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Förord 

Vi vill främst tacka samtliga lärare som hjälpte oss att dela ut enkäterna till eleverna i sina 

respektive klasser och givetvis eleverna som ställde upp och besvarade enkäten. Utan er hade 

denna studie ej blivit verklighet. Dessvärre kan vi inte nämna varken lärarnas eller elevernas namn 

eftersom vi inte vill röja deras identiteter. Vi vill även tacka vår handledare, Tobias Dalberg, för 

den värdefulla vägledning han gett oss. 

Författandet har, med tanke på att vi är två stycken delats upp jämnt mellan uppsatsens olika 

delar men Kronstrand har i delen Resultat och Analys haft huvudansvar för 

bakgrundsbeskrivningen av de berörda skolorna. Kronstrand har dessutom haft huvudansvar för 

delen Tidigare forskning och diskussionsdelen med samma namn. Kaloudis har haft huvudansvar 

för delen som redovisar resultat och tabeller från enkätundersökningen. Kaloudis har dessutom 

haft huvudansvar för Metoddelen samt diskussionsdelen Pedagogiska konsekvenser. Delen 

Bakgrund, Teoretiska perspektiv och Konklusion har skrivits tillsammans.  

 

Anneli Kronstrand & Alexander Kaloudis, Uppsala, januari 2014 
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Sammanfattning 

Denna studie ämnar kartlägga fysisk aktivitet på tre gymnasieskolor i Uppsalaområdet och förstå 

samband mellan barn och ungdomars fysiska aktivitet kopplat till socialt kapital med en 

sociologisk utgångspunkt. Barn och ungdomars idrottande har förändrats över tid där allt fler 

barn och ungdomar i nuläget är mer fysiskt inaktiva än tidigare. Vilka barn och ungdomar som 

blir fysiskt aktiva eller inaktiva beror till stor del på vilket eller vilka sociala fack man placeras in i 

genom sin bakgrund och de socioekonomiska förutsättningar man har. Föräldrars utbildning, 

yrkesposition och idrottsliga bakgrund är något som påverkar barn och ungdomars inställning till 

idrottandet.  

Denna studie innefattar en enkätundersökning med 185 enkäter på Celsiusskolan, Fyrisskolan 

och Lundellska skolan, tre centrala skolor i Uppsalaområdet. Enkätundersökningen användes för 

att skapa en uppfattning om vad gymnasieungdomar gör på sin fritid, hur många som är fysiskt 

aktiva samt att se hur de utvalda faktorerna; föräldrars utbildning, föräldrars sociala position samt 

föräldrars träningsvanor påverkar och påverkat dem att vara fysiskt aktiva eller inaktiva.  

Trots att Celsiusskolan, som är ett idrottsgymnasium, generellt har de mest fysiskt aktiva 

eleverna visade det sig även på de övriga två skolorna att eleverna generellt sett är fysisk aktiva. 

De stora skillnaderna hittades snarare mellan de olika programmen, framför allt på Lundellska 

skolan och Fyrisskolan. Det framgick tydligt att respondenterna formas utifrån det sociologiska 

kapital man bär med sig, framför allt från hemmet med föräldrarna i spetsen.  

Även föräldrars idrottsintresse utöver utbildnings- och ekonomiska tillgångar har ett samband 

med våra respondenters vanor att idrotta.  

 

Nyckelord: Fysisk aktivitet, enkätundersökning, gymnasieskolor, sociologiskt perspektiv 
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Inledning 

Den fysiska aktiviteten i dagens samhälle har förändrats. Fram till modern tid har de flesta 

människor haft fysiskt tunga och slitsamma vardagsuppgifter. Det har därför varit en strävan att 

använda fritiden till att vila och utföra fysiskt mer lättsamma aktiviteter. Rekreationsmönstret har 

också till stora delar tagits efter av dagens ungdomar trots att levnadsvillkoren märkbart har 

förändrats. I det moderna industrisamhället har arbetet blivit allt mindre fysiskt ansträngande.  

Den moderna människan behöver inte kunna lita till att utnyttja sina kroppskrafter varken på 

arbetet eller i hemmet. Den tekniska utvecklingen, framför allt inom kommunikationens område, 

har bidragit till att människor i allt mindre utsträckning går eller cyklar i sin vardag. Det var det 

vanligaste sättet att förflytta sig för några decennier sedan.  

Med utgångspunkt i studier av ungdomars idrottande som gjorts under de senaste trettio åren, 

vill vi således belysa den fysiska aktiviteten med särskilt fokus på gymnasieskolor i Uppsalas 

centrala delar. Vår tanke var att göra en semiuppföljning till det Engström tidigare hade gjort men 

med fokus på skolor i Uppsalaområdet (Engström, 1974, s. 10-11). 

Eftersom de sociala förutsättningar och klasstillhörigheter mellan barn och ungdomar skiljer 

sig åt, ville vi undersöka hur pass mycket det skiljer sig åt mellan de undersökta skolorna. Det 

faktum att respondenters studieresultat visat sig gynnas av fysisk aktivitet är ytterligare en orsak 

till att undersöka om detta även visat sig vara tydligt i Uppsalaområdet.  

Denna studie kommer således handla om till vilken grad gymnasieungdomar är fysiskt aktiva 

och vad deras fritid består av samt vilken inverkan bland annat föräldrars utbildning och 

idrottsliga bakgrund har. Mer övergripande omfattar denna studie en kartläggning av hur 

gymnasieungdomar tillbringar sin tid utanför skolan och med vad.  

Vikten av fysisk aktivitet har visat sig så pass avgörande i många olika sammanhang vilket 

borde innebära att ämnet Idrott och hälsas position bland kärnämnen behöver uppmärksammas 

och stärkas.   
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Bakgrund 

Förändringar i fysisk aktivitet över tid  

Med fysisk aktivitet menas ”all kroppsrörelse som är en följd av skelettmuskelaturens 

sammandragning och som resulterar i ökad energiförbrukning” (FYSS 2008, s. 11). 

Barn och ungdomars idrottande har sedan slutet av 1960-talet och början av 1970-talet ändrat 

karaktär. Då ägnade sig många barn och ungdomar åt så kallad spontanidrott, det vill säga att 

idrotta utan att delta i någon förening. Antalet medlemmar i idrottsföreningar ökade fram till 

mitten på 1980-talet och det var främst bland flickor ökningen skedde (Engström 2004a, s. 10-

16).  

Spontanidrotten nådde sin höjd under 1960- och 1970-talet men hade under slutet av 1980-

talet näst intill försvunnit helt. Under 1990-talet och i början av 2000-talet har således 

spontanidrotten väckts igen, dock i helt nya former som träning på gym, skateboard- och inlines-

åkning (Engström 2004a, s. 10-16).  

År 2001 ägnade sig ungefär hälften av barn och ungdomar i Engströms studie (2004a, s. 10-

16) åt regelbunden träning varje vecka under sin fritid i en förening. Engström satte upp ett 

kriterium för aktivitet till minst två gånger per vecka och fick resultat som visade att drygt 30 

procent av 15-16 åringarna inte ägnade sig åt idrott två gånger i veckan eller oftare.  

Engströms (2004a s. 10-16) resultat visade sig också innehålla ytterst få som uteslutande ägnar 

sig åt träning på eget initiativ. I det här fallet var det bara ett barn av tio. ”Vi kan därför 

konstatera att barns idrottande i stor utsträckning sker i institutionaliserad form” (Engström 

2004a, s. 10-16).  

På grund av att barn ofta är beroende av föräldrarnas initiativ är det få barn som idrottar på 

egen hand, det vill säga i organiserad idrott. Vanligtvis börjar barn tidigt med att idrotta, vilket 

innebär att de behöver föräldrars stöd. Som följd till detta har de sociala och ekonomiska 

skillnader blivit tydligare mellan de ungdomar som är medlem eller icke-medlem i en 

idrottsförening (Engström 2011, s. 13-14).  

Thedin Jakobsson och Engström har i deras studie Vilka stannar kvar och varför? (2008) 

undersökt förändringen i idrottsvanor i åldrarna 13 till 16 år. Thedin Jakobsson och Engström 

har valt att undersöka ungdomarna när de först var 13 år och sedan följt upp detta vid 16 års 

ålder för att jämföra de som varit medlemmar vid bägge tillfällen, slutat med sin idrott, respektive 

inte deltog i någon förening under denna period. Resultatet var också tänkt att visa om detta 

påverkade resultaten i skolan för dessa elever.  

De frågor som Engström och Thedin Jakobsson ställde i samband med studien var: ”Hur stor 

andel är medlemmar i idrottsföreningar i åldrarna 13 och 16 år och vilka är de mest populära 

idrotterna?”, ”Vilka idrotter är mest respektive minst utsatta när det gäller avgångsproblematiken 
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under denna åldersperiod?”, ”Hur stor andel av ungdomsgruppen är medlem vid både 13 och 16 

års ålder, hur stor andel slutar under denna åldersperiod, hur stor andel börjar samt slutligen hur 

stor andel är inte alls medlemmar?” ”Vad kännetecknar de ungdomar som var medlemmar i 

idrottsföreningar vid både 13 och 16 års ålder, de som har slutat respektive de som inte var 

medlemmar under denna åldersperiod?” och ”Finns det likheter respektive skillnader mellan 

könen i ovanstående avseenden?” 

Resultaten visade sedan att det fanns tydliga skillnader bland ungdomar som var medlemmar i 

någon idrottsförening vid både 13 och 16 års ålder och de som valt att inte fortsätta. De elever 

som fortsatt med sin idrott visade inte bara upp bättre fysiska resultat och betyg i Idrott och hälsa 

utan hade även generellt bättre studieresultat än de elever som slutat med sin dåvarande idrott 

alternativt aldrig deltagit (Thedin Jakobsson och Engström 2008, s. 25).  

Apitzsch (2007, s. 6-9) utgår i Fysisk aktivitet åt alla elever i skolan från följande frågeställningar: 

”Vad var orsaken till att man slutade med fysisk aktivitet?”, ”Vad finns det för hinder för att bli 

fysiskt aktiv?”, ”Vad finns det för anledningar till att bli mera fysiskt aktiv?”, samt ”Hur skall ett 

projekt läggas uppför att få fler elever att bli fysiskt aktiva”? 

Apitzsch (2007, s. 6-9) menar att fysisk inaktivitet är en stor riskfaktor för ohälsa medan att 

vara fysisk aktiv och samtidigt ha god kondition i barn- och ungdomsåren givetvis är en fördel. 

Vidare menar Apitzsch att argumentera för att fysisk aktiva barn och ungdomar oftare förblir 

aktiva som vuxna.  

Apitzsch har valt att jobba med grupper tagna från elever på högstadiet och gymnasiet. 

Grupper om 2-4 elever från olika skolklasser intervjuades med motiveringen att få ämnet belyst 

med största möjliga allsidighet. Metoden var rekommenderad med tanke på undersökningsämne 

och visade sig vara en framgångsrik metod i denna studie.  

Av de 30 deltagarna som valdes till att intervjuas i mindre grupper hade 23 varit fysiskt aktiva 

tidigare. Den huvudsakliga anledningen till att man valde att sluta med att vara fysisk 

aktiv/slutade med de aktiviteter man tidigare utövat var att det inte längre ansågs roligt. Det är 

främst fyra orsaker som leder till att man slutar och dessa är att ”Aktiviteten har upplevts som 

enformig”, ”Man har inte känt sig tillräckligt bra i förhållande till andra”, ”Andra aktiviteter har 

skänkt mera glädje” och ”Att utöva en aktivitet ensam har inte varit roligt i längden” (Apitzsch 

2007, s. 6-9).  

Synen på hälsa har förändrats under det senaste decenniet och Quennerstedt (2006, s. 52) 

menar att hälsa är situationsanpassat, vilket innebär att det kan betyda olika saker beroende på 

vilken individ som upplever det och när det upplevs. Det råder inget tvivel om att fokus på hälsa 

och livsstil har ökat både i samhället och i skolan de senaste åren. När man utgår från Skolverkets 

allmänna mål i läroplan GY11 är det tydligt vad som ska ha uppnåtts innan man lämnar 

gymnasieskolan. Detta beskrivs i läroplanen enligt följande: 

 
Det är skolans ansvar att varje elev som har slutfört ett nationellt program eller annan nationellt 

fastställd utbildning med eget examensmål inom gymnasieskolan eller ett introduktionsprogram i 
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den utsträckning det framgår av elevens individuella studieplan […] har kunskaper om 

förutsättningarna för en god hälsa (Skolverket Läroplan GY 11, s. 9). 

 

Går man specifikt in på vad som står skrivet i kursmålen för Idrott och hälsa 1 är det tydliga 

angivelser om att eleverna ska besitta färdigheter och kunskaper i hur ämnet Idrott och hälsa ska 

generera bra hälsa.  

 
Färdigheter i och kunskaper om rörelseaktiviteter och hur olika livsstilsfaktorer påverkar 

människors hälsa är grundläggande för att människor ska ta ansvar för sin hälsa (Skolverket 

Kursplan GY 11, s. 83). 

 

Genom att skolan bytte ämnets namn från Gymnastik till Idrott och hälsa blev detta en tydlig 

indikation för ett bredare hälsoperspektiv i undervisningen. Den nya kursplanen innehåller 

numera också en tydligare holistisk syn på hälsa (Annerstedt 2001, s. 107). 

 

Skillnader i fysisk aktivitet kopplat till sociala förutsättningar 

”I begreppet klasskillnader sammanfattas förhållanden som är av stor betydelse för människors 

handlingsmöjligheter och levnadsförhållanden” (Ahrne, Roman & Franzén 2000, s. 66). Det är 

givetvis stora skillnader på hur det ser ut i dag i jämförelse med hur det såg ut för femtio eller 

hundra år sedan. Det finns dock fortfarande tydliga klasskillnader som främst handlar om tillgång 

till maktresurser som leder till bättre livschanser (Ahrne et al., 2000, s. 66).  

Ahrne et al. (2000, s. 67) menar att det finns två olika beskrivningar när man talar om 

klasstrukturer. Dels kan man göra beskrivningar kring människors klasstillhörighet och dels kring 

var man ska sortera människor beroende på positioner som förekommer i arbetslivet. När man 

klassificerar människor utifrån klasstillhörighet och klasserfarenheter är det viktig att inte bara ta 

hänsyn till nuvarande yrkesställning utan även på deras familjesituation, utbildning, uppväxt, det 

vill säga föräldrarnas klasstillhörighet (Ahrne et al., 2000, s. 67). Enskilda människors 

klasstillhörighet och livschanser styrs även av personer de är gifta med och den personens 

föräldrars klasstillhörighet. Ekonomiskt och kulturellt kapital är något som överförs inom en 

familj på samma sätt som klasstillhörighet förmedlas via övrig släkt och olika familjeband (Ahrne 

et al., 2000, s. 78). 

Bengt Larsson beskriver i sin avhandling Ungdomarna och idrotten. Tonåringars idrottande i fyra 

skilda miljöer bland annat om 16-åringars idrottsvanor med utgångspunkt i deras socioekonomiska 

bakgrund. I sin tidigare forskning inom området säger Larsson att:  

 
Vi vet att idrott som samhällsföreteelse är stratifierad, det vill säga olika sociala grupper utövar 

olika sorters idrott i olika former, på olika vis och av olika skäl. Tidigare forskning har framför allt 

visat att denna stratifiering följer ett hierarkiskt mönster. Barn och ungdomar från de högre sociala 

grupperna är i högre utsträckning såväl föreningsmedlemmar som medlemmar i en idrottsförening 

(Larsson 2008, s. 111). 
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Larssons (2008) tar i sitt avsnitt, tidigare forskning, hänsyn till Schelins avhandling från 1985, då 

Schelin kunde påvisa att utbildningsnivån har betydelse för olika idrotter. Det var idrotterna 

tennis, segling och golf som var vanligast bland de högre samhällsskikten, medan fotboll och 

brottning var ovanligast. I en senare studie finner Schelin att bland olika faktorer på val av idrott, 

hade de socioekonomiska faktorerna störst inverkan (Larsson 2008, s. 111-112).  

Även Lars-Magnus Engström har år 1999 undersökt hur social position kan påverkar idrotts- 

och motionsvanor. Med hjälp av Bourdieus verktygslåda fann Engström att smaken för idrott går 

att läsas av socialt. I sin bok Idrott som social markör påvisar Engström att det är särskilt 

utbildningsnivån, med andra ord är det kulturella kapitalet, som tydligt relaterar till valet av 

motion (Larsson 2008, s. 112).  

Pierre Bourdieu (1930-2002) var en fransk utbildningssociolog och kulturantropolog. Bland 

pedagoger är han främst känd för sina teorier om människors kapital. Begreppet kapital är nära 

besläktat med begreppet habitus, en teori om de dispositioner som ligger bakom människors 

vanor och levnadsmönster (Broady 1998, s. 3). 

I ett internationellt perspektiv har bland andra Carl Stempel visat särskilt intresse för sport 

som kulturellt kapital och menar att utövande av idrott kan betraktas som en yttring av kulturellt 

kapital i Bourdieus anda. I Stempels undersökningar finner han medhåll för att idrottande 

används som ett ändamål för att visa åtskillnad mellan olika samhällsklasser och sociala grupper. I 

jämförelsen mellan den ekonomiskt starka gruppen med den kulturellt starka gruppen finner han 

bland annat att i den kulturellt starka gruppen ägnar man sig mer åt fitnessidrotter än i den 

ekonomiskt starka gruppen (Larsson 2008, s. 112). 

Thomas Wilson har också studerat utövandet av idrott i förhållande till kulturellt och 

ekonomiskt kapital och funnit att det har betydelse. Individer med högt kulturellt och ekonomiskt 

kapital har större deltagande i idrott än de med lågt kapital i dessa. Wilson har även funnit att de 

med ett högt kulturellt kapital ogärna deltar i ”arbetaridrotter” men finner ingen motsvarighet 

bland de med högt ekonomiskt kapital. Wilson förtydligar att smaken för idrott sammankopplad 

med funktionen att konfirmera sociala mönster (Larsson 2008, s. 112-13). 

Derek Wynne har undersökt hur livsstilens och fritidens mönster påverkar skapandet av en 

social ställning. Även han fann med hjälp av Bourdieus begrepp som habitus, kulturellt och 

ekonomiskt kapital att olika skikt inom England medelklass på ett aktivt sätt använde sig fritiden 

och dess sysselsättningar för att skapa sig en social position (Larsson 2008, s. 113).  

Ida Lidegran har studerat hur vårt social kapital påverkar oss och främst då valet av utbildning. 

Ida Lidegran skriver i sin avhandling Utbildningskapital: Om hur det alstras, fördelas och förmedlas att 

Arnman och Jönsson konstaterar att den sociala uppdelningen som fanns mellan det parallella 

utbildningssystemet folkskola och läroverk har flyttat sig till grundskolan. Den segregation som 

startar redan i grundskolan följer sedan med till gymnasieskolan. De betonar att gymnasiet blivit 
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en utbildningsinstitution som främjar de elever som tillhör högre social klass och försummar 

elever från arbetarklass (Lidegran 2009, s. 28). 

Helen Dryler har studerat uppväxtvillkorens inflytande på valet av utbildning. För att ange den 

sociala klasstillhörigheten utnyttjar hon föräldrarnas yrke och sysselsättningsstatus och studerar 

sedan hur den inverkar på barnens resultat i skolan även om de väljer högre utbildning. Det är 

enligt Dryler främst utbildningsnivån hos föräldrarna som medverkar till den sociala 

snedrekryteringen till skolorna jämfört med de ekonomiska förhållandena i hemmen (Lidegran 

2009, s. 28).  

Bunar och Trondman understryker det ytterligare genom att påstå att man kan förutse två 

olika utbildningsvägar hos elever på högstadiet. Den ena leder mot teoretiska gymnasiestudier 

med påföljande högskolestudier först och främst för akademikerbarn och barn till högre 

tjänstemän. Den andra vägen leder mot yrkesförberedande studier och där finns främst barn till 

hantverksinriktade småföretagare utan utbildning, arbetare och lägre tjänstemän. Även val av 

kultur påverkas av detta, där det främst är döttrarna till de välutbildade föräldrarna som väljer den 

mer legitima kulturen (Lidegran 2009, s. 28).  

Lidegrans studie kopplar även den samman med den forskartradition som grundlades av 

Bourdieu där begreppet kapital är det centrala. Hennes studie belyser främst situationen för de 

mest bemedlade både vad det gäller nedärvt kapital från hemmet och förvärvat kapital från till 

exempel egna studier (Lidegran 2009, s. 231). Vi ska i denna uppsats undersöka hur föräldrars 

sociala position kopplat till idrottande bland ungdomar kan spela in. Vi vill även se om det 

eventuellt kan finnas skillnader mellan de program och skolor vi valt att undersöka. 
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Litteraturöversikt 

Tidigare forskning 

Förändringar och konsekvenser 

Ser man till hur undervisning bedrivs i dag, domineras den tydligt av teoretiska stillasittande 

undervisningsmoment i klassrum där miljön inte är anpassad för barn och ungdomars behov av 

rörelse (Thedin Jakobsson 2005, s. 12). Det undantaget som finns är i ämnet Idrott och hälsa, där 

det finns möjligheter för eleverna att få röra på sig. 

Under de tidiga skolåren tillbringar elever oftast rasterna utomhus där det leks och tävlas i 

olika former, men ju äldre eleverna blir desto mindre tid av rasterna tillbringas utomhus på 

skolgården eller på en fotbollsplan. Med tanke på att ungdomar i 15–16-årsåldern i dag är mindre 

fysiskt aktiva än under på slutet av 1960-talet, kan lektionerna i Idrott och hälsa vara det enda 

tillfället de rör på sig under en hel vecka eftersom långt ifrån alla elever tillhör någon förening på 

sin fritid (Engström 1998, s. 4-7). 

Engström och Lindgärde (2004b) tar i Fysiskt aktiva mår bättre upp en rad olika orsaker till 

varför vi människor är mer stillasittande i dag än vad tidigare generationer varit. Det handlar både 

om situationen på arbetet och i hemmet. Människokroppen behöver röra på sig för att den ska 

fungera bra. Om vi undviker att sätta kroppen i rörelse och inte anstränger den fysiskt under en 

längre tid blir följden således att den fysiska funktionsförmågan och kapaciteten i muskler, leder 

och skelett försämras. Kroppens styrka, rörlighet och kondition är direkt kopplad till hur vi rör 

oss och hur mycket vi rör oss. Det råder vetenskaplig enighet om den fysiska aktivitetens 

betydelse för hälsotillståndet, konstaterar Engström & Lindgärde som också ser fysisk inaktivitet 

som en hälsorisk (Engström och Lindgärde 2004b, s. 1387).  

Resultatet de kom fram till var att det finns ett mycket tydligt samband mellan fysisk aktivitet 

och upplevd hälsa. Bland de högaktiva var det ungefär dubbelt så många som upplevde sin hälsa 

som bra eller mycket bra jämfört med de lågaktiva. Även den faktiska hälsan var tydlig kopplad 

till fysisk aktivitet. Analysen visar bland att den största påverkan på upplevelsen av ett positivt 

hälsotillstånd, var om personerna var motionsutövare eller inte. Utbildningsbakgrunden hade 

lägre betydelseför för upplevelsen (Engström och Lindgärde 2004b, s. 1391). 

Studien ingår i en uppföljningsstudie som startade 1968 då Lars-Magnus Engström 

genomförde en undersökning på 91 slumpmässigt utvalda skolklasser i årskurs 8 i Malmöhus, 

Örebro, Stockholm och Västerbottens län. Syftet var då att kartlägga de drygt 2000 ungdomarnas 

inställning till skolgymnastiken samt deras idrottsliga aktiviteter under fritiden. Studien har 

förnyats vid fyra tillfällen, 1973, 1978, 1983, och 1994/1995. Som tidigare forskning använde han 

sina egna studier (Engström och Lindgärde 2004b, s. 1388). 
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Engströms syfte och frågeställningar var att kartlägga hur många som var fysiskt 

aktiva/inaktiva i en svensk medelålders befolkning. Engström & Lindgärde (2004, s. 1388) undrar 

om det finns något samband mellan omfattning av fysisk aktivitet och hälsotillstånd, såväl det 

upplevda som det faktiska.  

1948 beskrev världshälsoorganisationen (WHO) en vision av hälsa som löd enligt följande: 

”Hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte bara 

frånvaron av sjukdom eller handikapp” (Schäfer Elinder & Faskunger 2006, s. 10).  

Mycket av forskningen som tidigare gjorts beträffande fysisk aktivitet är främst utförd på 

vuxna människor. Det har under senare år gjorts fler och fler studier på barn och ungdomars 

fysiska aktivitet och dess effekt på unga människor. Resultaten visar att hälsoeffekterna är snarlika 

vuxna och ungdomar emellan (Mikaelsson 2012, s. 13). 

För att skapa förutsättningar för kroppen att klara av nutida och framtida fysiska, psykiska och 

sociala krav är det betydelsefullt för barn och ungdomar att vara fysiskt aktiva (Mikaelsson 2012, 

s. 13).  

Studier har visat att fysisk inaktivitet är kopplat till övervikt och fetma bland barn och ju mer 

aktiva barn är, desto mindre löper de risk att blir överviktiga (Mikaelsson 2012, s. 13). Studier 

visar dessutom att människor som är fysiskt aktiva minskar risken att drabbas av hjärt-och 

kärlsjukdomar som är direkt kopplat till fysisk inaktivitet. Inaktiva ungdomar har högre blodtryck 

än fysiskt aktiva jämnåriga (Mikaelsson 2012, s. 14).  

Den mentala hälsan hos unga människor påverkas också positivt av fysisk aktivitet. Forskning 

kring självkänsla hos unga människor visar att fysisk aktivitet höjer självkänslan. Fysisk aktivitet 

visar sig även ha en fördelaktig effekt på minne, koncentrationsförmåga och intellektuell förmåga 

vilket också leder till att barn och ungdomar som är fysiskt aktiva visar upp bättre studieresultat 

än de fysiskt inaktiva barnen och ungdomarna (Mikaelsson 2012, s. 14-15).  

Effekterna av träning är således många. Det är dock stor skillnad på hur olika individer svarar 

på träning. Det är flera faktorer som påverkar, bland annat individens träningsstatus, när 

träningen startar, det vill säga att den som är otränad och inaktiv förbättras jämförelsevis mer än 

den som är vältränad i inledningsskedet. Träningseffekterna planar med tiden ut, och för att 

bibehålla god fysisk status krävs regelbunden träning (FYSS, 2008, s. 12).  

 

Skillnader mellan ungdomar med olika sociala förutsättningar 

Larsson undrar vad det är som får en individ att välja en viss idrott. För att ta reda på det 

använder även han sig av Bourdieus begreppslåda där han menar att principen bakom livsstilarna 

är habitus, vilket innebär att det är våra minnen och erfarenheter som orienterar oss i tillvaron. 

Den sociala bakgrunden där man i sin positionering bildat sig en uppfattning om de olika 

idrottsaktiviteterna avgör vårt val av idrottsaktivitet. Fördelningen av de olika idrotterna bland de 

olika sociala skikten anser Bourdieu förklaras framför allt av åtskillnadens logik, innehavet av 
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kulturellt och ekonomiskt kapital samt individens förhållande till sin egen kropp. Detta sker både 

på individ- och på gruppnivå (Larsson 2008, s. 114).  

Larsson har bland annat undersökt ungdomarnas idrottsvanor kopplat till båda föräldrarnas 

utbildning och valet av gymnasieprogram. Han har graderat utbildning hos föräldrar och valet av 

gymnasieprogram för att få fram olika poäng. För att nå högsta poäng krävdes att båda 

föräldrarna har högskole- och universitetsutbildning eller att minst en förälder har den högsta 

utbildningen och den andra har minst gymnasieutbildning, samt att eleven själv valt ett 

studieförberedande program. För att få fram poäng för ekonomiskt kapital har Larsson tittat på 

det som antas vara betydande för ekonomisk ställning. Det vill säga boende, större båt eller 

sommarstuga. För att nå högsta poäng krävdes samtliga av dessa. Resultatet visade att sambandet 

mellan ekonomiskt- och utbildningskapital var svagt. Man kan med andra ord ha stort 

ekonomiskt kapital och samtidigt lågt utbildningskapital och vice versa. Larsson undrade då 

vidare hur denna skillnad kan påverka ungdomarnas val av idrottsaktiviteter (Larsson 2008, s. 

114-116).  

De platser som undersöktes var Bengtsfors/Årjäng, Luleå, Stockholm city och Stockholm syd. 

Det första sambandet som undersöktes var medlemskap i idrottsförening kopplat till detta. 

Resultaten pekade åt att det fanns en större benägenhet för medlemskap vid både ökat 

ekonomiskt- och utbildningskapital, där utbildningskapitalet hade störst inverkan. Det fanns säkra 

samband för detta för hela gruppen men viss skillnad framträdde på lokal nivå. Om båda 

föräldrarna hade lågt ekonomiskt- och utbildningskapital var en fjärdedel medlemmar i en 

idrottsförening. Om föräldrarna hade högt av de båda kapitalen var två tredjedelar medlemmar i 

en idrottsförening (Larsson 2008, s. 118). Den största skillnaden som framträdde när Larsson 

lade till kön var att det var 80 procent av pojkarna i Luleå med högt utbildningskapital som var 

medlemmar i en idrottsförening. Detta i jämförelse med att det var 17 procent av flickorna i 

Stockholm syd med lågt utbildningskapital som var medlemma i en idrottsförening (Larsson 

2008, s. 119). 

 Larsson studerade även den organiserade idrotten utanför idrottsföreningar. Detta resultat 

gick inte att helt säkerställa men tendenserna var tydlig på alla ställen utom Bengtsfors/Årjäng. 

Det visade sig att ju högre både ekonomiskt- och utbildningskapital desto större var 

benägenheten att delta i organiserad idrott utanför idrottsföreningar. Denna idrottsutövning var 

inte lika tydligt kopplat till sociala omständigheter som de andra två idrottsformerna, det tror 

Larsson beror på att vi även påverkas av det sammanhang vi är insatta i (Larsson 2008, s. 120-

123, 133). Nästa område Larsson undersökte var idrott på egen hand kopplat till ekonomiskt- och 

utbildningskapital. Det ungdomarna främst sysslade med var innebandy, skridskoåkning, 

promenad, fotboll och dans/aerobics. Där gick det att säkerställa ett samband för att idrott på 

egen hand ökade i samband med högre både ekonomiskt- och utbildningskapital. Av dessa var 

det utbildningskapitalet som hade det största förklaringsvärdet (Larsson 2008, s. 125). 
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Det Larsson nu frågar sig är hur detta ska förstås? Vad som påverkar hur man väljer en enskild 

idrott säger Larsson att Bourdieu har följande förklaring till:  

 
Enligt honom är den mest centrala logiken som vi följer i våra val av livsstil distinktionens. Det vill 

säga en strävan att tillägna oss, och leva, en livsstil som visar, inför oss själva och andra, vilka, i de 

sociala relationernas rum, vi vill likna och vilka vi vill ta avstånd från (Larsson 2008, s. 138).  

 

Dessutom talar Bourdieu om att förhållandet till den egna kroppen och synen på den också är en 

faktor som spelar in för att förstå detta. Han menar att man kan ha ett instrumentellt 

förhållningssätt där man ser kroppen som ett verktyg vilken kopplas till idrotter som kräver stor 

satsning av ansträngning och även styrka. Eller så kan man se kroppen som ett mål i sig ”genom 

att betona kroppen som organism eller genom att betona dess utseende” (Larsson 2008, s. 139).  

Att betona kroppens utseende har lett till en hälsokult där idealet också kan vara strikt diet. 

Detta verkar kopplas med de sociala yttringarna desto högre upp i det sociala rangsystemet man 

befinner sig. Utmärkande för de idrotter som går att koppla till denna syn på kroppen är de där 

man håller distans i förhållande till motståndaren och där kroppslig kontakt är utesluten som i till 

exempel tennis eller golf. De, enligt Bourdieu, så kallade borgerliga idrotterna bedrivs i främsta 

hand för att hålla kroppen i form och för de sociala vinningar det ger. Det här stämmer också in 

på de resultat som Larsson fick i sin egen undersökning där tennis och golf i idrottsförening samt 

skridskoåkning och skidåkning på egen hand gick att koppla till social position (Larsson 2008, s. 

139). 

Larsson har i sin avhandling försökt klargöra vad som är idrottshabitus för honom. Under sin 

fritid möter ungdomarnas habitus det utbud av idrotts- och fritidsaktiviteter som existerar. 

Utbudet varierar över tid och rum. Om man är benägen för idrott, med andra ord om ens habitus 

säger ja till olika idrottsverksamheter, blir habitus vägledande när man väljer idrott. Det är detta 

Larsson valt att kalla idrottshabitus. Om man idrottar mycket har man en stark idrottshabitus och 

motsatt om man idrottar sällan. Larsson nämner att ungdomsstyrelsens utredning Unga och 

föreningsidrotten kommit fram till att pojkar och ungdomar vars familjer är högutbildade oftare har 

idrottshabitus. För flickor spelade den etnogeografiska miljön in mer för idrottshabitus än för 

pojkar. Trondman har i samma undersökning konstruerat begreppet idrottshabitus utifrån graden 

av föreningsidrottande samt idrottens betydelse i deras liv. De som enligt detta blir bärare av 

idrottshabitus är de som säger att idrotten har mycket stor vikt och som idrottar nästan varje dag 

eller varje dag i någon förening (Larsson 2008, s. 140-141).  

För att Larsson skulle få fram sitt begrepp idrottshabitus använde han de tre variablerna 

ansträngande fysisk aktivitet, minst VG i idrott och hälsa samt att man var medlem i någon 

idrottsförening. 34 procent av eleverna uppfyllde detta krav. I undersökningen av kopplingen 

mellan idrottshabitus och ekonomiskt- samt utbildningskapital fanns det tydliga samband. 

Sambanden är säkerställda och kan då konstatera att den delen ungdomar med stark eller mycket 

stark idrottshabitus följer ökningen av ekonomiskt- samt utbildningskapital. Av de respondenter 
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med högsta utbildningskapital var det två tredjedelar som hade stark eller mycket stark 

idrottshabitus. Av de med högst utbildningskapital fanns det knappt en av tio som inte hade 

idrottshabitus medan det bland de med lägsta utbildningskapitalet var tre av tio som hade 

idrottshabitus. Även den ekonomiska biten var av stor betydelse där mer än sex av tio från 

gruppen med högsta kapital hade stark eller mycket stark idrottshabitus medan det bland de med 

lägst ekonomiskt kapital var fyra av tio som hade starkt idrottshabitus. Larssons analys visar ett 

tydligt samband mellan ungdomarnas idrottshabitus och deras socioekonomiska livsvillkor 

(Larsson 2008, s. 145-146). 

Lidegran har främst uppmärksammat hur olika sociala gruppers barn nyttjar 

utbildningssystemet. För att studera utbildningskapitalets inverkan har hon jämfört Uppsala, som 

är extremt rik på detta kapital, med fyra förorter norr om Stockholm (Sollentuna, Täby, Lidingö 

och Danderyd) där det ekonomiska kapitalet är det största. Lidegrans viktigaste empiriska 

material har varit individbaserade data där den ena bestod av alla elever som gick ut grundskola 

1988 i Uppsala och sedan gick treårig teoretisk gymnasielinje och efter det fortsatte med högre 

studier. Den andra gruppen var elever från de fyra förorterna från norra Stockholm som 

uppfyllde samma kriterier. För att se de utmärkande dragen från områdena använde Lidegran 

liknande data från dels hela riket och dels från Gävleborg, en region med jämförelsevis lite 

resurser. Stort sett skilde sig både Stockholm och Uppsala sig från riket och än mer från 

Gävleborg på så vis att de hade störst koncentration av erkända tillgångar (Lidegran 2009, s. 231).  

Uppsala dominerades av en utbildningselit där hela 23 procent av hemmen hade minst en 

förälder med forskarutbildning. Även elevernas föräldrar i Stockholms norrkommuner var 

välutbildade och utmärkande av att de var mer ekonomiskt starka (Lidegran 2009, s. 73, 231-232). 

Lidegran studerade Uppsalas utbildningsrum på nedärvda utbildnings- och ekonomiska kapital 

och även det egna förvärvade utbildningskapitalet. Det trädde fram ett mönster i fördelningen av 

utbildningskapitalet som visade rangordningar och olika poler mellan olika utbildningar. Lidegran 

tolkade Uppsalas utbildningsrum utifrån tre olika axlar. Den första axeln visade hur elever som 

hade stor del nedärvt utbildningskapital förverkligade det genom egna framgångar i skolan. Den 

visade att det fanns en skillnad mellan de elever som hade väldigt bra medelbetyg från gymnasiet, 

hade gått naturvetenskaplig linje, nådde högsta högskolepoäng, fadern hade högst utbildning av 

föräldrarna i hemmet, hade minst en av föräldrarna som var stadsanställd, hade minst en förälder 

som var forskarutbildad och hade minst en förälder som hade hög inkomst. Dessutom hade de 

som gått ekonomisk linje och läst spanska på gymnasiet, föräldrar med låg utbildningsnivå och 

minst en av föräldrarna var privatanställd och de hade mycket låga gymnasiebetyg och 

högskolepoäng. Det var läkarnas och universitetslärarnas barn som hamnade i ”elitpolen” då 

dessa barn hade kombinationen mellan att ha både mycket eget förvärvat utbildningskapital och 

mycket nedärvt från föräldrarna (Lidegran 2009, s. 232).  

Axel nummer två visade mer på skillnaden i det egna förvärvade skolkapitalet. Den skilde mest 

mellan studenter som hade gått teknisk linje på gymnasiet och läst tyska, från de som gått 
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humanistisk linje och läst franska. Denna axel visade mer elevernas egna val än det som de fått 

med sig hemifrån. Det var fler kvinnliga studenter som valde franska och humanistisk utbildning 

och mer manliga studenter som valde tyska och teknisk utbildning på gymnasiet. Det framträdde 

även en tudelning mellan ekonomiskt och privat, å ena sida och kulturellt och offentligt å andra 

sidan. Den tredje axeln visade att det i elitpolen fanns elever med mycket nedärvt kapital som inte 

förvaltade det genom att förvärva eget utbildningskapital, medan det å andra sidan fanns en 

grupp med elever som inte förväntades prestera så bra i jämförelse med det kapital de fått från 

hemmet, som i stället presterade bättre genom att skaffa sig ett eget förvärvat utbildningskapital 

(Lidegran 2009, s. 232-234).  

Av utbildningarna var det gymnasieskolans naturvetenskapliga program som räknades som 

den mest prestigefyllda utbildningen då den förbereder för de högre så kallade elitutbildningarna 

på högskolan senare (Lidegran 2009, s. 237). I en intervju med en skolledare på en av 

gymnasieskolorna i Uppsala framkom det att hon skulle strida för att behålla det 

naturvetenskapliga programmet om det behövdes (Lidegran 2009, s. 101). Det utkristalliserade sig 

två elitgrupper i Lidegrans undersökning. Hon valde att ge dem namnen ”De utvalda” och 

”Arvtagarna”. Bland de utvalda, som främst bestod av elever med extremt höga poäng på 

högskoleprovet, hade varannan elev gått naturvetenskaplig linje och hade höga betyg som gjorde 

att de kunde välja fritt bland högskoleutbildningar. De utvalda hade även relativt stort nedärvt 

utbildningskapital men lägre ekonomiskt kapital. Arvtagarna hade både oerhört stora ekonomiska 

och utbildningsekonomiska tillgångar. I nästan sju av tio fall kom eleverna från hem där minst en 

av föräldrarna hade forskarutbildning och mer än var fjärde elev hade en i hemmet som klassades 

i gruppen för de som hade högsta inkomsten. Även i denna grupp hade varannan elev gått 

naturvetenskaplig linje (Lidegran 2009, s. 120-121).  

 Det var också tydligt att gymnasieskolorna erövrade olika typer av status i utbildningsrummet. 

I Uppsalas utbildningsrum var det tydligt hur skolorna placerades i rangordningen, det hade 

också samband med vilka linjer skolorna hade att erbjuda (Lidegran 2009, s. 100).  

 

Teoretiskt perspektiv 

Engström (2010) uttrycker sig enligt följande angående situationen med möjligheter att delta i 

olika idrottsaktiviteter:  

 
Det tycks finnas en mångfald kroppsövningspraktiker som står öppna för alla 

samhällsmedborgare. Så är det förstås inte. Livsvillkoren, t.ex. ekonomiska, och kontextuella 

faktorer kan både möjliggöra och förhindra deltagande (Engström 2010, s. 42).  

 

De faktorer som leder till att barn och ungdomar inte har möjlighet att delta i olika 

idrottsaktiviteter varierar men kan bero på den privata situationen som att det är en ensamstående 

förälder som inte har möjlighet att skjutsa sina barn. Andra faktorer som påverkar barn och 
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ungdomar är förväntningar från omgivningen såsom kamrater och ledare (Engström 2010, s. 42). 

Enligt Engström (2010, s. 42) är varje individ utrustad med en känsla för vad som är passande, 

intressant och smakfullt, det vill säga att varje individ själv känner efter i vilket utsträckning 

kroppsövningar betyder något. 

Vi har med denna studie för avsikt att reda ut unga individers relation till fysisk aktivitet för att 

skönja ett livsstilsmönster. Som teoretisk utgångspunkt i denna studie kommer vi av den 

anledningen, likt Engström (2010), att utgå från Pierre Bourdieus teoretiska referensram där 

uttrycket habitus står i centrum.  

Det har gjorts studier av olika fält angående utbildningssituationer med hjälp av Bourdieus 

begrepp. På samma sätt som man gör kartor över olika sociala fält kan man kartlägga relationer 

mellan olika skolor eller utbildningsinriktningar. En vanlig metod är då att man låter statistisk 

information om de studerande, till exempel utbildningskapital och socialt ursprung, utgöra ett 

signalement på varje utbildningsinstitution. Det kan på så sätt träda fram olika fält för olika 

utbildningsinstitutioner, där till exempel en skola kan vara känd för att det många läkarbarn. 

Tillsammans ger dessa skillnader en rekryteringsprofil som kan visa på de klassningssystem och 

spänningsskillnader som utgör fältet av utbildningssituationer (Broady 1998, s. 15, 21-22).  

Både Broady och Lidegran varnar dock för att kopiera begrepp som fält eller kapital rakt av 

vid en undersökning av det svenska samhället. Detta på grund av att samhällena ser olika ut. 

Bourdieus senare forskning är främst kopplad till Paris och den franska överklassen. En skillnad 

mellan Frankrike och Sverige är att det franska utbildningssystemet anses vara i händerna på 

överklassen och det svenska i händerna på medelklasserna (Broady 1998, s. 22-23, Lidegran 2009 

s. 35-36).  

Att använda kulturellt kapital som begrepp har blivit vanligt. Många gånger används 

utbildningsnivå som en ett mätinstrument för kulturellt kapital och därför har det ofta satts ett 

likhetstecken mellan dessa två. Lidegran (2009 s. 35-36) anser att det är bättre att helt skilja på 

dessa frågor i undersökningar av det svenska samhället. Sverige tillhör de länder där man kan 

avgränsa ett system av regionala fält (föreslaget av italienskan Anna Boschetti) hellre än ett enda 

kulturellt fält (Broady 1998, s. 22).  

Sociologiskt perspektiv 

Vi har valt att använda ett sociologiskt perspektiv på vårt arbete. Idrotts- och fritidsvanor ses som 

sociala fenomen och meningsbärande aktiviteter som utövas i samspel med andra inom ramarna 

för samhällets kulturella och strukturella ordning. Den livsstil man ägnar sig åt och den livsstil 

man väljer är en följd av de strukturer man innefattas av. Om man utövar en fritidsaktivitet 

utifrån detta perspektiv är det inte bara en slump att man utför den utan många gånger, ett 

omedvetet val som görs utifrån kulturella, ekonomiska och sociala villkor (Larsson 2008, s. 31). 

Bourdieu använder begreppet kapital för att undersöka sambanden mellan människors 

tillgångar och det i den sociala ordningen som gör att dessa tillgångar blir värdefulla. Kapital kan 
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ses både som ekonomisk, social och symbolisk tillgång. Det ekonomiska kapitalet handlar om 

ekonomiska tillgångar och skall ses som en motpol till ett kulturellt kapital. Social tillgång menar 

Bourdieu är kontakter och förbindelser i form av relationer till exempel släkt och vänner. Det 

symboliska kapitalet kan gestalta sig på tre olika sätt. Det kan förekomma i förkroppsligad form 

som habitus, som objektiverad form det vill säga till exempel hur man talar eller förmedlar sig 

genom texter och slutligen som institutionaliserad form som utbildning eller examina. Av dessa 

tre anser Bourdieu att det mest grundläggande för en människa är det symboliska kapitalet 

(Larsson 2008, s. 36).  

Bourdieu menar i sin sociologi att det är dessa sociala strukturer som till största delen styr våra 

liv. De livsval vi har möjlighet att göra begränsas av de livsvillkor och sociala omständigheter vi 

lever under. De dispositioner vi skaffat oss avgör vilka fria val som kan vara tänkbara och rimliga 

för oss i förhållande till vår uppfattning om oss själva och i relationen till vår omvärld. Bourdieu 

menar att då dessa sociala positioner är fastlagda leder det lätt till att olika grupper har bättre 

förutsättningar än andra att ta del av till exempel olika idrotts- och fritidsutbud och på så sätt 

också få möjlighet att ta del av de livschanser och möjligheter som fritiden kan erbjuda (Larsson 

2008, s. 36). Idrotts- och fritidsvanorna kan så ses som sociala konstruktioner och utrycker de 

möjligheter olika människor har att delta (Larsson 2008, s. 31). 

Vi vill i dessa fält undersöka hur föräldrars kapital, påverkan från kamratgruppen, habitus eller 

till exempel lärare i idrott och hälsa möjligen påverkat livsstilen, valet av skola eller 

gymnasieprogram hos ungdomarna och om detta står i relation till deras motionsvanor. 

Habitus 

Det pågår ett spel om positioner i det sociala rummet och det är även här som smaker, stilar och 

praktiker förändras och uppstår. Individens egna existensvillkor är förknippade med dessa och 

faller ut olika beroende på den egna relationen till den sociala struktur inom vilken man verkar. 

Positionen i det sociala rummet uttrycks genom de praktiker vi deltar i. Dessa uttryck ska ses som 

det sammanlagda resultatet av våra livsvillkor. Vårt sätt att tänka och handla är en produkt av de 

minnen och erfarenheter vi har från vår tidigaste barndom (Larsson 2008, s. 33). 

Begreppet habitus handlar om de former som ligger till grund för människans sätt att operera, 

tänka och orientera sig i den sociala världen. Habitus införlivas i människan genom dess 

omgivning, dit vänner, familj och skola ingår och blir sedan kvar som ett ihållande och ofta icke 

medvetande handlingsmönster (Broady 1998, s. 3). 

Habitus ger oss ett bestämt spelrum när vi handskas med olika situationer som vi möter var 

dag. Det är i mötet mellan de sociala omständigheterna och habitus som Bourdieu vill förklara 

beteenden och handlingar. De minnen som anhopats i kroppen fungerar enligt Bourdieu som ett 

inpräglat system av dispositioner och vanor som fungerar likt ett styrinstrument. Habitus 

sammanfogar människors yttre livsvillkor med deras sätt att värdera samt deras sätt att leva sina 

liv. Resultatet av detta går att uttrycka som vår livsstil. Enligt Bourdieu finns de sociala 
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förhållandena lagrade inom oss såsom inristade i våra kroppar och sinnen. Habitus handlar alltså 

om ett förkroppsligat sätt att vara, vår livsstil (Larsson 2008, s. 33). 

Smak  

Smak, precis som livsstil, är bunden till habitus genom att de manifesterar habitus i praktiken. 

Den förkärlek vi har till klädstil, mat, konst, litteratur eller sport uttrycker vår smak. Smaken är på 

så sätt praktikerna, det vill säga det vi gör och det vi äger. Smaken är rådande och blir som 

instrument för hur vi kategoriserar människor. Då smaken uppfattar praktikernas inbördes 

förhållande till varandra sammanför den individer med påminnande smak och frånskiljer andra. 

Smaken blir då ett uttryck för åtskillnad som på det sättet blir ett uttryck för vår habitus (Larsson 

2008, s. 35). 

Genom det vi gör visar vi vår smak för världen runt omkring oss, på samma gång som vi tar 

avstånd från och visar vilken smak som inte är vår. På så sätt visar vi också för andra vilken 

grupptillhörighet vi vill ha och vilken vi inte vill ha. Smaken blir ett verktyg för vår 

positionsbestämning. Precis som habitus och kapital skapas smakerna i mötet mellan det utbud 

som finns på marknaden och efterfrågan på det. När vi försöker förstå varför människor väljer 

att ägna sig åt olika fritidsverksamheter anser Bourdieu att det är väsentligt att utgå från vårt 

habitus mot det erbjudande av utbud som finns. Utbudet kan variera över tid och i rum. På så 

sätt kan en smak beroende på utbud yttra sig i olika praktiker på olika platser (Larsson 2008, s. 

35). 

Enligt Bourdieus sociologi blir resultatet av vår relation till olika fritidsaktiviteter en fråga om 

vårt gillande eller ogillande. Ambitionen om att visa åtskillnad för det man inte gillar och inte 

tycker är värdefullt, är kraftfull. Det är vårt habitus som får den centrala platsen och är drivande i 

både hur vi skapar och bedömer olika praktiker i enlighet med vår smak. Detta leder till att vi 

som enskild individ eller som grupp har olika förhållningssätt till olika företeelser. Precis som 

habitus ska även känslan för smaken sökas i människan livshistoria och dess villkor (Larsson 

2008, s. 35-36). 
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Syfte och frågeställningar 

Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur de utvalda faktorerna; utbildning, social position samt 

träningsvanor påverkar gymnasieungdomars fysiska aktivitet. Vi vill undersöka om antal tillfällen 

fysisk aktivitet skiljer sig åt mellan de olika skolorna, programmen på samma skola och mellan 

samma program på olika skolor. 

Frågeställningar 

Hur är olika fysiska aktiviteter fördelade i den grupp ungdomar vi undersöker? 

 
Vilka är de sociala och ekonomiska förutsättningarna i den grupp ungdomar vi undersöker? 

- Föräldrars/vårdnadshavares utbildning 
- Föräldrars/vårdnadshavares sociala position 
- Föräldrars/vårdnadshavares träningsvanor 
 

Hur samspelar ungdomarnas fysiska aktiviteter med deras sociala och ekonomiska 

förutsättningar? 

 



 
 

22 
 

Metod 

Metod för datainsamlingen 

Vår undersökning infattar 185 elever på tre olika skolor i Uppsalaområdet. Eleverna går i årkurs 

1-3 på gymnasieskolorna Lundellska skolan (67 elever), Fyrisskolan (74 elever) och Celsiusskolan 

(44 elever). Undersökningen innehöll 106 pojkar och 78 flickor samt en respondent som ej 

uppgav kön. Totalt var det 60 stycken elever som gick på Samhällsprogrammet, 64 stycken elever 

på Naturvetenskapsprogrammet och 61 elever på Ekonomiprogrammet.  

Vi har valt enkätundersökning som metod för vår empiriska undersökning eftersom det bäst 

lämpar sig för en kvantitativ undersökning. (Ejlertsson 2005, s. 11).  Vi lämnade ut enkäter till tre 

olika skolor i Uppsalas centrala delar (Celsiusskolan, Fyrisskolan och Lundellska skolan). För att 

den empiriska undersökningen skulle ha rättvisa förutsättningar valde vi dessa skolor då det 

endast var dessa som hade tre likadana program på sina gymnasieskolor; 

Naturvetenskapsprogrammet, Samhällsprogrammet och Ekonomiprogrammet. Enkäterna 

delades ut till berörda lärare på dessa skolor som sedan delade ut enkäterna till en elevgrupp i 

årskurs 1, en elevgrupp i årskurs 2 och sju elevgrupper i årskurs 3 på dessa gymnasieskolor. 

Enkäterna samlades sedan in av författarna. Enkätundersökningens syfte förklarades för samtliga 

berörda lärare. Den innehöll dessutom inga frågor som på något sätt kan avslöja individernas 

identitet vilken gjorde att samtliga elever förblev anonyma genom hela undersökningen.  

Syftet med att använda enkätundersökning som metod är att jämföra om det exempelvis finns 

skillnader eller likheter bland elevernas fysiska aktivitet i ungdomsåren mellan 

Naturvetenskapsprogrammen på de olika skolorna men även om det är skillnader eller likheter 

mellan Naturvetenskapsprogrammen, Samhällsprogrammen och Ekonomiprogrammen på 

samma skolor. Undersökningen syftar också till att klargöra om det är skillnad på den fysiska 

aktiviteten beroende på var i Uppsala man är bosatt och vilken skola eleverna går på. 

Tiden på året är viktigt att ta hänsyn till när man väljer att dela ut/skicka ut en 

enkätundersökning. Med tanke på att denna kurs bedrivs på höstterminen bör man undvika att 

lämna ut en enkätundersökning i december då det kan vara många andra moment i 

undervisningen som prioriteras högre (Ejlertsson 2005, s. 30).  

Enkätundersökning har både för- och nackdelar. Något man bör tänka på när man delar ut en 

enkät, som kan vara till vår nackdel, är att den inte bör överstiga 40-50 stycken frågor. Man bör 

ha i åtanke att vissa elever har problem med att läsa och skriva, vilket kan leda till att den 

undersökningen hamnar i gruppen med bortfall (Ejlertsson 2005, s. 12-13). Med detta i åtanke 

utformades enkätundersökningen så att den i stort sätt endast innehöll frågor som besvarades 

genom att markera svaret med ett eller flera kryss, vilket då underlättar för de som har svårt att 

formulera sig med text. Något som däremot är positivt med att använda enkätundersökning som 
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metod är att man kan göra ett stort urval, eleverna får svara i lugn och ro på frågorna och man 

kan nå ett stort geografiskt område (Ejlertsson 2005, s. 11).  

Det medföljande följebrevet utformades med hänsyn till vår målgrupp, det vill säga att vi 

använde oss av ett språkbruk som de berörda eleverna förstod sig på. Det är viktigt att 

enkätundersökningen är anpassad för den målgrupp som ska besvara den. Språket i 

enkätundersökningen ska styras av dess målgrupp (Ejlertsson 2005, s. 39). 

Enkätundersökningens olika frågor och svar (fråga 21a-b och 22a-b som rör föräldrars 

idrottande, 24, 25, 27 och 29 som rör ungdomarnas eget idrottande, 34, 35, 37 och 38 som rör 

vilka idrotter ungdomarna ägnar sig åt samt 40 och 41 som rör andra fritidsintressen) har i något 

fall används rakt av, men framför allt utarbetats utifrån de frågor Engström (1974, s. 3-8) 

använde sig av i sin avhandling med moderniserade svarsalternativ och en del andra korrigeringar. 

Fråga 14 och 18 i enkätundersökningen som berör föräldrars yrken är baserad på Lidegrans 

(2009, s. 253) tabell, där vi utnyttjade de svarsalternativ som fanns med och kompletterade med 

några ytterligare alternativ. Detta skedde främst för att underlätta kategoriseringen av föräldrars 

yrken i efterarbetet som klassificerades med hjälp av Börjessons (2005, s. 646-647) avhandling.  

Innan enkätundersökningen lämnades ut till respondenterna gjordes två pilotintervjuer som 

visade sig vara nödvändig då ett par svarsalternativ som vi ansåg saknades lades till. 

 

Urval 

För denna studie skedde urvalet i form av att vi valde ut tre skolor i Uppsalas centrala delar där 

samtliga skolor hade tre likadana program, Naturprogrammet, Samhällsprogrammet och 

Ekonomiprogrammet, vilket på förhand skapade likvärdiga förutsättningar.  

Väl i enkätundersökningen skedde ett urval kring vissa frågor som berörde känsliga områden. 

Likt Lidegran (2009, s. 26) har vi koncentrerat oss på socialt kapital, kön och övriga demografiska 

faktorer. Vi har dock medvetet valt att exempelvis inte ha med frågor som berörde elevernas 

etnicitet och härkomst. Även om det i vår undersökning skulle vara intressant att undersöka 

etnicitet och härkomst anser vi att detta inte var relevant. Vi valde att inte klassificera eleverna 

utifrån dessa aspekter utan istället klassificera elever utifrån föräldrars utbildning och inkomst. 

Lidegran (2009, s. 26) menar också att det är svårt att ta den nationella härkomsten på allvar om 

man enbart kan göra uppdelningen svenskfödda föräldrar eller ej. För att göra denna aspekt 

rättvis krävs det att man tar hänsyn till vilket land elevernas föräldrar härstammar ifrån. 

 
Dessutom menar Mikael Palme att elever med utländsk härkomst som också har stora 

utbildningstillgångar har mer gemensamt kulturellt sett med svenska elever än med elever med 

utländskt ursprung som inte har samma mängd av utbildningsresurser (Lidegran 2009, s. 26).  

 

Utifrån de val vi har gjort var det inte nödvändigt att särskilja dessa elever i vår undersökning.  
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Databearbetning och analysmetod 

Enkätstudien lämnades ut till tre gymnasieskolor i Uppsalaområdet (Celsiusskolan, Fyrisskolan 

och Lundellska skolan) som alla hade tre likadana program. Detta skedde med tanke på att vi 

undersökte eventuella skillnader och likheter mellan de olika programmen på respektive skola och 

mellan de olika skolorna. Enkätundersökningen som bestod av ett missivbrev och 41 frågor (se 

bilaga 2 och 3) delades ut i pappersform till berörda lärare som sedan delade ut 

enkätundersökningen till de olika klasserna och samlades efteråt in av oss.  

Enkätundersökningen behandlades sedan och sammanställdes med hjälp av kalkylprogrammet 

med statistik i, Excel. När enkätundersökningen sammanställts gjordes olika mätningar som visas 

i tabeller i resultatdelen.  

Etiska aspekter 

Först och främst vad gäller informationskravet är det viktigt att det framgår på enkäterna att de är 

frivilliga att göra och går att avbryta när som helst, något vi var tydliga med att poängtera. Det 

bör också informeras verbalt att enkätundersökningen är helt frivillig. Ett alternativ för att 

undvika att en ord-mot-orddiskussion uppstår kan vara att spela in då vi meddelar att enkäten är 

frivillig (Vetenskapsrådet 2013-11-25). Detta blev omöjligt för oss att genomföra då vi lämnade 

enkätundersökningen till de utvalda klassernas lärare som i sin tur lämnade ut 

enkätundersökningen.  

Något som ska framföras i enkäten är vad syftet med enkäten är, vem som står bakom 

enkäten, det vill säga lärarstudenter från Uppsala universitet. Man ska vara extra varsam med vad 

man delar ut om elever/barnen är under 15 år. Det kan då krävas att eleverna har målsmans 

underskrift med sig för att en undersökning ska bli möjlighet (Vetenskapsrådet 2013-11-25). Med 

detta i åtanke bad vi lärarna att lämna ut enkätundersökningen till elever som gick i årskurs 2 och 

3 för att med säkerhet veta att eleverna fyllt 15 år. Nu visade det sig att vi trots detta fick en 

årkurs 1 vilket inte var vår intention. Det ska dock tilläggas att samtliga elever uppgav att de hade 

fyllt 15 år.   

Det material vi samlade in i samband med denna studie, det vill säga enkätundersökning, 

behandlades med hänsyn till de krav som finns på sekretess och tystnadsplikt hos en vetenskaplig 

studie (Hermerén 2011, s. 67). Insamlade enkäter har endast författarna haft tillgång under 

skrivandets gång. Dessa förstörs i samband med avslutad kurs. De resultat som visas i delen 

Resultat och Analys har sparats och låsts in i ett kassaskåp som endast handledaren har tillgång 

till.  

Konfidentialitetskravet bedöms som irrelevant för denna enkätstudie eftersom vi inte anser att 

vi berör några känsliga ämnen som på något sätt skulle kunna kränka en försökspersons integritet 

(Hermerén 2011, s. 69). 
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Gällande anonymisering valde vi att delge informationen om skolorna vi undersökt eftersom 

detta är relevant för undersökningen. Med tanke på att liknande information finns tillgänglig som 

offentlig handling i till exempel Lidegrans avhandling, anser vi att vår undersökning ligger inom 

samma genrer och därmed visas skolornas namn. Gällande elevernas anonymisering är endast 

ålder, kön, gymnasieprogram och årskurs något som besvaras i enkätundersökningen, vilket 

innebär att eleverna givetvis förblir helt anonyma. 

Reflektion över metoden 

Validitet 

Det vi sökte svar på när vi genomförde våra enkätundersökningar var den fysiska aktiviteten hos 

elever på tre av Uppsalas centrala gymnasieskolor. Även om de flesta eleverna svarade på 

enkätundersökningen, fanns det vissa elever som antingen missuppfattade vissa frågor eller helt 

enkelt inte hade lust och ork att besvara samtliga frågor, vilket ledde till ett par bortfall. Fråga 21 

och 22, som är kopplad till varandra, innehåller ett varsitt svarsalternativ som är dåligt formulerat 

(svarsalternativ 4 på bägge frågorna). Detta verkar dock inte ha påverkat elevernas förståelse för 

svarsalternativet då det om möjligt gick att förstå svarsalternativet ändå.  

Under utlämnandet av enkätundersökningarna medgav vissa lärare att de hade relativt få elever 

(18-20 stycken) i vissa klasser medan andra lärare hade över 30 elever i sina klasser. Problemet i 

vårt fall var att tidsbristen gjorde att vi nöjde oss med att enkätundersökningen delades ut till 

färre elever vid en av gymnasieskolorna och till något fler elever vid de andra två 

gymnasieskolorna.  

Vi är väl medvetna om att en av skolorna vi undersökte är starkt elitprofilerad med 

idrottsprofiler där vissa elever, även i vår undersökning, visade sig träna på elitnivå. Medan de 

andra två skolorna inte är lika förknippade med idrottsprofiler i samma utsträckning. Detta gav 

således tydliga skillnader i undersökningen, vilket skapade möjligheter till att visa på skillnader 

skolorna emellan.  

Reliabilitet 

När vi fick tillbaka enkätundersökningen och gick igenom svaren noterade vi tydliga tendenser 

som visade att respondenterna, trots att enkäten endast innehöll kryssfrågor, lät bli att svara på 

vissa frågor i slutet av enkätundersökningen. Det var specifikt fråga 39 ”Hur har olika saker 

påverkat ditt intresse för fysisk aktivitet (idrott, motion, sport, friluftsliv etc.)? (Sätt ett kryss för 

varje sak)” Där respondenten sedan skulle fylla i om exempelvis kamrater, syskon eller lärare i 

idrott och hälsa har gjort dig mer intresserad, har inte inverkat eller har gjort dig mindre 

intresserad. I denna fråga har respondenterna i vissa fall dragit ett vertikalt sträck rakt över 

svarsalternativen ”har inte inverkat” vilket har varit svårt att avgöra om de menar att inget har 
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inverkat eller om de menar att ”jag struntar i att svara på denna fråga”. Vi anar att detta med 

största sannolikhet hade att göra med omfånget av frågor då det möjligtvis var några för många 

och att detta i sin tur ledde till att respondenterna fick nog.  

Vi gav respondenterna möjlighet att ange svaret ”vet ej” på vissa av frågorna där det var långt 

ifrån självklart att de skulle känna till de svar vi sökte. Detta är visserligen också ett svar men gör 

givetvis att dessa respondenters svar blir svårare att tolka.  

Vi gav även lärarna, som gick med på att dela ut enkätundersökningen till sina klasser, rådet att 

be alla respondenter att läsa samtliga frågor ordentligt för att inte missa att svara på någon av 

frågorna. Det framgick trots detta att vissa respondenter missuppfattade vad de ska svara på i 

framför allt fråga 7 och 40, vilket ledde till ett par bortfall. Detta verkar dock inte ha varit något 

generellt problem då majoriteten av respondenterna verkar ha förstått enkätundersökningens 

samtliga frågor. I övrigt anser vi oss nöjda med valet av frågor då vi anser ha fått tillräckligt med 

underlag inom ramen för studiens omfång, undantaget ett par frågor vi anser att vi också borde 

ha ställt.  
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Resultat och Analys 

Bakgrundsbeskrivning  

De tre gymnasieskolor (Celsiusskolan, Fyrisskolan och Lundellska skolan) vi valt att undersöka 

ingick alla i Lidegrans studie av Uppsalas utbildningsrum. De olika skolorna placerade sig lite 

olika i utbildningsrummet som framträdde. 

Då Fyrisskolan ensam erbjöd den tekniska delen hamnade den nära den tekniska/tyska polen. 

Lundellska skolan och Katedralskolan hade humanistiska linjer. På Ekebyskolan, Celsiusskolan 

och Linnéskolan fanns ekonomiska linjer. Samhällsvetenskaplig linje fanns på Ekebyskolan, 

Lundellska skolan, Katedralskolan, Celsiusskolan och Linnéskolan och naturvetenskaplig linje 

fanns även på Lundellska skolan, Katedralskolan och Celsiusskolan (Lidegran 2009, s. 100).  

Lundellska skolan och Katedralskolan visade upp mer ledande positioner i utbildningsrummet 

än Linnéskolan, Ekebyskolan och Fyrisskolan på grund av att de inte kunde erbjuda 

naturvetenskaplig linje. Även Celsiusskolan erbjöd naturvetenskapliga programmet. Anledningen 

till att inte Celsiusskolan hamnade nära den resursstarka polen tros bero på att Lundellska skolan 

och Katedralskolan är de två äldsta gymnasieskolorna i Uppsala och innehar av att stort 

symboliskt kapital och har ett gott renommé. Det var fler av de kvinnliga studenterna som gått på 

Celsiusskolan och Katedralskolan och fler manliga studenter hade gått på Fyrisskolan. De som 

gick ut på Katedralskolan gick ut med de högsta betygen och hade väldigt välutbildade föräldrar 

där minst 38 procent hade minst en förälder med forskarutbildning och mer ofta än andra var 

statsanställda och hade hög inkomst. Eleverna på Lundellska skolan hade i stort sett likande 

kapital jämfört med de som gått på Katedralskolan fast Katedralskolan låg lite mer i överkant på 

det mesta. De som hade lägst andel nedärvt och förvärvat kapital var de elever som gått på 

Ekebyskolan och Linnéskolan (Lidegran 2009, s. 102).  

I Lidegrans undersökning från år 2009 delades föräldrarnas sociala klass in efter föräldrarnas 

följande yrken. I tabellen nedan kan man se hur antalet procent/yrke bland föräldrarna fördelas 

mellan de undersökta gymnasieskolorna i Uppsala. 
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Övriga skolor 1,7 0,0 1,6 2,8 2,0 0,0 2,0 2,4 1,5 3,8 4,5 2,1 6,1 0,0 0,0 3,4 8,8 2,5 

Linnéskolan 6,9 14,8 18,0 8,3 16,3 7,6 8,0 11,9 7,7 15,4 17,9 14,6 20,4 0,0 22,6 6,9 2,9 11,9 

Celsiusskolan 22,4 25,9 18,0 19,4 20,4 15,2 16,0 16,7 12,3 23,1 20,9 12,5 16,3 36,8 25,8 34,5 20,6 19,4 

Fyrisskolan 37,9 25,9 34,4 16,7 28,6 15,2 24,0 28,6 21,5 23,1 25,4 25,0 22,4 47,4 12,9 20,7 32,4 25,1 

Katedralskolan 15,5 7,4 9,8 26,4 14,3 30,4 28,0 19,0 21,5 23,1 19,4 10,4 14,3 10,5 16,1 3,4 11,8 18,1 

Lundellska skolan 12,1 22,2 11,5 19,4 10,2 25,3 12,0 9,5 26,2 7,7 6,0 22,9 10,2 0,0 16,1 24,1 14,7 15,5 

Ekebyskolan 3,4 3,7 6,6 6,9 8,2 6,3 10,0 11,9 9,2 3,8 6,0 12,5 10,2 5,3 6,5 6,9 8,8 7,6 

Totalt 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Tabellen visar fördelningen mellan antalet procent/yrke bland föräldrarna i de undersökta gymnasieskolorna i 
Uppsala (Lidegran 2009, s. 265).  

 

Vår undersökning gjordes 2013 och det har skett förändringar vad gäller utbudet av program på 

de olika skolorna sedan Lidegrans undersökning publicerades 2009. En skillnad i följande 

beskrivning av de skolor vi undersökt visar att även Fyrisskolan numera erbjuder ett 

naturvetenskapligt program.  

Bakgrund Celsiusskolan 

Skolan är en kommunal gymnasieskola och har ett brett utbildningsutbud. Skolan har fyra 

gymnasieprogram, lokal och nationell idrottsutbildning, lärlingsutbildning samt 

introduktionsprogram. 2013, på våren, fanns det 876 elever på skolan (siris.skolverket.se) 

Celsiusskolan är Sveriges största idrottsgymnasium. Skolverket och Riksidrottsförbundet har 

godkänt nitton olika nationella idrottsutbildningar på elitnivå. Skolan erbjuder även en lokal 

idrottsutbildning för de elever som vill profilera sig mot någon idrott men inte vill elitsatsa. 

Skolans vision är att eleverna ska kunna kombinera studier med idrott och kraven är högt ställda 

både idrottsligt och akademiskt. Flera av skolans elever har tagit en plats i olika idrottslandslag 

(www.celsiusskolan.uppsala.se).  

I kärnämnena Svenska A, Svenska B, Engelska A, Matematik A, Samhällskunskap A, 

Naturkunskap A, Estetisk verksamhet samt Idrott och hälsa A var 100 procent av eleverna på 

Naturvetenskapsprogrammet minst godkända. I Religionskunskap A 96,3 procent minst 

godkända.  

I kärnämnena var följande procentandel minst godkända på Samhällsvetenskapsprogrammet i 

Svenska A 98,3, Svenska B 96,5, Engelska A 98,3, Matematik A 99,2, Samhällskunskap A 94,1, 
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Religionskunskap A 93,3, Naturkunskap A 96,6, Estetisk verksamhet 100 samt Idrott och hälsa A 

100 (Skolverket 2013).  

Under läsåret 2012/2013 gick det 138 elever på Ekonomiprogrammet varav 28 procent av 

eleverna var flickor och 62 procent av elevernas föräldrar var högutbildade. På 

Naturvetenskapsprogrammet gick det år 2012 143 elever varav 41 procent var flickor och 76 

procent av elevernas föräldrar var högutbildade. På Samhällsvetenskapsprogrammet gick det 202 

elever varav 44 procent var flickor och 53 procent av elevernas föräldrar var högutbildade 

(Skolverket 2013). 

Celsiusskolans antagningsstatistik för antagningen hösten 2012 och hösten 2013 redovisas 

nedan.  

 

Celsiusskolan EK 2012 EK 2013 SH 2012 SH 2013 NA 2012 NA 2013 

Lägsta intagningspoäng 155 165 170 180 175 187 

Medel 221 235 217 227 265 271 

Median 215 240 215 227 267 273 

Tabellen visar antagningsstatistik för Celsiusskolan från hösten 2012 och hösten 2013 (Uppsala Kommun 
2013). 
 

Bakgrund Fyrisskolan 

Inom Teknikprogrammet har de Uppsala kommuns enda teknikcollege, vilket innebär att de har 

samarbete med olika teknikföretag bland annat inom Biotech. På Ekonomiprogrammet är de 

kopplade till Ung Företagsamhet. Inom juridikutbildningen har de en egen juridisk byrå. Inom 

Samhällsprogrammet kan man välja både en global inriktning eller en juridisk och kriminalteknisk 

inriktning. Det finns även Naturvetenskapsprogrammet, VVS och Fastighetsprogrammet och 

hantverksprogram med inriktning mot frisör eller stylist där men med de två senare programmen 

har möjligheter att gå ut med en yrkesexamen. Skolan har även en gymnasiesärskola 

(skola.uppsala.se/sv/Fyrisskolan).  

I kärnämnena Engelska A, Matematik A, Samhällskunskap A, Naturkunskap A, Estetisk 

verksamhet samt Idrott och hälsa A var det 100 procent av eleverna på 

Naturvetenskapsprogrammet som var minst godkända. I Svenska A 98,4, Svenska B 96,8, 

Samhällskunskap A 98,5 och Religionskunskap A 98,5 procent minst godkända.  

I kärnämnena var följande procentandel minst godkända på Samhällsvetenskapsprogrammet i 

Svenska A 99,3, Svenska B 98,7, Engelska A 99,4, Matematik A 99,4, Religionskunskap A 98,1, 

Naturkunskap A 97,5, Estetisk verksamhet, Samhällskunskap A samt Idrott och hälsa A 100 

procent (Skolverket 2013).  

Under läsåret 2012/2013 gick det 67 elever på Naturvetenskapsprogrammet varav 31 procent 

var flickor och 79 procent av elevernas föräldrar var högutbildade. På 
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Samhällsvetenskapsprogrammet gick det 178 elever varav 56 procent var flickor och 58 procent 

av elevernas föräldrar var högutbildade (siris.skolverket.se). Ekonomiprogrammet kom till efter 

att denna statistik gjordes. Det fanns inte heller något motsvarande program vid den tidpunkten, 

därför saknas liknade fakta för ekonomiprogrammet.  

Fyrisskolans antagningsstatistik för antagningen hösten 2012 och hösten 2013 redovisas 

nedan. 

  

Fyrisskolan EK 2012 EK 2013 SH 2012 SH 2013 NA 2012 NA 2013 

Lägsta intagningspoäng 130 165 180 125 188 165 

Medel 217 231 218 205 239 231 

Median 220 227 210 206 235 227 

Tabellen visar antagningsstatistik för Fyrisskolan från hösten 2012 och hösten 2013 (Uppsala Kommun 
2013).  

Bakgrund Lundellska skolan 

På Lundellska skolan uppmuntras och prioriteras företagande och entreprenörskap. Oavsett 

vilken utbildning eleverna väljer erbjuds alla elever kurser inom ekonomiområdet på individuella 

valet som till exempel småföretagande. Alla elever ges möjlighet att starta och driva ett eget 

företag inom Ung Företagsamhet (UF) som projektarbete. Programmet Internationell ekonomi 

och politik har flest UF-företag i Uppsala Län (www.skrapan.uppsala.se).  

På Lundellska skolan är internationella kontakter en självklarhet i utbildningen. Eleverna ska 

ges tillfälle att få inblick och diskutera kring andra begrepp som hållbar utveckling, miljö, 

ekologisk grundsyn, jämställdhet och värdegrund. De har bland annat samarbetat med skolor i 

Ukraina, Norge, Tjeckien, Chile, Turkiet, Kina och Sydafrika de senaste åren. Skolan erbjuder 

stödundervisning och all kurslitteratur finns att få i inläst form och de arbetar med speciella 

programvaror för elever med läs- och skrivsvårigheter. Skolans lokaler är fullständigt 

handikappanpassade har som första skola i Uppsala tilldelats utmärkelsen Skola för hållbar 

utveckling (www.skrapan.uppsala.se).  

I kärnämnena Svenska A, Svenska B, Engelska A, Matematik A, Samhällskunskap A, 

Naturkunskap A, Estetisk verksamhet, Religionskunskap A samt Idrott och hälsa A var 100 

procent av eleverna på Naturvetenskapsprogrammet minst godkända. Genomsnittspoängen på 

Lundellska skolan låg på 16,9. 

I kärnämnena var följande procentandel minst godkända på Samhällsvetenskapsprogrammet i 

Svenska A 98,3, Svenska B 96,5, Engelska A 98,3, Matematik A 99,2, Samhällskunskap A 94,1, 

Religionskunskap A 93,3, Naturkunskap A 96,6, Estetisk verksamhet 100 samt Idrott och hälsa A 

100. Genomsnittspoängen låg på 13,7 (Skolverket 2013). 

På Naturvetenskapsprogrammet under läsåret 2012/2013 gick det 56 elever varav 45 procent 

var flickor och 77 procent av elevernas föräldrar var högutbildade. På 
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Samhällsvetenskapsprogrammet gick det 60 elever varav 70 procent var flickor och 87 procent av 

elevernas föräldrar var högutbildade (siris.skolverket.se). Liknade statistik för 

Ekonomiprogrammet går inte att få fram då detta var ett specialutformat program och fler 

program låg inom samma namn. På Specialutformade programmet (motsvarande 

Ekonomiprogrammet i dag) gick det 83 elever varav 4 procent var flickor och 80 procent av 

föräldrarna var högutbildade. 

Lundellska skolans antagningsstatistik för antagningen hösten 2012 och hösten 2013 redovisas 

nedan.  

 

Lundellska skolan EK 2012 EK 2013 SH 2012 SH 2013 NA 2012 NA 2013 

Lägsta intagningspoäng 195 221 180 192 180 157 

Medel 245 248 222 235 250 245 

Median 250 252 215 230 232 247 

Tabellen visar antagningsstatistik för Lundellska skolan från hösten 2012 och hösten 2013 (Uppsala 
Kommun 2013). 

Jämförelser mot riket 

Den nästkommande tabellen visar heltidsanställda lärare med pedagogisk högskoleexamen och 

antal elever per lärare 2012/13. Tabellen visar uppdelningen mellan gymnasieskolor i hela riket, 

Uppsala län, Uppsala, Celsiusskolan, Lundellska skolan, Fyrisskolan och kommunala 

gymnasieskolor på respektive plats.  

 

Plats  Lärare med pedagogisk 

högskoleexamen (%) 

Antal elever per lärare (%) 

Riket totalt  77,5  12,1 

Riket kommunal 81,4 11,6 

Uppsala län totalt 78,9 12,0 

Uppsala län kommunal 80,5 11,6 

Uppsala  78,9 12,8 

Uppsala kommunal  80,6 12,5 

Celsiusskolan 85,6 14,1 

Fyrisskolan  81,0 13,6 

Lundellska skolan 88,6  13,6 

Tabellen visar uppdelningen mellan gymnasieskolor i hela riket, Uppsala län, Uppsala, Celsiusskolan, 
Lundellska skolan, Fyrisskolan och kommunala gymnasieskolor på respektive plats (Skolverket 2013).  
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Fysiska aktiviteter och fritidsaktiviteter fördelade i resultatgruppen 

På frågan vilken eller vilka aktiviteter respondenterna har ägnat sig åt under sin fritid sammanlagt 

minst 10 gånger under det senaste året (fråga 34 se bilaga 3) svarade 65 procent av respondenter 

att de har varit på gym och styrketränat. Övriga aktiviteter som befann sig i toppen av tabellen 

var gång/promenad (45 procent), pass på gym (44 procent) Löpning/terränglöpning (41 procent) 

samt fotboll (40 procent) (figur 28 bilaga 1). 

När vi sedan ställde frågan vilken aktivitet samtliga respondenterna ägnar mest tid åt (figur 22 

(se bilaga 1) visade sig att styrketräning på gym toppade undersökning med 19 procent följt av 

fotboll strax över 16 procent. I figur 23 (se bilaga 1) skiljer vi på pojkar och flickor där resultaten 

tydligt visar att pojkarna dominerar framför allt kategorierna fotboll, ishockey och golf medan 

flickorna dominerar ridsport, gång/promenad och redskapsgymnastik.  

I figur 24 nedan skiljer vi skolorna emellan där vi ser basket, golf, orientering och ishockey 

totalt domineras av Celsiusskolan. Fotboll och gym (styrketräning) domineras av Fyrisskolan 

respektive Lundellska skolan. Sporter som innebandy, löpning/terränglöpning, boxning och pass 

på gym väljs endast i första hand på Fyrisskolan och Lundellska skolan.  

 

 
Figur 24. Tabellen visar vilken aktivitet respondenterna ägnar mest tid åt skolorna emellan. 

 

Nu visar resultaten tydligt att det är elever på Celsiusskolan ägnar sig åt främst golf och ishockey. 

Vi kan bara anta att vi hade fått helt annorlunda resultat om vi till exempel fått med en 

fotbollsklass i undersökningen.  

Vi undersökte dessutom om respondenterna ville ägna sig åt någon annan aktivitet och om så 

var fallet, vilken eller vilka aktiviteter skulle respondenterna helst vilja ägna sig åt. Vi ställde även 
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en följdfråga om varför respondenterna inte ägnade sig åt dessa aktiviteter. Resultatet visade att 

72 procent av respondenterna på Celsiusskolan, 63,9 procent på Lundellska skolan och 51,4 

procent på Fyrisskolan gärna ägnar sig åt någon annan aktivitet utöver de aktiviteter de redan 

håller på med (figur 33 bilaga 1). När respondenterna sedan valde vilka av aktiviteterna de helst 

skulle vilja ägna sig åt visade sig resultatet vara utspritt mellan de olika sporterna. De som dock 

visade sig vara aningen mer populärt än andra var tennis, utförsåkning, ridsport samt boxning.  

 

 

 
Figur 34. Tabellen visar hur respondenternas boendesituation ser ut. 

 

När vi sedan frågade respondenterna varför de inte utövar dessa sporter svarade 102 

respondenter att de har ont om tid, vilket också var den mest bidragande orsaken till att 

respondenterna inte ägnade sig åt ytterligare fysiska aktiviteter.  

På frågan vad respondenterna vanligen gör på sin fritid svarade 65 procent av respondenterna 

att de ”ser på tv”. 63 procent av respondenterna svarade att de ”lyssnar på musik/radio” och den 

tredje vanligaste fritidsaktiviteten bland respondenterna visade sig vara ”deltar själv i idrott, sport 

motion, friluftsliv etc.” med 60 procent. ”Går på bio” låg på en fjärde plats med 38 procent och 

på femte plats låg ”går och tittar på idrott och sport” med 32 procent (se fråga 40 bilaga 3).  

När vi sedan frågade vilken av dessa aktiviteter som tar upp längst tid visade sig ”deltar själv i 

idrott, sport motion, friluftsliv etc.” vara den aktiviteten som tar upp längst tid med 27 procent 

följt av ”spela dator/tv-spel med 14,5 procent. Den tredje vanligaste aktiviteten med 11,9 procent 

visade sig vara ”något annat” där de dominerande aktiviteterna var ”att plugga” eller ”vara med 

kompisar” (figur 25 bilaga 1).  

Det skiljer sig mellan de olika skolorna när det handlar vad som prioriteras först. Nedan (figur 

26) ser vi tydligt att respondenterna på Celsiusskolan prioriterar idrottandet samt vissa 

specialintressen som i 19 av 23 fall innehöll fysiska aktiviteter. Respondenterna på Fyrisskolan 

prioriterar även de idrottande men de toppar kategorierna ”se på tv” och ”spela dator/tv-spel” 

medan respondenterna på Lundellska skolan även de prioriterar idrottandet men toppar kategorin 
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”något annat” som främst innebar att ”plugga”, ”vara med kompisar, flick- och pojkvän” eller 

bägge dessa alternativ.  

 

 
Figur 26. Tabellen visar vad respondenterna ägnar fritiden åt skolorna emellan. 
 

Mellan könen är det också klara skillnader på vad respondenterna prioriterar först. Dock är det 

knappt fler pojkar som prioriterar idrottandet, 27,3 procent mot flickornas 26,9 procent. Det som 

domineras kraftigt av respektive kön är ”spelar dator/tv-spel” som prioriteras av 22,6 procent av 

pojkarna, där endast 3,8 procent av flickorna finns representerade i den kategorin. Det som 

domineras av flickorna är ”plugga”, ”vara med kompisar, flick- och pojkvän” eller bägge dessa 

alternativ som valdes av 20,5 procent av flickorna och endast 4,7 procent av pojkarna (figur 27 

bilaga 1). 

Vilka är de sociala och ekonomiska förutsättningarna i den gruppen 

När vi har tittat på boendesituationen hos respondenterna ser vi att 70 procent hos 

respondenterna på Lundellska skolan och Fyrisskolan bor tillsammans med mamma och pappa. 

På Celsiusskolan är det endast 40 procent som regelbundet bor tillsammans med mamma och 

pappa. Detta förklaras dock med att eleverna på Celsiusskolan i vissa fall bor utanför Uppsala 

och därför bor i en lägenhet med syskon, kompisar i Uppsala (figur 34 bilaga 1). På frågan hur 

många som bor i varje hushåll inklusive respondenterna själva är den vanligaste kombinationen 

fyra personer per hushåll med 34 procent. På Fyrisskolan är däremot den siffran uppe i 45 

procent (figur 35 bilaga 1).  

Inkomsttabellen (figur 3 och 5 bilaga 1) vi utgått från baseras på Lidegrans (2009, s. 76) tabell 

där hon valt att klassificera föräldrars inkomst utifrån ”ingen inkomst”, ”låg inkomst”, ”medelhög 

inkomst”, ”hög inkomst”, ”mycket hög inkomst” samt ”annan inkomst” som till exempel 
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studiemedel eller försäkringskassan. Lidegran (2009) har i sin avhandling dock inte preciserat 

exakt hur mycket pengar en låg inkomst eller en mycket hög inkomst innebär utan det är något vi 

tog oss friheten att själva göra i samband med utdelandet av enkäterna för att underlätta för 

respondenterna. När vi sedan har placerat respondenternas föräldrar i de olika klasserna (figur 4 

och 6 bilaga 1) har vi utgått från Börjessons (2005, s. 646-647) klassificeringar av vilka yrken som 

tillhör vilken klass. 

Tittar man först och främst på arbetslösheten i Sverige låg den på 7,3 procent i oktober 2013 

(Ekonomifakta 2013). På våra undersökta skolor var pappornas arbetslöshet 2,27 på 

Celsiusskolan, 3,08 på Lundellska skolan och 9,46 på Fyrisskolan. Bland mammorna var 

arbetslösheten 2,27 på Celsiusskolan, 4,55 på Lundellska skolan och 10,81 på Fyrisskolan (Figur 7 

och 8 i bilaga 1). Detta är en tydlig indikation som visar att respondenterna på Celsiusskolan har 

fler föräldrar som för tillfället arbetar (figur 7 och 8 bilaga 1).  

Resultatet angående klasstillhörighet och yrken visar tydligt att pappor tjänar mer än mammor 

vilket inte är någon revolutionerande utan det som är anmärkningsvärt, även om det är 

marginellt, är att fler pappor på Fyrisskolan har mycket högre inkomst än pappor på 

Celsiusskolan.  

Anledningen till att detta är anmärkningsvärt är att Celsiusskolans respondenter, som vi 

kommer att redovisa, är betydligt mer aktiva än respondenter på Fyrisskolan vilket också bör ha 

föranletts av att föräldrar har en högre inkomst då dessa två hör ihop. Det som dock talar för att 

respondenterna inte har angett ens förälders rätta löner är att om man tittar på respektive social 

klass som papporna ingår i då det visar att Celsiuseleverna pappor är klart fler i kategorin ”högre 

klass” än vad Fyriselevernas pappor är. 

 

 
Figur 3. Tabellen visar vilken inkomst respondenternas pappa/vårdnadshavare har. 
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Figur 4. Tabellen visar vilken arbetsklass respondenternas pappa/vårdnadshavare tillhör. 
 

Om man däremot ser till mammors inkomst och arbetsklassfördelningen (figur 5 och 6 bilaga 1) 

visar det sig att respondenterna på Celsiusskolan angett att deras mammor tjänar bäst, medan vår 

fördelning av yrken visar att respondenterna på Lundellska skolans mammor är de flesta i 

kategorin ”högre klass”. Det som dock kan förklara detta om möjligt bristfälliga resultat är att det 

endast var 44 respondenter på Celsiusskolan, 67 på Lundellska skolan och 74 på Fyrisskolan 

vilket leder till att resultaten hade kunnat vara annorlunda vid mer likvärdigt antal respondenter 

på skolorna.  

I figur 1 och 2 (se bilaga 1) ser vi tydligt att chefsyrken och småföretagande i olika former 

domineras av män, där elever på Celsiusskolan nästan har fyra gånger så många pappor med 

chefsbefattning än Fyrisskolan. Sjuk- och hälsovård, förskole- och grundskolelärare domineras 

främst av kvinnor och framför allt kvinnor på Fyrisskolan. 

Vad det beträffar föräldrars utbildningsnivå i (figur 36 och 37 bilaga 1) visade det sig att flest 

vårdnadshavare med högskola/universitet minst 3 år återfanns på Fyrisskolan. Celsiusskolans 

respondenter står för den högsta mängden idrottande per vecka och har märkligt nog lägst antal 

vårdnadshavare med högskola/universitet minst 3 år.  

Det var högre procent hos mammor (figur 36 bilaga 1) på alla tre gymnasieskolor med 

högskola/universitet minst 3 år. Att det var så mycket som 20 respektive 25 procent på 

Lundellska skolan som inte visste vad deras mammor och pappor hade för utbildningsnivå ger 

inte en helt korrekt bild av hur den egentliga utbildningsnivån såg ut. Andelen vårdnadshavare 

med forskarutbildning var tämligen jämnt fördelad på de tre gymnasiekolorna med Lundellska 

skolan på topp hos både mammor och pappor. På Celsiuskolan var det högst procent hos både 

mammor och pappor som hade max 4-årig gymnasieutbildning. 

 Jämför vi sedan utbildningsnivån med yrkesposition har respondenternas pappor på 

Celsiusskolan trots lägre utbildningsnivå än respondenternas pappor på Fyrisskolan, högst andel i 

”högre klass” (figur 4 bilaga 1). Om vi jämför utbildningsnivå med inkomst ser vi att 
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respondenternas pappor på Fyrisskolan har högst andel med högskola/universitet minst 3 år 

(figur 36 bilaga 1) och högst andel med pappor med mycket hög inkomst (figur 3 bilaga 1). Tittar 

vi bland respondenternas mammor ser vi att Celsiusskolan (figur 5 bilaga 1) hade flest mammor i 

kategorin mycket hög inkomst och respondenternas mammor på Fyrisskolan hade lägst andel i 

samma kategori. 

 

  
Figur 36. Tabellen visar vilken utbildning respondentens mamma/vårdnadshavare har. 

 

Ser man till betygen mellan de olika skolorna är det tydligt vilka respondenter som ägnar sig åt 

idrott på och utanför skolan. Eleverna på Celsiusskolan har överlägset flest MVG/A i 

undersökningar angående betyget idrott och hälsa i årskurs 9 (Figur 18 bilaga 1). Lundellska 

skolans elever har överlag bättre betyg i svenska och engelska medan Celsiusskolan har bäst i 

matematik i överlag. Resultaten visar dessutom att betygen i matematik i överlag är sämre än i 

övriga ämnen. I figurerna 18-21 (bilaga 1) har vi klassificerat ett C på samma nivå som ett VG då 

bägge betygen ger 15 poäng, vilket underlättar placeringen av respondenterna.  

Generellt sätt har samtliga respondenter mycket höga betyg i ämnet idrott och hälsa i årskurs 

9. På Celsiusskolan har 100 procent av respondenterna betyget VG eller bättre i årskurs 9. På 

Lundellska skolan är det 83 procent som har VG/C eller bättre i årskurs 9 och på Fyrisskolan är 

det 91 procent av respondenterna som har VG eller bättre. 

När man ser till grundskolans kärnämnen matematik, svenska och engelska skiljer sig betygen 

också åt skolorna emellan. I matematik på Celsiusskolan är det 70 procent av respondenterna 

som har VG eller bättre. På Lundellska skolan är det 64 procent som har VG/C eller bättre och 

på Fyrisskolan är det 61 procent som har VG eller bättre. I svenska på Celsiusskolan är det 82 

procent av respondenterna som har VG eller bättre. På Lundellska skolan är det 84 procent som 

har VG/C eller bättre och på Fyrisskolan är det 74 procent som har VG eller bättre.  

I engelska på Celsiusskolan är det 86 procent av respondenterna som har VG eller bättre. På 

Lundellska skolan är det 91 procent som har VG/C eller bättre och på Fyrisskolan är det 80 

procent som har VG eller bättre.  
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Vi är givetvis medvetna om att respondenterna inte erhöll dessa betyg på sina nuvarande 

skolor utan detta snarare skapar en bild av vilken skola som tar in elever med högst betyg samt att 

eleverna som väljer exempelvis Celsiusskolan har ett extremt intresse för idrott av olika slag. Vår 

undersökning visar dessutom att eleverna som i dag går på Celsiusskolan gick ut med högre betyg 

än eleverna på Fyrisskolan i samtliga undersökta ämnen i årskurs 9.  

Samspel mellan fysisk aktivitet, sociala och ekonomiska förutsättningar  

Jämför man föräldrars inkomst och klassificering av arbetsklasser med respondenternas 

idrottande ser man en tydlig koppling till vilka respondenter som oftast ägnar sig åt träning med 

matcher inräknade de senaste tre månaderna. I (figur 9 och 10) syns det tydligt att Celsiusskolans 

respondenter är betydligt mer aktiva än respondenterna på Lundellska skolan och Fyrisskolan. 

100 procent av respondenterna på Celsiusskolan tränar minst 4-5 gånger i veckan.  

 

 
Figur 9. Tabellen visar hur ofta respondenterna tränat per vecka de senaste tre månaderna. 

 

Även om resultaten är imponerade från Celsiusskolan måste det konstateras att Celsiusskolan är 

Sveriges största idrottsgymnasium. Skolverket och Riksidrottsförbundet har, som vi nämnde i 

bakgrunden om skolan, godkänt nitton olika nationella idrottsutbildningar på elitnivå, vilket 

givetvis är förklaringen till varför resultaten från Celsiusskolan skiljer så enormt i jämförelse med 

de övriga skolorna i undersökningen.  

Ser man till Lundellska skolan så tränar 53 procent av respondenterna minst 4-5 gånger i 

veckan och drygt 87 procent tränar minst 2-3 gånger i veckan vilket är positiva siffror. På 

Fyrisskolan är det 35 procent som tränar minst 4-5 gånger i veckan och 72 procent som tränar 

minst 2-3 gånger i veckan. Jämför man detta med vad Engströms studie från 2004 visade så är 

respondenterna på Celsiusskolan och Lundellska klart över det normala med 100 respektive 87 

procent som tränar minst 2 gånger i veckan. Av Fyrisskolans respondenter tränar 72 procent 
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minst 2 gånger i veckan vilket stämmer överens med Engströms resultat bland 15–16-åringar som 

visade att drygt 30 procent av 15–16-åringarna inte ägnade sig åt idrott två gånger i veckan eller 

oftare. I samma studie ägnade sig ungefär hälften av barn och ungdomar åt regelbunden träning 

varje vecka under sin fritid i en förening. Våra resultat visar att det är 97,6 procent på 

Celsiusskolan, 72,3 procent på Lundellska skolan och 52,7 procent på Fyrisskolan som var med i 

en förening på sidan av skolan, vilket återigen visar att respondenterna på Fyrisskolan är mindre 

fysiskt aktiva än de övriga skolorna i undersökningen (figur 41 bilaga 1).  

Om man jämför respondenternas idrottande när de var 15 år med hur det ser ut i dag, när 

respondenterna är 17-18 år, är skillnaderna återigen tydligast på Celsiusskolan där respondenterna 

har ökat sin intensitet från då respondenterna var 15 år till i dag. Den troliga orsaken är 

elitsatsningen på respektive idrott som respondenterna på Celsiusskolan ägnar sig åt.  

På Lundellska skolan visar resultaten att respondenterna snarare har gått raka motsatsen när 

det handlar om antal tillfällen de idrottar i årskurs 9 jämfört med i dag. Drygt 13 procent av de 

respondenter på Lundellska skolan som i årskurs 9 ägnade sig åt träning 8 gånger eller mer per 

vecka har minskat från 12 till 3 procent. Det är något fler respondenter som tränar 4-5 gånger i 

veckan än vad det var i årskurs 9 och förklaringen till detta är troligtvis att respondenterna som 

tränade 8 gånger eller fler och de som tränade 6-7 gånger i veckan har numera placerat sig i den 

kategorin.  

Den tydligaste skillnaden hittar vi på Fyrisskolan där respondenterna som tränade 8 gånger 

eller mer i årskurs 9 har minskat från 9 procent till 4 procent som tränar 8 gånger eller mer i dag. 

Av de 24 procent respondenter som i årskurs 9 tränade 6-7 gånger är det i dag bara 7 procent 

som tränar så pass mycket i dag. I kategorin 4-5 gånger i veckan är det en marginell skillnad 

mellan i årskurs 9 och i dag. Den tydligaste skillnaden ligger i kategorin 2-3 gånger i veckan där 

antalet respondenter som idrottar 2-3 gånger i veckan i dag jämfört med i årskurs 9 har ökat från 

19 till 37 procent vilket visar en klar minskning av idrottande för respondenterna på Fyrisskolan 

(Figur 11 och 12 i bilaga 1).  

Även om resultaten mellan skolorna skiljer sig åt, vilket vi också förutspått med tanke på 

Celsiusskolans idrottsprofiler, så visar resultaten att de stora skillnaderna är mellan de olika 

programmen på samma skolor i antalet utövade timmar per vecka. På Celsiusskolan är resultaten 

jämt fördelade mellan programmen (figur 38 bilaga 1). Det är framför allt på Lundellska skolan 

(figur 39 bilaga 1 och) och Fyrisskolan (figur 40 bilaga 1) som skillnaderna mellan de olika 

programmen är störst. Här nedan ser vi en fördelning mellan de olika programmen på 

Fyrisskolan där vi ser att det är främst på Ekonomiprogrammet som det tränas minst 2-3 gånger i 

veckan.  

Det skiljer sig även mellan samma program på de olika skolorna. 

Naturvetenskapsprogrammen med 74,6 procent har marginellt flest andel respondenter som är 

med i någon förening. Samhällsprogrammen har lägst med 63,1 procent (figur 42 bilaga 1). När vi 

sedan jämför hur ofta de olika programmen tränar visar det sig att Ekonomiprogrammen har 96 
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procent som tränar minst 2-3 gånger i veckan. Naturvetenskapsprogrammen har 80,4 procent 

och Samhällsprogrammen har 76,5 procent som tränar minst 2-3 gånger i veckan (figur 43 

bilaga1).  

 

 
Figur 40. Tabellen visar träningsnivåskillnaden mellan de olika programmen på Fyrisskolan. 

 

I figur 13-15 (se bilaga 1) redovisas de resultat som enligt respondenterna visar hur ofta 

föräldrarna till respondenterna var fysiskt aktiva som unga och hur pass aktiva de är i dag. Det 

intressanta med resultaten i figur 13 nedan är att 43 procent av respondenterna på Celsiusskolan 

har angett svaret ”Ungefär lika ofta som jag själv” vilket innebär att dessa pappor också har tränat 

på elitnivå, åtminstone om man kopplar respondenternas angivelser om hur mycket de tränar i 

dagsläget kopplat till hur ofta deras pappor tränade som unga. I figur 14 (bilaga 1) visar statistiken 

att drygt 20 procent av mammorna på Celsiusskolan tränade lika hårt som sina barn.  

 

 
Figur 13. Tabellen visar hur ofta respondenternas pappa/vårdnadshavare tränade som ung. 
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I figur 15 och 16 (se bilaga 1) ser vi att det generellt sett tränas betydligt mindre bland 

respondenterna föräldrar i dagsläget kontra när de var unga. Dock är det fortfarande 6,8 procent 

av papporna till respondenterna på Celsiusskolan som tränar ”ungefär lika ofta som jag” vilket 

trots allt visar att det troligen stämmer att de var väldigt aktiva som unga eftersom de fortfarande 

är fysiskt aktiv och tränar ofta. Bland mammorna till respondenterna på Celsiusskolan är det i 

dagsläget också 6,8 procent som fortfarande tränar ”ungefär lika ofta som jag själv” jämförelsevis 

med de 20 procenten som tränade ”ungefär lika ofta som jag” när dessa mammor var unga.  

Ser man till hur föräldrar har påverkat respondenternas intresse för idrott (figur 17 bilaga 1) är 

det också här väldigt tydligt vilka som känner att sig påverkade av föräldrarna. 64,2 procent av 

respondenterna på Celsiusskolan, 55,5 på Lundellska skolan och 51,5 procent på Fyrisskolan 

anser att föräldrarna har gjort dem mer intresserad av idrott i olika slag. Dock finns det 

respondenterna på Lundellska skolan och Fyrisskolan som anser att föräldrar har gjort dem 

mindre intresserad av idrott i olika slag.  

 

  
Figur 17. Tabellen visar om respondenternas intresse för idrott påverkats av föräldrarna. 
 

Det finns tydliga skillnader mellan just föräldrars inflytande på respondenterna och övriga 

kategorier. Övriga kategorier visade inte alls visade sig ha samma inflytande på respondenterna 

som föräldrarna hade. Exempelvis så är det endast mellan 18-33 procent som anser att 

skolidrotten har påverkat dem positivt (figur 29 bilaga 1). När vi ställde frågan om hur läraren i 

idrott och hälsa på högstadiet har påverkat intresset för idrott ser vi att det är mellan 19-30 

procent som anser att de gjort respondenterna mer intresserad (figur 30 bilaga 1). När vi ställde 

frågan om hur läraren i idrott och hälsa på gymnasiet har påverkat intresset för idrott ser vi att det 

är snäppet mindre, 18-28 procent, som anser att de gjort respondenterna mer intresserad (figur 31 

bilaga 1).  
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Det, förutom föräldrarna, som också verkar ha ett stort inflytande på respondenternas 

idrottande är prestationer av någon idrottsman eller idrottskvinna. Åtminstone på Celsiusskolan 

(50 procent) och Lundellska skolan (48 procent ) där eleverna tydligt anser att våra idrottsutövare 

världen över påverkat dem positivt. På Fyrisskolan verkar dock inte detta spela någon roll för 

intresset för idrott då endast 21 procent ansåg sig påverkat positivt av någon idrottsman eller 

idrottskvinna (figur 32 bilaga 1).  

När vi korsade föräldrars yrkesposition med antalet gånger i veckan respondenterna tränar 

finner vid tydliga indikationer på att ju högre yrkesposition pappor och mammor ingår i, ju fler 

gånger i veckan tränar respondenterna. Detta var ett mönster på samtliga skolor och visar att 

teorin om att ju högre arbetsklass föräldrarna ingår i, desto oftare tränar deras söner och döttrar 

varje vecka (figur 44-49 bilaga 1).  

  

 
Figur 44. Tabellen visar hur ofta respondenterna tränar korsat med respondenternas pappa/vårdnadshavare på 
Fyrisskolan. 
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Diskussion 

Tidigare forskning 

Syftet med studien var att undersöka hur de utvalda faktorerna; utbildning, social position samt 

träningsvanor påverkar gymnasieungdomars fysiska aktivitet och om antal tillfällen fysisk aktivitet 

skiljer sig åt mellan de olika skolorna, programmen på samma skola och mellan samma program 

på olika skolor. Då en av de undersökta gymnasieskolorna var elitprofilerad inom idrott ansåg vi 

att det var intressant att jämföra dessa tre olika skolor.   

När vi frågade samtliga respondenter vad de ägnade mest tid åt toppade gym (styrketräning) 

resultatet tätt följt av fotboll. När vi sedan separerade skolorna åt trädde det fram en stor 

åtskillnad. Resultatet visade att Lundellska skolan toppade aktiviteten gym (styrketräning) där 

Fyrisskolans respondenter inte var särskilt långt efter. På Fyrisskolan var det istället fotboll som 

dominerades bland respondenterna där Lundellska skolans respondenter var snäppet mindre 

aktiva inom fotboll. Bland respondenterna på Celsiusskolan var det istället golf och ishockey som 

dominerade.  

Föräldrarna till respondenterna klassas till stor del som höginkomsttagare då alla tre skolorna 

angav att cirka 40-50 procent av deras föräldrar hade hög inkomst. Det skilde sig mer i 

utbildningskapital då Fyrisskolan angett att 58 procent av föräldrarna/vårdnadshavare hade 

högskola/universitetsutbildning minst tre år medan Celsiusskolans föräldrar endast hade 38 

procent. Det vi kan se här är att idrottsmönstret inte helt följer utbildningskapitalet till skillnad 

från det Larsson skriver.  

Vad det gäller träning på egen hand hade det en säker koppling till att det ökade i takt med 

högre ekonomiskt- och utbildningskapital enligt Larsson. Bland pojkarna i Larssons 

undersökning var det även här gym som toppade resultaten och bland flickorna var det jogging. 

Att gym hamnade så pass högt tror vi beror på att de flesta som är med i en idrottsförening eller i 

ett lag tränar på något gym vid sidan om eller tillsammans inom laget/föreningen för att stärka 

kroppen och för att klara av sin idrott bättre.  

Tittar vi på träning på egen hand kopplat till föräldrars ekonomiska och utbildningsnivåer har 

vi gjort bedömningen att alla tre undersökta skolorna är resursstarka inom båda områdena. 

Fyrisskolans föräldrar låg högst i utbildningskapital medan Celsiusskolan låg lägst. Ser vi däremot 

till föräldrars yrkesposition hamnade Celsiusskolan och Lundellska skolan högre än Fyrisskolan. I 

Larssons avhandling hade utbildningskapitalet störst inverkan. I vår undersökning kan vi inte få 

fram en lika tydlig skillnad då vi inte skilde på egen träning och gruppträning i vår 

enkätundersökning. Däremot ser vi att Lundellska skolan låg högst på gymträningen och 

Fyrisskolan hade flest föräldrar i kategorin minst tre års utbildning på universitet. 
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Bourdieu menar att man i de borgerliga sporterna ser kroppen som ett mål i sig genom att 

man betonar kroppens utseende och samtidigt hålla sig i form. Ju högre upp i de sociala klasserna 

man rör sig desto mer vill man hålla distans till sin motståndare som i till exempel golf.  

Hade Bourdieu levt i dagens svenska samhälle hade Bourdieu kanske fått tänka om. Detta har 

vi också tagit hänsyn till vid valet av teoretiska perspektiv. I det svenska samhället menar Broady 

(1998, s.22-23) att svensken hellre kör sina barn frenetiskt till fiollektioner eller idrottsträningen, 

för att senare i åren önska sin tonåring till europeiska eller nordamerikanska 

utbildningsinstitutioner. 

Det kulturella kapitalet i Frankrike är mer kopplat till utbildning, kultiverat språkbruk och 

förtrogenhet med det som är legitimt inom kulturen. Medan det kulturella kapitalet i Sverige kan 

tillräknas förankring i folkrörelser som till exempel idrottsrörelsen eller fackföreningsrörelsen 

(Broady 1998, s.7). Vad det gäller den fysiska beröringen och klass skulle nog Bourdieu fått sig en 

funderare och han fick en snabbvisit i nutiden då det verkar som om flertalet välbemedlade i 

dagsläget sysselsätter sig oftare med lagsporter med mycket fysisk beröring i Sverige än i 

Frankrike under 1900-talets mitt. Värt att nämna är att vi förmodligen prickat in en golfklass och 

en hockeyklass på Celsiusskolan, därför blir resultatet lite missvisande när vi har en stor grupp 

som tillägnar sig golf som är en sport utan beröring, medan andra halvan sysselsätter sig med 

ishockey som är en hård fysisk sport. 

Tittar vi på medlemskap i idrottsföreningar är även det starkt kopplat till stort ekonomiskt och 

högt utbildningskapital enligt Larsson. I vår undersökning uppgav hela 97,6 procent på 

Celsiusskolan att de var medlemmar i någon förening, på Lundellska skolan var det 72,3 procent 

och på Fyrisskolan 52,7 procent. Fyrisskolan, som angett högst andel med föräldrar med 

högskola/universitetsutbildning minst tre år, hade lägst antal medlemmar i idrottsförening. Att 

Celsiusskolans respondenter hamnade så högt i denna mätning kan vi återigen koppla till att det 

är en skola med elitutformade program där förutsättningen för att få komma in på en av 

Celsiusskolans elitutbildningar är att man redan deltar i ett idrottssammanhang för att få 

meriterna som krävs för en intagning.  

Vad det beträffar habitus och idrottsvanor drog vi slutsatsen att flertalet av föräldrarna, främst 

pappor till respondenterna, på Celsiusskolan tränade på elitnivå som unga då de flesta av de 

eleverna svarat att de tränar på elitnivå där. Några av föräldrarna har även fortsatt med ett aktivt 

liv, även om det var mycket färre i dagsläget, då några anger att föräldrarna fortfarande tränar på 

samma nivå som dem.  

Om vi då ser habitus som något som ristats in i individen redan under barndomsåren kan vi 

dra slutsatsen att flertalet elever på Celsiusskolan är bärare av ett starkt idrottshabitus. Larsson 

fann i sin undersökning att det fanns tydliga kopplingar mellan idrottshabitus och 

utbildningskapital och ekonomiskt kapital. Vi kan i vår undersökning se att det är störst antal 

respondenter från Celsiusskolan som svarar att de anser att föräldrarna har påverkat deras 
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idrottsintresse positivt. Vi kan även konstatera att även föräldrars idrottsintresse utöver 

utbildnings- och ekonomiska tillgångar har ett samband med våra respondenters idrottshabitus. 

I Lidegrans avhandling står det att gymnasiet blivit en plats som gynnar de elever som tillhör 

högre social klass och försummar elever från arbetarklass. När vi korsat antalet tillfällen med 

träning per vecka med föräldrars yrkesposition hos våra respondenter ser vi att det endast är de 

med pappor i högre klass som tränar åtta gånger per vecka eller mer. Det är inte lika tydligt 

kopplat till mammors yrkesposition men även den jämförelsen visar tendenser åt samma håll. 

Den högre arbetarklassen är tydligast representerad bland de som tränar två till tre gånger per 

vecka. På så sätt ser vi även ett mönster mellan yrkesposition och antal träningstillfällen per 

vecka.  

Pedagogiska konsekvenser  

Det framgår tydligt att respondenterna på Celsiusskolan ägnar mest tid åt fysisk aktivitet vid sidan 

om skolan. Lundellska skolans respondenter visar också bra resultat när det handlar om att vara 

fysiskt aktiv på sin fritid. Jämför vi Lundellska skolan med Fyrisskolan, som inte har utpräglade 

elitsatsningar som Celsiusskolan erbjuder, blir det ännu tydligare att Lundellska skolan visar bra 

resultat.  

Jämför man sedan respektive skolas intagningspoäng från 2013 är det tydligt att Lundellska 

skolan har betydligt högre intagningspoäng och medelvärde än Fyrisskolan på de undersökta 

programmen (Naturvetenskapsprogrammet, Ekonomiprogrammet och Samhällsprogrammet). 

När vi i vår undersökning undersökte dessa respondenters betyg i Matematik, Svenska, Engelska 

och Idrott och hälsa var det också tydligt att respondenterna på Fyrisskolan har generellt sett 

sämre betyg än respondenterna på Lundellska skolan och Celsiusskolan.  

Dessa resultat blir påtagliga då Mikaelssons undersökningar från 2012 visar att fysisk aktivitet 

har en fördelaktig effekt på minne, koncentrationsförmåga och intellektuell förmåga, vilket också 

leder till att barn och ungdomar som är fysiskt aktiva visar upp bättre studieresultat än de fysiskt 

inaktiva barnen och ungdomarna. Den mentala hälsan hos unga människor påverkas också av 

fysisk aktivitet till en positiv grad. Mikaelsson menar dessutom att forskning kring självkänslan 

hos unga människor visar att fysisk aktivitet höjer självkänslan. 

I ljuset av debatten som förts om ämnet Idrott och hälsas vara eller icke vara bör resultat likt 

dessa få kritikerna att lyfta på ögonbrynen och inse att fysisk aktivitet har en positiv inverkan 

framför allt på elevers resultat i skolan. För att höja ämnets status behövs således djupare 

kunskaper hos eleverna om de positiva effekter som fysisk aktivitet innebär för barn och 

ungdomar. För att elever tydligare ska inse vilka effekter fysisk aktivitet har på deras fysiska och 

mentala hälsa både i och utanför skolan behöver ämnet Idrott och hälsa ha fler och tydligare 

kopplingar mellan den fysiska aktiviteten och teori om allt vad fysisk aktivitet innebär.  

Vem som bär ansvaret för att lärare i ämnet Idrott och hälsa ska vara tillräckligt teoretiskt 

rustade när man tar sin lärarexamen är svårt att avgöra. Dock bör det konstateras att den 
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teoretiska delen i utbildningar inte är lika omfattande som den praktiska, vilket givetvis leder till 

att de nyexaminerade lärarna inte har tillräckligt med teoretiska kunskaper likt en lärare som 

examineras i ämnet Svenska eller Matematik.   
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Konklusion 

Denna studie har visat på de skillnader inom sociala kapital kopplat till fysisk aktivitet och 

inaktivitet som existerar mellan elever på olika skolor i Uppsalas centrala delar. Resultaten har 

visat att eleverna ägnar sin fritid, det vill säga tiden utanför skolan, åt att främst vara fysisk aktiva 

men även åt att titta på tv eller spela dator/tv-spel.  

Vi är väl medvetna om att de tre undersökta gymnasieskolorna inte representerar riket överlag 

eftersom de består av elever med höga ambitioner och elittänkande. Nu har vi visserligen inte 

undersökt yrkesförberedande program med studieförberedande program vilket innebär att vi inte 

visa på skillnader mellan dessa.  

Hade den geografiska spridningen mellan gymnasieskolorna varit större hade resultatet 

troligen visat större och tydligare skillnader mellan smak och vanor. 

Då Engströms avhandling visar på minskat idrottande över tid bland ungdomar, blir 

idrottsämnets vara eller icke vara en viktig fråga för oss och samhället i övrigt. Eftersom att 

idrottandet övergått till en klassfråga där tid, pengar och habitus verkar ha en stor inverkan på 

graden av fysisk aktivitet, går det inte att förbise hälsoperspektivet.  

Då fysiskt aktiva, enligt Engström och Lindgärde i artikeln Fysiskt aktiva mår bättre, bevisligen 

mår bättre än fysiskt inaktiva individer kan man fundera på om vi ska lägga våra resurser på 

friskvård eller sjukvård. Då 50 procent av Sveriges BNP går till den offentliga sektorn, varav 13 

procent går till utbildning och 14 procent till sjukvård skulle skolans samhällsuppdrag, att fostra 

fram en hälsosam livshållning kunna medverka till att ohälsoantalet sjunker och på så sätt kunna 

frisätta mer pengar till utbildning och enligt oss framför allt till idrottsämnet 

(www.ekonomifakta.se). 2007 uppgick kostnaden för den svenska hälso- och sjukvården till 278 

miljarder kronor. Sedan 1993 har kostnaderna ökat med 32 procent (www.socialstyrelsen.se). För 

att återkoppla till Engström som visar att idrottandet har minskat borde idrottsämnet i och med 

detta ha en viktig roll i samhället.  

Eftersom föräldrarnas sociala position till större delen redan är grundlagd blir elever de 

individer vi från skolan vi lättast kan påverka positivt. Genom att erbjuda alla elever en ingång i 

idrottens- och motionens värld som annars ligger utanför skolans område, frångår vi Bourdieus 

slutsatser om att ju högre utbildning och klass du har, ju mer kan du ta del av fritidens alla 

erbjudanden och livschanser. Förhoppningsvis blir då skolan som institution och vi lärare i Idrott 

och hälsa föredömen för de elever som inte finner det i sitt hem och sin bakgrund.  

 Avslutningsvis anser vi att ett intressant förslag på vidare forskning är att bygga vidare på 

Lidegrans avhandling och koppla utbildningsrummet i Uppsalaområdet till graden av fysisk 

aktivitet. Fördelningen skulle kunna ligga mellan studieförberedande- och yrkesförberedande 

program där samtliga Uppsalas gymnasieskolor skulle ingå.  
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Bilaga 1 – Tabeller och diagram 

 

 
Figur 1. Tabellen visar vilket yrke respondenternas pappa/vårdnadshavare har. 
 

 
Figur 2. Tabellen visar vilket yrke respondenternas mamma/vårdnadshavare har. 



 
 

II 
 

  
Figur 3. Tabellen visar vilken inkomst respondenternas pappa/vårdnadshavare har. 

 

 
Figur 4. Tabellen visar vilken arbetsklass respondenternas pappa/vårdnadshavare tillhör. 
 



 
 

III 
 

 
Figur 5. Tabellen visar vilken inkomst respondenternas mamma/vårdnadshavare har. 
 

 
Figur 6. Tabellen visar vilken arbetsklass respondenternas mamma/vårdnadshavare tillhör. 
 

 
Figur 7. Tabellen visar om respondenternas pappa/vårdnadshavare jobbar i dagsläget. 



 
 

IV 
 

 

 
Figur 8. Tabellen visar om respondenternas mamma/vårdnadshavare jobbar i dagsläget. 
 

  
Figur 9. Tabellen visar hur ofta respondenterna tränat per vecka de senaste tre månaderna. 
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Figur 10. Tabellen visar hur många timmar per vecka respondenterna tränar. 
 

 
Figur 11. Tabellen visar hur ofta respondenterna tränade i årkurs 9.  
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Figur 12. Tabellen visar hur ofta respondenterna tränar varje vecka. 
 

 
Figur 13. Tabellen visar hur ofta respondenternas pappa/vårdnadshavare tränade som ung. 
 

 
Figur 14. Tabellen visar hur ofta respondenternas mamma/vårdnadshavare tränade som ung. 
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Figur 15. Tabellen visar hur ofta respondenternas pappa/vårdnadshavare tränar i dagsläget. 

 

 
Figur 16. Tabellen visar hur ofta respondenternas mamma/vårdnadshavare tränar i dagsläget. 
 

 
Figur 17. Tabellen visar om respondenternas intresse för idrott påverkats av föräldrarna. 
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Figur 18. Tabellen visar vilket betyg respondenterna hade i Idrott och hälsa i årskurs 9. 
 

 
Figur 19. Tabellen visar vilket betyg respondenterna hade i Matematik i årskurs 9. 
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Figur 20. Tabellen visar vilket betyg respondenterna hade i Svenska i årskurs 9. 

 

 
Figur 21. Tabellen visar vilket betyg respondenterna hade i Engelska i årskurs 9. 
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Figur 22. Tabellen visar vilken aktivitet respondenterna ägnar mest tid åt.  

 

 
Figur 23. Tabellen visar vilken aktivitet respondenterna ägnar mest tid åt könen emellan. 
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Figur 24. Tabellen visar vilken aktivitet respondenterna ägnar mest tid åt skolorna emellan. 

 

 
Figur 25. Tabellen visar vad respondenterna ägnar fritiden åt.  
 



 
 

XII 
 

 
Figur 26. Tabellen visar vad respondenterna ägnar fritiden åt skolorna emellan.  
 

 
Figur 27. Tabellen visar vad respondenterna ägnar fritiden åt könen emellan.  

 

Aktivitet Antal Andel Aktivitet Antal Andel Aktivitet Antal Andel 

Gym (Styrketräning) 120 64,9 Ishockey 15 8,1 Kanot 3 1,6 

Gång/Promenad 85 45,9 Tennis 13 7,0 Am. fotboll 3 1,6 

Pass på gym 82 44,3 Längdskidåkning 12 6,5 Brottning 2 1,1 

Löpning/Terränglöpning 76 41,1 Friidrott 11 5,9 Bågskytte 2 1,1 

Fotboll 75 40,5 Volleyboll 11 5,9 Rodd 2 1,1 

Cykling/Spinning 41 22,2 Bandy 10 5,4 Rugby 2 1,1 

Simning 38 20,5 Bowling 10 5,4 Varpa 2 1,1 

Funktionell styrka  36 19,5 Handboll 10 5,4 vattenpolo 2 1,1 

Utförsåkning 33 17,8 Segling 9 4,9 Curling 1 0,5 

Innebandy 33 17,8 Orientering 8 4,3 Flygsport 1 0,5 



 
 

XIII 
 

Friskispass 30 16,2 Ridning 8 4,3 Fäktning 1 0,5 

Golf 26 14,1 Sportfiske 8 4,3 Skidskytte 1 0,5 

Basket 25 13,5 Fjällvandring 7 3,8 Skytte 1 0,5 

Badminton 23 12,4 Budo/Kampsport 6 3,2 Squash 1 0,5 

Dans 23 12,4 Motorsport 6 3,2 Turf 1 0,5 

Tyngdlyftning 22 11,9 Vattenskidåkning 6 3,2 Parkour 1 0,5 

Skridskoåkning  19 10,3 Aerobics 6 3,2 Baseball 1 0,5 

Andra aktiviteter 18 9,7 Redskapsgymnastik 5 2,7 Ult. Frisbee 0 0,0 

Boxning 17 9,2 Sportdykning 4 2,2 Geo cash 0 0,0 

Bordtennis 15 8,1 Ingen av dessa aktiviteter 4 2,2 
   Figur 28. Tabellen visar vilken aktivitet som respondenterna ägnat sig åt minst 10 gånger det senaste året. 

 

 
Figur 29. Tabellen visar om respondenternas intresse för idrott påverkats av skolidrotten. 

 

 
Figur 30. Tabellen visar om respondenternas intresse för idrott påverkats av läraren på högstadiet. 
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Figur 31. Tabellen visar om respondenternas intresse för idrott påverkats av läraren på gymnasiet. 

 

 
Figur 32. Tabellen visar om respondenternas intresse för idrott påverkats av någon idrottsman eller kvinna. 
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Figur 33. Tabellen visar om respondenterna utöver sina valda aktiviteter vill syssla med något annat. 

 

 
Figur 34. Tabellen visar hur respondenternas boendesituation ser ut. 

 



 
 

XVI 
 

 
Figur 35. Tabellen visar hur många som bor i respondentens hushåll. 

 

 
Figur 36. Tabellen visar vilken utbildning respondentens mamma/vårdnadshavare har. 

 

 
Figur 37. Tabellen visar vilken utbildning respondentens pappa/vårdnadshavare har. 
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Figur 38. Tabellen visar träningsnivåskillnaden mellan de olika programmen på Celsiusskolan. 

 

 
Figur 39. Tabellen visar träningsnivåskillnaden mellan de olika programmen på Lundellska skolan. 

 

 
Figur 40. Tabellen visar träningsnivåskillnaden mellan de olika programmen på Fyrisskolan. 
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Figur 41. Tabellen visar om respondenterna är med i någon förening skolorna emellan. 
 

 
Figur 42. Tabellen visar om respondenterna är med i någon förening programmen emellan. 

 

 
Figur 43. Tabellen visar hur ofta respondenterna tränar programmen emellan.  
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Figur 44. Tabellen visar hur ofta respondenterna tränar korsat med respondenternas pappa/vårdnadshavare på 
Fyrisskolan.  
 

 
Figur 45. Tabellen visar hur ofta respondenterna tränar korsat med respondenternas pappa/vårdnadshavare på 
Celsiusskolan. 
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Figur 46. Tabellen visar hur ofta respondenterna tränar korsat med respondenternas pappa/vårdnadshavare på 
Lundellska skolan. 
 

 
Figur 47. Tabellen visar hur ofta respondenterna tränar korsat med respondenternas mamma/vårdnadshavare på 
Fyrisskolan. 
 
 
 
 



 
 

XXI 
 

 
Figur 48. Tabellen visar hur ofta respondenterna tränar korsat med respondenternas mamma/vårdnadshavare på 
Celsiusskolan. 
 

 
Figur 49. Tabellen visar hur ofta respondenterna tränar korsat med respondenternas mamma/vårdnadshavare på 
Lundellska skolan. 
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Bilaga 2 – Missivbrev  

  

 

Gymnasieelevers idrottsvanor 

 
Hej! 
Vi är två lärarstudenter med inriktning idrott och hälsa som läser vår sista termin på Uppsala 
universitet. Den sista terminen inom lärarutbildningen innehåller ett examensarbete som vi 
hoppas att ni kan hjälpa oss med.  
 
Examensarbetets syfte är att ta reda på hur ofta gymnasieelever är fysiskt aktiva. Vi kommer i 
följande enkätundersökning ställa en rad olika frågor som rör din idrottsliga bakgrund, din 
vårdnadshavares idrottande, yrke, lönesituation samt hur din boendesituation ser ut.  
 
Vi vore evigt tacksamma om du ville ställa upp och svara på dessa frågor som beräknas ta 15 
minuter. De allra flesta frågorna besvaras genom att sätta kryss i de utplacerade rutorna så 
vänligen läs frågorna ordentligt innan du svarar. 
 
Du som elev kommer vara anonym och kan när som helst avbryta din medverkan. Svaren från 
enkäterna kommer att behandlas konfidentiellt, det vill säga att enkäterna kommer att 
sammanställas och därefter förstöras.  

 

 

 

 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Alexander Kaloudis,  Alexander.Kaloudis.0791@student.uu.se 

Anneli Kronstrand,  Anneli.Kronstrand.2774@student.uu.se  

 

Handledare 

Tobias Dalberg  tobias.dalberg@edu.uu.se 

mailto:Alexander.Kaloudis.0791@student.uu.se
mailto:Anneli.Kronstrand.2774@student.uu.se
mailto:tobias.dalberg@edu.uu.se
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Bilaga 3 – Enkätstudie 

Här kommer 7 frågor som rör din bakgrund 

 
1. Jag är  

□ Pojke 

□ Flicka 

 

2. Jag är född år 19_______________ 

 

3. Jag går åk 

□ 1 

□ 2 

□ 3 

 på_______________ gymnasiet.  

 

4. Jag läser följande program:__________________ 

 

5. I vilken del av Uppsala bor du? 

____________________________________ 

□ Jag bor utanför Uppsala. Var?  

____________________________________ 

 

6. I vilken högstadieskola gick du? (Åk 7-9) 

Skola:____________________________________ 

Stad:____________________________________ 

 

7. Har du förutom ämnet Idrott och hälsa 1/A valt till någon idrottsrelaterad kurs som du 

läser nu under gymnasietiden?  

 □ JA  

 □ NEJ 

 

om JA: a) Hur många timmar/lektioner per vecka?_______________________ 

b) Vad sysslar ni vanligen med på den kursen? __________________________ 

______________________________________________________________ 

 

Här kommer 3 frågor som rör dina betyg 

8. Vilket betyg hade du i idrott och hälsa när du gick ut åk 9? 

□ IG □ G □VG □ MVG 

□ F □ E □ D □ C □ B □ A □ Vet ej 

 

9. Vilket betyg har du/fick du i idrott och hälsa A/1? (Gymnasiet)  

□ IG □ G □VG □ MVG 

□ F □ E □ D □ C □ B □ A □ Vet ej 

 



 
 

II 
 

10. Vilket betyg hade du i följande ämnen när du gick ut åk 9? 

Matematik:  □ IG □ G □VG □ MVG 

□ F □ E □ D □ C □ B □ A □ Vet ej 

 

Svenska: □ IG □ G □VG □ MVG 

□ F □ E □ D □ C □ B □ A □ Vet ej 

 

Engelska:  □ IG □ G □VG □ MVG 

□ F □ E □ D □ C □ B □ A □ Vet ej 

 

Här kommer 2 frågor som rör din boendesituation  

11. Hur ser din boendesituation ut? 

12. Hur många bor det i ert hushåll? (räkna med alla inklusive dig själv och räkna den plats 

där du oftast bor på) 

□ 1  □ 7 

□ 2  □ 8 

□ 3  □ 9 

□ 4  □ 10  

□ 5  □ 11 

□ 6  □ 12 eller fler 

Här kommer 11 frågor som rör dina föräldrar/vårdnadshavares utbildning, yrke och 

träningsvanor.  

13. Vad har din pappa/vårdnadshavare för utbildning? 

□ Saknar gymnasieutbildning 

□ Max 4-årig gymnasieutbildning 

□ Högskola/Universitet mindre än 3 år 

□ Högskola/Universitet minst 3 år 

□ Forskarutbildning 

□ Vet ej 

 

 

□ Bor med mamma och pappa □ Bor med mamma och hennes nya 

□ Bor med mamma □ Bor med annan vårdnadshavare 

□ Bor med pappa □ Bor i egen lägenhet 

□ Bor med mamma ibland och pappa ibland □ Bor med två mammor 

□ Bor med pappa och hans nya □ Bor med två pappor  

□ Bor med kamrat □ Bor med syskon 

□ Bor tillsammans med sambo □ Inneboende 

□ Bor i ett kollektiv  □ Annat boendesätt 

 



 
 

III 
 

14. Vilket yrke har din pappa/vårdnadshavare? (Kryssa i det som är närmast om det inte 

stämmer överens. Alternativt kryssa i ”Annat yrke” och skriv i vad.) 

 

□ 1. Civilingenjör □ 2. Tekniker offentligt 

anställd 

□ 3. Tekniker privat □ 4. Förmän (t.ex. VD, 

chefsbefattning) 

□ 5. Läkare □ 6. Hälso- o 

sjukvårdsanställda 

□ 7. Universitetslärare □ 8. Gymnasielärare 

□ 9. Grundskolelärare □ 10. Förskolelärare □ 11. Jurist □ 12. Journalist 

□ 13. Kulturproducent □ 14. Högre tränstemän 

offentligt anställd 

□ 15. Högre tjänstemän 

privat 

□ 16. Tjänstemän på 

mellannivå offentligt anställd 

□ 17. Tjänstemän på 

mellannivå privat 

□ 18. Företagsledare □ 19. Kontorsanställda 

offentligt 

□ 20. Kontorsanställda privat 

□ 21. Handelsmän □ 22. Småföretagare □ 23. Handelsanställda 

(t.ex. affärer av olika slag) 

□ 24. Lantarbetare 

□ 25. Bönder/fiskare □ 26. Utbildade arbetare i 

produktion 

□ 27. Outbildade arbetare 

i produktion 

□ 28. Utbildade arbetare i 

service (t.ex. frisör) 

□ 29. Outbildade arbetare i 

service  

□ 30. Polis □ 31. Sjukskriven/ 

Sjukpensionär 

□ 32. Hemarbetare 

□ 33. Arbetslös □ 34. Annat yrke 

Vad?________________ 

  

 

15. Jobbar din pappa/vårdnadshavare i dagsläget? 

□ Ja 

□ Nej, är arbetslös för tillfället 

□ Vet ej 

 

16. Försök gradera din pappa/vårdnadshavares inkomst? 

□ Har ingen inkomst (0 kr) 

□ Mycket låg inkomst (3000-7000kr i månaden) 

□ Låg inkomst (8000-15.000kr i månaden) 

□ Medelhög inkomst (16.000-24.000kr i månaden) 

□ Hög inkomst (25.000-30.000kr i månaden) 

□ Mycket hög inkomst (31.000kr-Över i månaden) 

□ Annan inkomst (t.ex. studier (CSN), arbetslöskassan (A-kassan), försäkringskassan) 

□ Vet ej 

 

17. Vad har din mamma/vårdnadshavare för utbildning? 

□ Saknar gymnasieutbildning 

□ Max 4-årig gymnasieutbildning 

□ Högskola/Universitet mindre än 3 år 

□ Högskola/Universitet minst 3 år 

□ Forskarutbildning 

□ Vet ej 

 

 

 



 
 

IV 
 

18. Vilket yrke har din mamma/vårdnadshavare? (Kryssa i det som är närmast om det inte 

stämmer överens. Alternativt kryssa i ”Annat yrke” och skriv i vad.) 

 

□ 1. Civilingenjör □ 2. Tekniker offentligt 

anställd 

□ 3. Tekniker privat □ 4. Förmän (t.ex. VD, 

chefsbefattning) 

□ 5. Läkare □ 6. Hälso- o 

sjukvårdsanställda 

□ 7. Universitetslärare □ 8. Gymnasielärare 

□ 9. Grundskolelärare □ 10. Förskolelärare □ 11. Jurist □ 12. Journalist 

□ 13. Kulturproducent □ 14. Högre tränstemän 

offentligt anställd 

□ 15. Högre tjänstemän 

privat 

□ 16. Tjänstemän på 

mellannivå offentligt anställd 

□ 17. Tjänstemän på 

mellannivå privat 

□ 18. Företagsledare □ 19. Kontorsanställda 

offentligt 

□ 20. Kontorsanställda privat 

□ 21. Handelsmän □ 22. Småföretagare □ 23. Handelsanställda 

(t.ex. affärer av olika slag) 

□ 24. Lantarbetare 

□ 25. Bönder/fiskare □ 26. Utbildade arbetare i 

produktion 

□ 27. Outbildade arbetare 

i produktion 

□ 28. Utbildade arbetare i 

service (t.ex. frisör) 

□ 29. Outbildade arbetare i 

service  

□ 30. Polis □ 31. Sjukskriven/ 

Sjukpensionär 

□ 32. Hemarbetare 

□ 33. Arbetslös □ 34. Annat yrke 

Vad?________________ 

  

 
19. Jobbar din mamma/vårdnadshavare i dagsläget? 

□ Ja 

□ Nej, är arbetslös för tillfället 

□ Vet ej 

 
20. Försök gradera din mamma/vårdnadshavares inkomst? 

□ Har ingen inkomst (0 kr) 

□ Mycket låg inkomst (3000-7000kr i månaden) 

□ Låg inkomst (8000-15.000kr i månaden) 

□ Medelhög inkomst (16.000-24.000kr i månaden) 

□ Hög inkomst (25.000-30.000kr i månaden) 

□ Mycket hög inkomst (31.000kr-Över i månaden) 

□ Annan inkomst (t.ex. studier (CSN), arbetslöskassan (A-kassan), försäkringskassan) 

□ Vet ej 

 
21. Vet du om dina föräldrar/vårdnadshavare tränade som unga och i vilket utsträckning? 

Pappa/Vårdnadshavare Mamma/Vårdnadshavare 

□ Oftare än jag själv  □ Oftare än jag själv 

□ Ungefär lika ofta som jag själv  □ Ungefär lika ofta som jag själv 

□ Mindre ofta än jag själv □ Mindre ofta än jag själv  

□ De tränade nästan aldrig □ Tränar nästan aldrig  

□ Vet ej  □ Vet ej 

 



 
 

V 
 

22. Hur ofta tränar dina föräldrar/vårdnadshavare i dag? 

Pappa/Vårdnadshavare Mamma/Vårdnadshavare 

□ Oftare än jag själv  □ Oftare än jag själv 

□ Ungefär lika ofta som jag själv  □ Ungefär lika ofta som jag själv 

□ Mindre ofta än jag själv □ Mindre ofta än jag själv  

□ De tränade nästan aldrig □ Tränar nästan aldrig  

□ Vet ej  □ Vet ej 

 

23. Hur ofta tittar dina föräldrar/vårdnadshavare på idrott och sport när det visas i TV? 

Pappa/Vårdnadshavare Mamma/Vårdnadshavare 

□ Flera gånger om dagen  □ Flera gånger om dagen 

□ Varje dag   □ Varje dag 

□ Två-fyra gånger per vecka □ Två-fyra gånger per vecka  

□ Ungefär en gång per vecka □ Ungefär en gång per vecka 

□ Någon gång i månaden □ Någon gång i månaden 

□ Någon gång per år □ Någon gång per år 

□ Aldrig  □ Aldrig 

□ Vet ej  □ Vet ej 

 

 

Här kommer slutligen 18 frågor som rör dina idrottsvanor i övrigt 

 

24. Hur ofta tittar du på idrott och sport när det visas i TV? 

□ Flera gånger om dagen  

□ Varje dag  

□ Två-fyra gånger per vecka  

□ Ungefär en gång per vecka 

□ Någon gång i månaden 

□ Någon gång per år 

□ Aldrig 

 

25. Hur ofta brukar du gå ut och titta på idrott och sport? (Sätt ett kryss.)  

□ Två eller fler gånger per vecka  

□ Ungefär en gång per vecka  

□ Någon eller några gånger per månad 

□ Någon eller några gånger per år 

□ Aldrig 

 

26. Hur ofta tränar du? (Match och tävling inräknade. Ta ex från dina tre senaste månader) 

□ 8 eller fler gånger i veckan 

□ 6-7 gånger i veckan 

□ 4-5 gånger i veckan 

□ 2-3 gånger i veckan 

□ 1 gång i veckan 

□ Aldrig 

 

 



 
 

VI 
 

27. Försök uppskatta hur många timmar per vecka som du aktivt ägnat dig åt idrott, motion 

och friluftsliv etc. på fritid under det senaste året (uppskatta en normalvecka). 

 

OBSERVERA! 

I det här fallet ska du 

Inte räkna med promenad cykling till och från arbetet, skola eller träning. 

Inte räkna med det som sker under skol- och arbetstid 

 

□ 11 timmar eller fler per vecka (Ange hur många: ________________) 

□ 8-10½ timmar i veckan 

□ 5-7½ timmar i veckan 

□ 2-4½ timmar i veckan 

□ ½-1timmar i veckan 

□ Inte någon timme per vecka 

 

28. Om du ser tillbaka till den tiden du gick i åk 9. Hur ofta tränade du då? (Match och 

tävling inräknade) 

□ 8 eller fler gånger i veckan 

□ 6-7 gånger i veckan 

□ 4-5 gånger i veckan 

□ 2-3 gånger i veckan 

□ 1 gång i veckan 

□ Aldrig 

 
29. Försök uppskatta hur många timmar per vecka i åk 9 som du aktivt ägnade dig åt idrott, 

motion och friluftsliv etc. på fritid under det senaste året (uppskatta en normalvecka). 

 

OBSERVERA! 

I det här fallet ska du 

Inte räkna med promenad cykling till och från arbetet, skola eller träning. 

Inte räkna med det som sker under skol- och arbetstid 

Att du ska uppskatta timmarna då du gick i åk 9 

 

□ 11 timmar eller fler per vecka (Ange hur många: ________________) 

□ 8-10½timmar i veckan 

□ 5-7½ timmar i veckan 

□ 2-4½ timmar i veckan 

□ ½-1timmar i veckan 

□ Inte någon timme per vecka 

 

30. Hur ofta utövar du så kallad vardagsmotion? (T.ex. promenad, cykling till och från skola 

arbete och träning eller annan aktivitet) 

□ 8 eller fler gånger i veckan 

□ 6-7 gånger i veckan 

□ 4-5 gånger i veckan 

□ 2-3 gånger i veckan 

□ 1 gång i veckan 

□ Aldrig  



 
 

VII 
 

 

 

31. Är du medlem i någon/några föreningar? (Fler än ett kryss går bra) 

□ JA    □ NEJ 

 

Om JA   

□ JA skolidrottsförening   

□ JA annan idrottsförening. Vilken typ?_____________________ 

□ JA, annan förening. Vilken typ?__________________________ 

 

32. Om du är medlem i någon förening, på vilket sätt tar du dig till träningen? 

□ Åker kommunalt (buss) □ Går/Joggar 

□ Blir skjutsad med bil □ Går/Joggar ibland och får skjuts ibland 

□ Kör bil själv □ Åker moped 

□ Cyklar oftast □ Annat sätt. Vad?___________________ 

□ Cyklar ibland och får skjuts ibland __________________________________ 

 

33. Hur långt har du till din träning i antal minuter eller antal kilometer från hemmet 

Uppskatta så gott du kan.  

Antal minuter_______ 

Antal kilometer______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

VIII 
 

34. Sätt ett kryss för de verksamheter du sysslat med under din fritid sammanlagt minst 10 

gånger under det senaste året? 

 
□ 1. Badminton □ 2. Bandy (på is) □ 3. Basket □ 4. Bordtennis 

□ 5. Bowling □ 6. Boxning □ 7. Brottning □ 8. Budo/Kamsport 

□ 9. Bågskytte □ 10. Curling □ 11. Cykling/Spinning □ 12. Dans 

□ 13. Fjällvandring (barmark) □ 14. Flygsport (även 

segelflyg) 

□ 15. Fotboll □ 16. Friidrott 

□ 17. Fäktning □ 18. Golf (ej minigolf) □ 19. Redskapsgymnastik □ 20. Gång/promenad 

□ 21. Handboll □ 22. Ishockey □ 23. Kanot □ 24. Motorsport (bil, 

motorcykel, båt) 

□ 25. Orientering □ 26. Ridning □ 27. Rodd □ 28. Rugby 

□ 29. Segling □ 30. Simning □ 31. Skidåkning (utför) □ 32. Skidåkning (längd) 

□ 33. Skridskoåkning (bana 

eller sjö) 

□ 34. Skidskytte □ 35. Skytte □ 36. Sportdykning 

□ 37. Sportfiske □ 38. Squash □ 39. Tennis □ 40. Löpning/Terränglöpning 

□ 41. Tynglyftning □ 42. Varpa □ 43. Vattenskidåkning □ 44. Volleyboll 

□ 45. Innebandy □ 46. Vattenpolo □ 47. Gym (styrketräning) □ 48. Friskispass 

□ 49. Pass på gym □ 50. Aerobics  □ 51. Ultimate frisbee  □ 52. Turf 

□ 53. Geo cash  □ 54. Parkour □ 55. Funktionell styrka 

(inne & ute) 

□ 56. Amerikansk fotboll 

□ 57. Baseball □ 58. Ingen av dessa 

aktiviteter 

  

Andra verksamheter  

□ 59. ______________________________________________ 

□ 60. ______________________________________________ 

 

35. Till dig som markerat någon/några aktiviteter på frågan 34. Vilken av ovanstående 

aktiviterer har du under det senaste året ägnat mesta tiden åt? Ange numret. 

Nr: ________ 

 

36. Vilken eller vilka av aktiviteterna i fråga 34, som du nu inte sysslar med, skulle du vilja 

ägna dig åt om du hade möjlighet? (Du får förutsätta att du har tillgång till utrustning 

och lokaler) 

□ Jag har inga önskemål 

□ Jag skulle vilja ägna mig åt (ange nummer)  

Nr: ________ Nr: ________ Nr: ________ Nr: ________ Nr: ________ 

 

 

 



 
 

IX 
 

 

37. Vad hindrar dig från att göra de aktiviteterna du önskar att göra i fråga 36?  

□ Ont om tid 

□ Behöver skjutshjälp från föräldrar/vårdnadshavare  

□ Ekonomiska skäl 

□ Anser att det är för sent att börja med något nytt  

□ Att jag inte tror att jag kommer platsa i laget 

□ Annan anledning. Vad? ____________________________________ 

 
38. Har det under det senaste året (räknat ett år tillbaka från nu) rått några speciella 

omständigheter som gjort att du ägnat mer eller mindre tid åt fysisk aktivitet under din 

fritid än vanligt? 

□ Nej 

□ Ja, mindre än vanligt 

Varför? __________________________________________________________ 

□ Ja, mer tid än vanligt 

Varför? __________________________________________________________ 

 

39. Hur har olika saker påverkat ditt intresse för fysisk aktivitet (idrott, motion, sport, 

friluftsliv etc.)? (Sätt ett kryss för varje sak) 

 Har gjort mig 

mindre 

intresserad 

Har inte 

inverkat 

Har gjort mig 

mer 

intresserad 

Föräldrar □ □ □ 

Kamrater □ □ □ 

Syskon  □ □ □ 

Skolidrotten □ □ □ 

Din idrottslärare under högstadiet åk 7-9 □ □ □ 

Din idrottslärare under gymnasiet □ □ □ 

Idrottsföreningar du varit medlem i □ □ □ 

Reklam för träning i media □ □ □ 

Information av effekterna av fysisk aktivitet 

genom media och böcker 

□ □ □ 

Sportevenemang i media □ □ □ 

Framstående prestationer av någon idrottsman, 

idrottskvinna eller ett idrottslag 

□ □ □ 

Något annat. Vad? 

_______________________________________ 

□ □ □ 

 

 

 



 
 

X 
 

 

40. Vad gör du vanligen på din fritid? (Kryssa i sådant som du vanligen ägnar dig åt, flera 

svarsalternativ går bra)  

1. □ Målar, tecknar etc.  

2. □ Läser böcker/tidningar  

3. □ Går och tittar på idrott och sport  

4. □ Deltar själv i idrott, sport motion, friluftsliv etc.  

5. □ Spontanidrottar (t.ex. spelar fotboll, innebandy, basket med kompisar)  

6. □ Går på teater, konserter, utställningar eller liknande  

7. □ Ägnar mig åt mitt specialintresse (som är__________________________) 

8. □ Går på kurs (vad?______________________________________________) 

9. □ Ägnar mig åt religiös verksamhet (går till kyrka, moské, synagoga etc.)  

10. □ Ägnar mig åt politisk verksamhet av något slag  

11. □ Spelar något instrument eller sjunger  

12. □ Ser på tv 

13. □ Spelar dator/tv-spel  

14. □ Lyssnar på musik/radio  

15. □ Går på konditori, pub, restaurang eller liknande  

16. □ Går på diskotek, klubb, lokal eller annat dansställe  

17. □ Går på ungdoms- eller fritidsgård  

18. □ Syr, stickar eller liknande  

19. □ Snickrar & målar  

20. □ Mekar med bilen eller liknande 

22. □ Går på bio 

23. □ Spelar onlinepoker 

24. □ Spelar sällskapsspel (t.ex. monopol, risk, schack, backgammon, kortspel) 

25. □ Något annat, vad? _________________________________________________ 

 
41. Ange numren för de tre saker som upptar den längsta tiden. (1= det som tar upp mest 

tid) 

1:a Nr_________2:a nr: _________3:e nr_________ 

  

 

Stort tack för din medverkan! 

Lycka till med dina fortsätta studier. 

 

Mvh 

Alexander Kaloudis & Anneli Kronstrand 

 


