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Bakgrund 

I ett samhälle som lider av ökat stillasittande och minskad fysisk aktivitet bland ungdomar, ville jag 

undersöka hur attityden till skol-, spontan- och föreningsidrotten var. Samtidigt ville jag studera hur 

aktiva dagens ungdomar påstås vara. Dessutom att se över om attityden skiljer beroende på kön, årskurs 

och gymnasieprogram. En del forskning har gjorts sedan tidigare om detta ämne. Dock har endast lite 

forskning gjorts med gymnasieelever. 

 

Syfte  

Syftet med denna studie var att undersöka gymnasieelevers attityd till utövande av skolidrott samt 

spontan- och föreningsidrott samt hur mycket tid som spenderas på dessa idrottsformer. Därtill också att 

se vilka aktiviteter inom spontan- och föreningsidrotten som utövas mest. Utöver detta, så var även 

syftet att undersöka om det fanns någon skillnad mellan kön, årskurs samt program på gymnasiet i detta 

avseende.  

Metod  

Jag har i denna studie använt mig av kvantitativ metod i form av enkäter. I studien deltog totalt 82 elever 

från en gymnasieskola i västra delarna av Sverige. 

 

Resultat 

Resultatet i studien visade att majoriteten av elevernas syn på skolidrotten var mycket positiv. De hade 

även en positiv bild av spontanidrotten och föreningsidrotten, bortsett från att kvinnorna uppskattade 

spontanidrotten mer än männen och bara hälften av kvinnorna var aktiva i föreningsidrotten. Båda könen 

spenderade mycket tid på träning på fritiden och hade liknande aktivitet som populärast inom spontan- 

och föreningsidrotten, dock fanns det en skillnad bland de övriga aktiviteterna.  

 

Diskussion 

Studien visade att elevernas attityd till skolidrotten ansågs vara bra och i jämförelse med spontan- och 

föreningsidrotten, så skilde sig resultatet inte alls mycket. Beroende på elevernas kön, program och 

årskurs så fanns det också en viss skillnad. 

 

 

 



 
 

 

Abstract 

 

Keywords: School sports, spontaneous sports, organized sports, gender, sport forms, attitude  

 

Background 

In society suffering from increased sedentary and reduced physical activity among young people, I 

wanted to find out how students attitudes are on school- spontaneous- and organized sports. I also 

wanted to see how active students really are. Furthermore, to also see if there was any differences on the 

attitude depending on gender, grade and high school programs. Some research has been done previously 

on this subject. However, little research has been done among high school students. 

 

Aim 

The aim of this study was to investigate high school students' attitudes towards the practice of school-, 

spontaneous- and organized sports and how much time was spent on these sport forms. Therewith, to see 

what activities in spontaneous sports and organized sports was practiced most. In addition to this, the 

purpose was also to investigate whether there was any difference between gender, grade and programs in 

high school in this regard.  

 

Method 

A quantitative method has been used in form of questionnaires. A total of 82 students from a high school 

in western Sweden participated in the study. 

 

Result 

The results of the study showed that the majority of the students view on school sports was quite 

positive. There was also a positive image of spontaneous sports and organized sports, apart from women 

appreciated the spontaneous sport more than men and only half of the women were active in organized 

sports. Both genders put out a lot of time on training in their leisure and had similar activity as the most 

popular in spontaneous sports and organized sports, but it differed among the other activities.  

 

 

Discussion  

The study showed that the students’ attitude towards school sports was considered good and in 

comparison with the spontaneous and organized sports, the result did not differ much. Depending on the 

students’ gender, program and grade, there were also some differences.  
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1. INLEDNING 

Det har talats om att ämnet idrott och hälsa bör ha ökad schemalagd tid, dels för att barn och ungdomar i 

dagens samhälle är alldeles för stillasittande dels för att de är mindre fysiskt aktiva. Genom att då öka 

tiden för idrott och hälsa i skolan kan det leda till att fler barn och ungdomar rör på sig. Frågan är dock 

om det når ut till eleverna som är vid behov av ökad skolidrott och inte enbart de som är dagligt aktiva. 

Då det är en stor andel som håller igång med någon typ av fysisk aktivitet utanför skoltid, i form av 

spontanidrott och föreningsidrott. Där av hade en ökad tid för skolidrott, speciellt gynnat elever som inte 

är aktiva på sin fritid. Frågan är om det skulle vara lösningen på problemet. 

I LGY11 står följande: ”Skolan ska även sträva efter att ge eleverna förutsättningar att regelbundet 

bedriva fysiska aktiviteter” (Skolverket, 2011). Hultgren (2008) hävdar att trots att det finns en del som 

vill ha mer idrottsundervisning, så anser andra att det är tillräckligt med den tiden som tillägnas åt ämnet 

idag. Hultgren (2008) menar även på att den förmodade och mest aktuella lösningen med att öka tiden 

för ämnet idrott & hälsa, kommer sannolikt inte att leda till någon större förändring av elevernas fysiska 

aktivitet. Risken är istället att det leder till skolk och i sin tur till sämre betyg.  

Fysisk aktivitet har en väldigt viktig roll för att både minska och undvika risken för hjärt- och 

kärlsjukdomar samt diabetes. Detta i sin tur har lett till att kraven skärpts från tidigare rekommendation 

om måttlig ansträngning i minst 60 minuters daglig aktivitet, till ansträngande nivå i minst 90 minuter 

per dag (Meckbach och Lundvall, 2012). Ett annat växande folkhälsoproblem och som måste tas itu med 

är fetma som även kan förhindras genom fysiska aktiviteter (Larsson, 2008).  

Oron för barn och ungdomars ökade vikt och minskad fysiska aktivitet har gjort att det blivit ett tillägg i 

läroplanerna, bland annat i LGR11. Detta dels för att försöka få en lösning på problemet med den fysiska 

inaktiviteten. Dels också för den tidigare diskussionen bland politikerna kring ämnet idrott och hälsa 

samt dess betydelse i skolan för elevers välmående (Larsson, 2012). Raustorp (2004) menar på att 

idrottsläraren ska stödja utvecklingen så att eleverna regelbundet rör på sig och är aktiva även utanför 

skolan, till exempel genom att använda sig av en dagbok, där eleverna skriver ner sin dagliga aktivitet 

som sker utanför skolan. 

Ericsson (2014) och flera andra forskare har visat att träning ger positiv effekt på framförallt 

skolprestationen. Där av anser jag som blivande idrottslärare att det är viktigt att undersöka ungdomars 

attityder till olika idrottsformer. Dessutom se över vilken idrottsform och idrottsaktivitet eleverna 

föredrar och om det skiljer sig beroende på kön, årskurs samt yrkes- eller högskoleförberedande 

program. Genom att låta eleverna ta del av och besvara frågorna i undersökningen, ges jag en möjlighet 

till att förstå och uppfatta hur verkligheten ur ett elevperspektiv ser ut. Vilket i sin tur kan vara till hjälp i 
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mitt framtida yrke som idrottslärare. I och med att det också är sparsamt med forskning kring 

gymnasieelevers attityd till olika idrottsformer, så blir det än mer väsentligt att se över detta. 
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2. LITTERATURBEARBETNING 

2.1 Idrottens roll i samhället 

I Sverige har idrotten i skolan alltid haft i syfte att tillgodose de fysiska behoven som individen har. Det 

har gjort skolidrotten ännu mer betydelsefull, med tanke på de ökade stillasittande samhällsvanor som 

existerar och dess konsekvenser. En ökning av antalet timmar för idrottsundervisning har nämnts som en 

lösning på problemet, men längre undervisningstid i ämnet har hittills uteblivit. I de fall där 

undervisningstiden har utökats har det visat sig att den fysiska statusen hos ungdomarna inte drastiskt 

har förbättrats. De som hade förbättrat den, hade främst gjort detta tack vare att de hade deltagit och varit 

fysiskt aktiva under sin fritid (Clasén, 1995). Dock så minskar spontanaktivitet under puberteten, då 

större delen av dessa inte tar egna initiativ att lägga ner tid på egen träning. Generellt sätt så har 

ungdomars fysiska aktivitet även den minskat, då elever inte rör sig lika aktivt på rasten i skolan. 

Konsekvensen av detta har lett till att barn och ungdomar i Sverige ökat i vikt, trots att intaget av näring 

är densamma (Nilsson, 2012). För samhället är den psykiska och fysiska ohälsan en stor kostnad, 

exempelvis då följderna av övervikt och fetma är väldigt påkostade sjukdomar och som har stor 

påverkan för ett livslångt arbetsliv. Dock är detta något som går att minska genom rätt kost och fysisk 

aktivitet (Hultgren, 2001).  

Idrotten i skolan ska bidra till att eleverna får ta del av kulturellt arv av fysiska aktiviteter samt 

naturupplevelser. På så vis ges en undervisning till eleverna som gör att det får uppleva och förstå hur 

viktigt det är med rörelseaktiviteter som är kopplat till hälsa och välbefinnande. Detta i sin tur är ett sätt 

för att ta ansvar över sin egen hälsa (Skolverket, 2011). Skolidrotten kan även vara enda möjligheten för 

eleverna att få ta del av fysisk aktivitet (Engström, 2011), vilket är något som understryks av Backman 

m.fl. (2004). Betydelsen blir än mer viktig i och med möjligheten som ges för eleverna att testa på flera 

olika idrottsaktiviteter, för att se vad som kan passa individen.  

Trots att människan är skapad för ett liv i rörelse, ökar andelen elever i 15-års ålder som rör sig mycket 

lite. Spontanidrotten i kvarteret hemma har mer eller mindre försvunnit och växlat till stillasittande 

framför TV- och datorspel (Raustorp, 2004). Samtidigt visar det sig att de två vanligaste 

fritidsaktiviteterna bland ungdomar är att lyssna på musik och titta på tv. Att föreningsidrotta hamnade 

på fjärde plats och att idrotta/motionera kom längst ned i listan (Trondman, 2005). 

Fritidsarenan är en plats för ungdomar att bland annat kunna finna sig själva och forma sitt sätt att leva 

under sin livstid, genom att ge både innehåll och mening till livet. Då det oftast är på fritiden som det ges 

möjlighet till att uppfylla sina drömmar (Larsson, 2008). En annan betydelsefull roll som 

föreningsidrotten har enligt Thedin-Jakobsson (2013) är att den bidrar med att fostra individerna både 

socialt och kulturellt redan som unga. Då den ger en fostran i att värdera och att veta hur man beter sig.  

Trondman (2011) är inne på liknande spår och anser att betydelsen är stor bland de unga utövarna, där 
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drygt hälften anser att den har en stor plats i deras liv. Dock så menar Wagnsson (2009) att den inte har 

så stor betydelse på fostran som man kan tro. Utan att det istället är vissa officiella organisationer som 

vill vidmakthålla denna uppfattning.  

 

2.2 Tidigare forskning 

2.2.1 Hur ser eleverna på skolidrotten i jämförelse med spontan- och föreningsidrotten? 

Spontanidrotten innebär idrott som sker direkt, där det främst handlar om att ha kul och där reglerna 

bestäms efter syftet med aktiviteten. Detta bidrar till att det blir en utmaning, spänning och individuell 

prestation (Coakley, 2009). Föreningsidrotten är däremot kopplad till tävling som har tydliga mål samt 

fokus på prestationen och som även där av bedöms av idrottsorganisationerna (Wagnsson, 2009). 

En jämförande studie gjord bland 15-åringar år 1968 och 16-åringar 2001 som utfört idrott vid minst två 

tillfällen i veckan (allt från promenad till tävlingsidrott), visar att det blivit en förändring det senaste tre 

decennierna. Där antalet medlemmar i föreningarna har ökat främst bland tjejer. Däremot så har 

spontanidrotten minskat rejält, vilket kunde utläsas i studien som gjordes. Då fler ungdomar blivit mer 

inaktiva än tidigare. Det som konstaterades var att de som deltar idrottsrörelsen får den fysiska aktivitet 

som behövs medan de som står utanför idrottsrörelsen, får svårt att på eget initiativ vara fysiskt aktiva 

flera gånger i veckan (Engström, 2005). 

Om man ser tillbaka i tiden, speciellt under 1960- och 1970-talen så var spontanidrotten, den mest 

dominerade och vanligaste idrottsutövningen bland barn och ungdomar (Engström, 2005). Dock så har 

idrotten en väldigt hög popularitet, bland ungdomars fritidsintresse. Då den största organiserade 

fritidssysselsättning är idrott, både hos killar och tjejer (Larsson, 2002a). Det som bland annat Sjöblom 

(2010) menar har förändrat och påverkat ungdomar från att röra sig mindre, är det stora utbudet med 

aktiviteter att vända sig till, där speciellt TV och dator har dragit till sig flera ungdomars intressen. 

Elevers syn på skolidrotten är på så vis att majoriteten av killarna (56 procent) och 39 procent av tjejerna 

tycker att det läggs för lite tid på idrott och hälsa i skolan (Eriksson et al, 2003). När det kommer till 

deltagandet i skolidrotten, är enligt Skolinspektionen (2010) var femte elev på idrottslektionerna och av 

de som inte deltar så är det ingen markant skillnad bland könen. Vilket skiljer sig från tidigare 

undersökning som gjordes av Skolverket år 2003 och som då visade att fler tjejer än killar var 

frånvarande. Från Skolinspektionens undersökning visade det sig även att frånvaron låg på 30-50 

procent var tionde idrottslektion, av de som deltog. Vad som även bör tillägas och som nämns av SVT 

(2014) är att Sverige är ett av de länder i Europa som har minst idrottstimmar om året. Sverige har 56 

timmar om året i jämförelse med Frankrike som har flest (104). 
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En av de främsta orsakerna till att de flesta tjejer deltar i föreningsidrott är för att det är roligt. Medan 

killarna främst utövar det för att bli toppidrottare eller bäst i Sverige (Trondman, 2005). Vad som oftast 

är skälet till att ungdomar lämnar föreningsidrotten är enligt Hedenborg och Glaser (2013) fenomen 

utanför idrottsrörelsen, det kan vara allt från nya intressen till arbete och studier. Vad gäller 

föreningsidrotten, menar Norberg (2013) att synen har förändrats inom de senaste tio åren, då antalet 

medlemmar minskat och samtidigt har aktivitetsnivån under perioden 2008 till 2011 sjunkit. En negativ 

trend som sker enligt Trondman (2005) är att avhoppen från föreningsidrotten ökar succesivt med åren. 

Det är mer än 90 procent av alla ungdomar som håller på med någon form av spontanidrott. Intresset för 

spontanidrott är som störst i 13-års åldern, då det är i den åldern som flest är aktiva med denna 

idrottsform (Trondman, 2005). De som mest varit aktiva inom spontanidrotten är pojkarna och det är 

något man vetat av länge. Där av behövs kunskap som kan vara till hjälp att få in fler tjejer i 

spontanidrotten menar Blomdahl m.fl. (2012). Det finns olika orsaker till att tjejer inte är lika aktiva 

inom spontanidrotten som pojkarna och en faktor till det kan vara att pojkarna dominerar den och därför 

känner inte tjejerna att de har en plats där (Fahlén, 2007).  

 

2.2.2 Hur stor andel är med och deltar i olika idrottsformer på fritiden? 
Av alla ungdomar, så deltar 80-90 procent av de någon gång med i en idrottsförening. Men vid 20-års 

ålder så har hälften lämnat (Franzén & Peterson, 2005;Wagnsson, 2009). Däremot så menar Trondman 

(2005) att 14 procent aldrig varit med i en idrottsförening. Den fysiska aktiviteten anses vara relativt hög 

även i de övriga nordiska länderna. I Sverige anger 22 procent att de motionerar 5 gånger i veckan eller 

mer. Medan det är 72 procent som motionerar en gång i veckan eller mer både i Sverige och Finland. 

Danmark har lite lägre med 64 procent (Hedenborg, 2013). Enligt Norberg (2013) är det i Norden som 

fysisk aktivitet bedrivs i högst utsträckning, vid jämförelse med genomsnittliga Europa. Vilket stämmer 

bra överens med Eurostat (2014) som hade liknande resultat. 

Bland ungdomar i åldern 13-25 år, så är 50 procent med i en idrottsförening. Vad gäller 16-18 år, skiljer 

det sig mellan tjejer och killar. Av tjejerna är det 44 procent som är medlemmar medan killarnas andel är 

60 procent (Larsson, 2002a).   

Från år 1998 till 2005 har det skett en ökning med fem procentenheter, vad gäller tränande och tävlande 

i en idrottsförening bland ungdomar i åldern 13-20 år. Ökningen som blivit är densamma för båda könen 

i samtliga åldersgrupper. År 2005 hade den stigit till 56 procent (Riksidrottsförbundet, 2005). 

Vad gäller spontanidrott, så är en stor andel aktiva. Hela 73 procent av ungdomarna, sysselsätter sig med 

någon form av spontanidrott och det är lika mellan killar och tjejer. Det visar sig också att ju äldre 
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ungdomarna blir, desto mer ökar spontanidrotten. De flesta som motionerar på egen hand, gör så minst 

2-3 gånger i veckan och det är på gymmet som de flesta (62 procent) utför sin spontanidrott på 

(Riksidrottsförbundet, 2005). 

 

2.2.3 Finns det någon skillnad bland män och kvinnor, vad gäller valda idrottsaktiviteter? 

Historiskt sett, var idrotten skapad av män för män och det var även ideal och idéer som var manligt 

kopplade. När väl kvinnor började att vara aktiva inom idrotten, väcktes uppmärksamhet som något 

ovanligt och från flera håll höjdes röster om att en förklaring krävdes för deras idrottande (Fagrell, 

2002). 

Under 1900-talet, ifrågasattes kvinnors tävlande i idrott. Inte för att fysisk aktivitet skulle vara olämpligt 

för kvinnor, utan mest för själva tävlandet som ansågs ohälsosamt. Detta för att kvinnans-kropp skulle 

förmanligas och samtidigt ha en påverkan på den sexuella-läggningen (Larsson, 2002b). År 2013, var 

mer än hälften av både tjejerna och killarna i åldersgruppen 16-18 aktiva inom idrott (Norberg, 2013). 

Den populäraste idrotten är fotboll, både bland tjejer och killar. Av Sveriges alla ungdomar, så är 37 

procent med och spelar i en fotbollsförening (Riksidrottsförbundet, 2005). Enligt Trondman (2005) är de 

fem vanligaste förstavalsidrotterna bland både könen fotboll, ridning, gymnastik, simning och ishockey. 

Dock är fotboll och ridning tillsammans med dans och aerobics de vanligaste och mest populära 

föreningsidrotterna bland tjejer. Medan fotbollen är väldigt dominerande bland killar (Engström & 

Redelius, 2002).  

Tjejer tenderar att vara mindre fysiskt aktiva och lämnar även den organiserade idrotten, tidigare än 

killarna. Det visar sig även vara så att tjejer är mindre positivt inställda till skolidrotten än killar 

(Meckbach & Lundvall, 2012). Enligt Skolinspektionen (2010) är bollspel det som killarna mest vill 

ägna sin tid på i högre grad än vad tjejerna vill under idrottslektionerna. Även fast bollspel är väldigt 

populärt bland båda könen, tycker var femte tjej inte om att utöva det. Trots detta så tenderar killarna att 

ha större inflyttandet på att påverka idrottslektionen. 

Då det var sparsamt med forskning kring gymnasieelever, vad gäller mitt syfte och frågeställningar. 

Ville jag där av, den anledningen undersöka kring denna grupp och område. Då jag som tidigare nämnt, 

utbildar mig till idrottslärare som riktar sig mot gymnasiet, vill jag med hjälp av denna studie utveckla 

värdefull kunskap och förståelse från ett elevperspektiv. Genom att ta del av deras åsikt som jag kan ha 

användning för, från ett idrottslärarperspektiv. Vilket är väsentligt, i och med vilken påverkan och 

betydelse fysisk aktivitet har på skolprestationen. 
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3. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att: 

- Undersöka gymnasieelevers attityder till olika idrottsformer samt hur mycket tid som spenderas 

på utövandet. Dessutom undersöka om attityden till olika idrottsformer skiljer sig beroende på 

elevens kön, årskurs eller inriktning av gymnasieprogram. Därtill också se vilka idrottsaktiviteter 

som utövas mest inom spontan- och föreningsidrott. 

 

Frågeställningar: 

- Vad har eleverna för attityd till de olika idrottsformerna? 

- Hur mycket tid efter skolan spenderar eleverna på att träna i veckan? 

- Hur stor andel bedriver spontan- och föreningsidrottsaktiviteter på sin fritid? 

- Finns det någon skillnad bland mäns och kvinnors attityd till olika idrottsformer?  

- Skiljer sig attityden beroende på vilken årskurs eller inriktning av program som eleverna tillhör? 

- Vilka typer av idrottsaktiviteter är populärast, inom spontan- samt föreningsidrotten? 
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4. METOD 

4.1 Design 

Det är viktigt att känna till att man inte kan välja vilken metod som helst. Det är även av betydelse att 

reflektera kring sitt val genom att utgå från syfte och frågeställningar (Stukat, 2007). Denna studie baseras 

på en mätning där data kommer att presenteras som olika mått (Trost, 2012). Dessutom baseras 

undersökningen på en stor grupp individer och fördelningarna av deras svar på en enkät (Hassmén & 

Hassmén, 2008). Med kvantitativ metod menas att göra en undersökning med stor bredd och detta på 

större grupper av händelser, individer eller situationer (Hassmén & Hassmén, 2008). Stukat (2007) menar 

att kvantitativ metod innebär att fakta samlas in i stor grad och som därefter analyseras av forskaren. Detta 

genom att försöka finna lagbundenheter eller mönster som kan vara liknande för alla människor. 

 

4.2 Urval 

Urvalet för min studie är elever på gymnasiet från olika program i samtliga årskurser, för att få en större 

bredd på undersökningen. Valet av gymnasieelever, baseras på att tidigare forskning som gjorts med 

liknande syfte och frågeställningar är sparsamt förekommande. I denna studie deltog totalt 82 elever, av 

dessa var 57 procent kvinnor och 43 procent män. En person hade inte angivit kön av någon okänd 

anledning.  

Mitt urval bestod av en högskole- och yrkesförberedande gymnasieskola i västra Sverige. Då jag 

kontaktade andra skolor utan något vidare positivt besked, vände jag mig till en tidigare lärare som 

ställde upp med att dela ut enkäten. Då det är en viktig del att få denna process klar så fort som möjligt, 

genom att få in svaren snabbt med tanke på tiden (Stukat, 2007).  

 

4.3 Mätinstrument 

Data är insamlad med hjälp av en enkät som innehöll 11 frågor (se bilaga 1). En del av de 11 frågorna 

blev uteslutna (fråga 4, 6, 9, 11), eftersom de påverkade validiteten och fyllde där av inte något syfte i 

undersökningen. Enkätens inledande frågor (Fråga 1, 2 och 3) var frågor om kön, årskurs och 

gymnasieprogram. Därefter ställdes en mer specifik fråga (fråga 5) som utgick från hur mycket tid 

eleverna spenderar på att träna efter skolan. Detta för att ta reda på om det finns ett intresse utanför 

skoltid att bedriva fysisk aktivitet samt även i hur stor grad i sådana fall. De två nästkommande frågorna 

(fråga 7 och 8) handlade om att få reda på ifall någon utövar någon spontan- eller föreningsidrott samt 

vad för aktiviteter om sådant var fallet. Därefter var det fråga 10 som utgick från att ta reda på elevernas 

syn till skol-, spontan- och föreningsidrotten. Jag märkte dock att det var vanligt med bortfall, när 

respondenterna själva skulle skriva utefter angivna instruktioner på de öppna frågorna i enkäten. Enligt 
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Trost (2012) så är det inte något ovanligt med bortfall, när det förekommer öppna frågor i en enkät. Det 

var allt mellan två till fem svarsalternativ och dessa var angivna olika beroende på frågan.  

 

4.4 Genomförande 

I och med att det var svårt att få det genomförbart med andra idrottslärare som jag kontaktade, eftersom 

de var upptagna med att hjälpa andra med deras arbete. Enkätundersökningen genomfördes på så vis att 

jag kontaktade en tidigare idrottslärare. Den idrottslärare på gymnasiet som jag hörde av mig till, 

svarade mig samma dag. Svaret jag fick var att det var genomförbart att dela ut enkäten på den skola han 

arbetade på. Detta efter att ha förklarat och beskrivit vad syftet med studien var samt vad den skulle 

användas för. 

I och med att enkäten var helt frivillig, så lades en svarslänk via ”Survey & Report” ut på nätet av 

läraren. Där av kunde varje elev bestämma själv, angående deras deltagande i undersökningen med 

vetenskapen att de är anonyma som respondenter samt vad syftet med hela arbetet var. 

 

4.5 Databearbetning 

I studien användes datorprogrammet ”Survey & Report” där kunde eleverna som valde att besvara 

enkäten få tillgång till den direkt på nätet. Samtidigt som data direkt kunde lagras in i systemet. 

Resultaten bestod av bland annat bakgrundsvariabler i form av kön, årskurs samt gymnasieprogram och 

detta presenterades vanligen i procent. Det förekom flest bortfall på de öppna frågorna. 

 

4.6 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet är enligt Hassmén & Hassmén (2008) säkerheten och noggrannheten i en mätning (frånvaron 

av slumpmässiga mätfel). Det handlar om mätinstrumentets (enkäten) tillförlitlighet och stabilitet när det 

kommer till reliabilitet enligt Trost (2012). 

Validitet handlar om mätinstrumentet verkligen mäter det som avses att mätas, d.v.s. saker som är 

relevanta för studien och som gör att det finns möjligheter att dra korrekta slutsatser. Detta görs ofta 

genom att ta reda på om det finns ett samband mellan begrepp och testpoäng samt undersöka om 

mätinstrumentet innehåller systematiska fel, såsom frågor som inte besvarar frågeställningarna 

(Hassmén & Hassmén, 2008). Trost (2012) är inne på liknande banor och menar också på att studien bör 

innehålla relevanta frågor och endast sådant som berör studien.  
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För att säkra upp reliabiliteten och valideten, utgick jag från syftet och frågeställningarna för att hålla 

mig inom ramen för min studie. Jag insåg dock i efterhand att vissa frågor inte var så lämpliga som 

tanken på förhand var och där av plockades dem bort för studiens bästa. 

 

4.7 Etiskt förhållningssätt 

Det grundläggande individsskyddet är indelat i fyra huvudkrav. Dessa fyra huvudkraven som bildar 

individskyddet är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet innebär att forskaren ska informera deltagarna om syftet med undersökningen samt 

upplysa om sådant som kan påverka elevens deltagande i studien. Det ska även belysas att 

undersökningen är helt frivillig och att individen får avbryta deltagande när som helst. Det andra kravet 

är samtyckeskravet och innebär att deltagaren i undersökningen bestämmer själv om sitt deltagande. Det 

kan också framgå vid vissa fall att samtycket kan behöva inhämtas från vårdnadshavare. 

Konfidentialitetskravet är det tredje kravet och står för att ingen obehörig ska kunna ta del av uppgifter 

som finns och ska därmed vara helt konfidentiellt. Nyttjandekravet är det sista kravet och står för att 

uppgifter som samlats in, endast kommer att användas till forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2002).  
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5. RESULTAT 

Här nedan kommer resultatet av enkätundersökningen, där attityder till olika idrottsformer (skol-, 

spontan- och föreningsidrotten) kommer att behandlas. Dessutom för att redovisa hur mycket tid 

eleverna spenderar på att träna efter skoltiden. Därtill också presentera hur synen till utövandet av 

spontan- och föreningsidrotten var samt vilka aktiviteter som utövas mest inom dessa former. Det 

kommer även att redovisas resultat baserat på kön, årskurs samt inriktning av gymnasieprogram kring 

dessa frågor. I studien deltog totalt 82 personer, varav 46 kvinnorna och 35 männen samt en person som 

inte svarade alls på frågan. 

Av dessa tillhörde 30 personer (37 procent) samhällsprogrammet och 25 stycken (30 procent) 

ekonomiprogrammet. Sju personer (8 procent) tillhörde barn och fritid respektive bygg- och 

anläggningsprogrammet samt fem stycken (6 procent) estetiska programmet. Tre individer (4 procent) 

från hantverksprogrammet och en person (1 procent) från naturvetenskapsprogrammet. Ingen från 

fordons- och transportprogrammet var med i undersökningen. Det var ytterligare fem stycken (6 procent) 

av respondenterna som läste yrkesprogram men deras program fanns inte som alternativ och av den 

anledningen kunde inga resultat från denna grupp redovisas.  

5.1 Antal timmar i veckan elever lägger på träning utanför skoltid  

Bland samtliga respondenter så var det 35 procent (n=29) som tränade mer än fem timmar i veckan. När 

det gäller aktivitet 4-5 timmar i veckan var det 22 procent (n=18) som tränade i denna grad. Vilket inte 

var en stor skillnad från det 17 procent (n=14) som tränade 2-3 timmar. Det var 11 procent (n=9) som 

tränade mindre än en timme i veckan och 9 procenten (n=7) som aldrig tränade. Anmärkningsvärt var 

alltså att 1-2 timmar i veckan hade 6 procent (n=5), vilket var lägst. 
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Figur 1. Hur mycket tid som respondenterna lägger på att träna i veckan utanför skoltid, 

uppdelat på kön. 

 

När det kommer till skillnaden mellan könen, så var det fler män än kvinnor som ansåg sig träna mer än 

fem timmar i veckan (se figur 1). Det var hela 54 procent (n=19) män mot kvinnornas 22 procent (n=10) 

som tränande mer än fem timmar i veckan, vilket måste sägas är en väldigt stor skillnad. Vad gäller 

träningsmängden 4-5 timmar så var skillnaden lika stor, dock var förhållandet det omvända. Då 

kvinnornas andel var 26 procent (n=12) gentemot männens 17 procent (n=6), vilket också här får ses 

som en stor skillnad. Vad gäller 2-3 timmar träning i veckan, så var det 17 procent (n=8) av kvinnorna 

som tränade så mycket och 14 procent (n=5) av männen. Jämnast mellan könen var det på 1-2 timmar, 

där kvinnorna hade 7 procent (n=3) och männen 6 procent (n=2). Bland dem som tränade mindre än en 

timme i veckan, så hade kvinnorna högre andel. Då det var 13 procent (n=6) mot männens 9 procent 

(n=3). De som aldrig tränade överhuvudtaget, var 15 procent (n=7) och bestod endast av kvinnor. Det 

som kan sägas är att männen hade flest procentenheter på över fem timmar medan kvinnorna var ganska 

jämnt fördelat på samtliga alternativ. 

 

Vid en jämförelse mellan olika årskurser kan man se hur många timmar i veckan de lagt ner på träning 

utanför skoltiden (se figur 2). I årskurs 1, tränade 59 procent (n=16) av respondenterna mer än 5 timmar 

i veckan och sedan fanns det några enstaka respondenter i det resterande alternativen. Elever från årskurs 

2 var jämnt fördelade på mer än 5 timmar i veckan och 4-5 timmar i veckan med 33 procent (n=5) på 

båda. Därefter var det jämnt utspridda på det övriga alternativen. Slutligen av respondenterna i årskurs 3, 

angav 28 procent (n=11) 4-5 timmar och 25 procent (n=10) 2-3 timmar. Tätt därefter var mer än 5 
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timmar, med 20 procent (n=8). På dem övriga alternativen bland samtliga årskurser, så var det årskurs 3 

som hade flest respondenter på både mindre än 1 timme (n=5) och aldrig (n=4). 

 

 

 Figur 2. Hur mycket tid som respondenterna lägger på att träna i veckan utanför skoltid, 

uppdelat på årskurs. 

 

I de olika programmen som delades upp i högskoleförberedande – och yrkesprogram kunde en bland 

annat utläsa att det var 20 procent (n=15) från samhällsvetenskapsprogrammet som tränade mer än fem 

timmar i veckan och var det program med högst från högskoleförberedande. Medan det var lite mer 

utspritt och jämt fördelat på yrkesprogrammen. Där exempelvis, barn- och fritidsprogrammet hade 4 

procent (n=3) som tränade mer än fem timmar i veckan.   
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Figur 3. Hur mycket tid som respondenterna lägger på att träna i veckan utanför skoltid, 

uppdelat på programmen. 

 

5.2 Gymnasieelevers attityder till idrott i olika former 

 

Skolidrotten 

Det var 69 procent (n=55) som ansåg att aktiviteterna på skolidrotten var antigen väldigt bra eller bra, 

vilket är mer än hälften av alla respondenter. 20 procent (n=16) ansåg att den var mindre bra. Medan det 

var 6 procent (n=5) som tyckte att skolidrottens aktiviteter var dåliga och samtidigt var det 5 procent 

(n=4) som inte hade någon åsikt. 

 

Bland de som tyckte att skolidrottens aktiviteter var väldigt bra eller bra så var 62 procent (n=28) 

kvinnor och 76 procent (n=26) av män. Det var 29 procent (n=13) av kvinnorna som tyckte att de var 

mindre bra i jämförelse med männen som hade 9 procent (n=3). En orsak till det resultatet kan ha att 

göra med att aktiviteterna inom skolidrotten inte är rättvist könsanpassat. Det var ingen anmärkningsvärd 

skillnad bland könen av de som ansåg att aktiviteterna var dåliga. Då kvinnorna hade 7 procent (n=3) 

och männen 6 procent (n=2). Det var 9 procent (n=3) av männen och 2 procent (n=1) av kvinnorna som 

angav att det inte hade någon åsikt. 

 

Det var en hel del liknande syn på skolidrotten i årskurs 1-3. I årskurs 1, ansåg 25 procent (n=18) att den 

var väldigt bra alternativt bra. I årskurs 2 var det 15 procent (n=12) och i årskurs 3 som hade högst var 

det 31 procent (n=22). På alternativet mindre bra, visade resultatet 2 procent (n=2) från både årskurs 1 

och 2 i jämförelse med årskurs 3 som hade 15 procent (n=12). På alternativet dåliga var resultatet även 
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här densamma, då både årskurs 1 och 2 hade 1 procent (n=1) medan det från årskurs 3 var 4 procent 

(n=3). Det var 2 procent (n=2) från både årskurs 1 och 3 som bevarat att de inte hade någon åsikt, 

samtidigt som inte någon från årskurs 2 hade angivit så.  

 

Vad gäller högskoleförberedande- och yrkesprogrammen, så var det 54 procent (n=42) från 

högskoleförberedandeprogrammen som ansåg att skolidrotten var antingen bra eller väldigt bra. Jämfört 

med yrkesprogrammen som hade 16 procent (n=17). På alternativet mindre bra, svarade 12 procent 

(n=11) från högskoleförberedande och 4 procent (n=3) från yrkesprogrammen så. På dåliga, var det 8 

procent (n=6) från högskoleförberedande, till skillnad från yrkesprogrammen som endast hade 1 procent 

(n=1). På svarsalternativet ”ingen åsikt”, var det 5 procent (n=4) från högskoleförberedande och ingen 

alls från yrkesprogrammen som sade sig inte ha någon sådan.  

 

Spontanidrotten 

De flesta (73 procent; n=58) tyckte att aktiviteterna som de utförde inom spontanidrotten var antigen bra 

eller väldigt bra. Det var jämnt procentuellt mellan de 12 procenten (n=10) som tyckte att den var 

mindre bra och de 14 procent (n=11) som inte hade någon åsikt. Anmärkningsvärt var att endast 1 

procent (n=1) tyckte att spontanidrottens aktiviteter var dåliga. 

 

I jämförelse mellan könen, tyckte 78 procent (n=35) av kvinnorna och 65 procent (n=22) av männen att 

spontanidrottens aktiviteter var bra eller väldigt bra. Av de som ansåg att den var mindre bra så tyckte 20 

procent (n=7) av männen och 7 procent (n=3) av kvinnorna så. Det var jämnt bland det som inte hade 

någon åsikt, då männen hade 15 procent (n=5) och kvinnorna 13 procent (n=6). Det var 2 procent (n=1) 

bland kvinnorna som tyckte att det var dåliga aktiviteter inom spontanidrotten medan ingen av männen 

angivit så. Detta är intressant, med tanke på att det var flest kvinnor som tyckte att det var bra alternativt 

väldigt bra aktiviteter inom spontanidrotten. Om man utgår från dessa resultat kan det konstateras att 

kvinnorna värderar spontanidrotten högre än vad männen gjorde. 

 

Bland samtliga årskurser, tyckte 25 procent (n=18) av eleverna i årskurs 1 och 3 att det var antigen bra 

eller väldigt bra aktiviteter medan det i årskurs 2 var 24 procent (n=16). Vad gäller mindre bra, visade 

resultaten att de som angivit så var 4 procent (n=3) från årskurs 1, 2 procent (n=2) från årskurs 2 samt 6 

procent (n=5) från årskurs 3. Det var varken någon i årskurs 1 eller 2 som tyckte att det var dåliga, 

förutom 1 procent (n=1) i årskurs 3. I både årskurs 1 och 3 var det 6 procent (n=5) som inte hade någon 

åsikt samt 1 procent (n=1) från årskurs 2. 
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De var 36 procent (n=36) från högskoleförberedande som ansåg att det var bra alternativt väldigt bra, 

jämfört med yrkesprogrammen där 35 procent (n=6) tyckte så. På mindre bra, var det betydligt högre på 

högskoleförberedande som hade 12 procent (n=9) till skillnad från yrkesprogrammen som bara hade 1 

procent (n=1). På alternativet dåliga, var det bara 1 procent (n=1) och tillhörde yrkesprogrammen. Av de 

som inte hade någon åsikt, så var det 14 procent (n=10) från högskoleförberedande medan det även här 

var 1 procent (n=1) från yrkesprogrammen som angivit så.   

 

Föreningsidrotten 

Majoriteten av respondenterna (77 procent; n=61) tyckte att aktiviteterna i föreningsidrotten var bra 

alternativt väldigt bra. Ett resultat som visade att intresset för föreningsidrott var stort och att det 

uppskattades av många ungdomar. De var 13 procent (n=10) som tyckte att det var mindre bra och 10 

procent (n=8) som inte hade någon åsikt. Endast 1 procent (n=1) tyckte att det var dåliga aktiviteter i 

föreningsidrotten.  

 

Det var 77 procent (n=35) av kvinnorna och 73 procent (n=25) av männen som ansåg att 

föreningsidrottens aktiviteter var väldigt bra eller bra. På mindre bra, framkom det att 14 procent (n=6) 

av kvinnorna tyckte så och 12 procent (n=4) av männen. Av de som inte hade någon åsikt, var 15 

procent (n=5) män och 7 procent (n=3) kvinnor. Det var 2 procent (n=1) av kvinnorna som ansåg att det 

var dåliga aktiviteter i föreningsidrotten. 

 

På alternativen bra eller väldigt bra, svarade 26 procent (n=20) av årskurs 1 så. I årskurs 2, var det 18 

procent (n=14) medan det i årskurs 3 var 33 procent (n=27). På mindre bra svarade 2 procent (n=2) från 

årskurs 1 så, medan det endast var 1 procent (n=1) i årskurs 2 och 9 procent (n=7) i årskurs 3. Vad gäller 

dåliga, så angav 1 procent (n=1) det och tillhörde årskurs 3. Slutligen av de som inte hade någon åsikt, 

var det 5 procent (n=4) i årskurs 1 och 3 som angivit så. 

 

Det var 63 procent (n=48) som ansåg att föreningsidrotten var bra alternativt väldigt bra från 

högskoleförberedande. Medan det var 12 procent (n=9) från yrkesprogrammen som tyckte det. Vad 

gäller alternativet mindre bra, var resultatet 13 procent (n=10) från båda sidorna. På dåliga var det endast 

1 procent (n=1) som tyckte så och tillhörde yrkesprogrammen. Slutligen på ingen åsikt, var det 8 procent 

(n=6) från högskoleförberedande samt 3 procent (n=2) från yrkesprogrammen som ansåg det. 

 

 

 

 



 

17 
 

Sammanfattande jämförelser 

Det var 77 procent (n=61) som ansåg att föreningsidrottens var väldigt bra alternativt bra. Till skillnad 

från spontanidrotten som hade 73 procent (n=78) och skolidrotten 69 procent (n=55). Mellan könen, så 

tyckte 76 procent (n=26) av männen och 62 procent av kvinnorna (n=28) att skolidrotten antigen var 

väldigt bra eller bra. Det var liknande resultat inom spontanidrotten, då 78 procent (n=38) av kvinnorna 

och 65 procent (n=22) av männen ansåg så. Inom föreningsidrotten var det 77 procent (n=35) av 

kvinnorna och 73 procent (n=25) av männen. 

Bland de tre årskurserna på gymnasiet, så tyckte 25 procent (n=18) från årskurs 1 att både skolidrotten 

och spontanidrotten var bra alternativt väldigt bra. Jämfört med föreningsidrotten som hade 26 procent 

(n=20). I årskurs 2 var resultatet så att skolidrotten hade 15 procent (n=12), spontanidrotten 24 procent 

(n=16) och föreningsidrotten 18 procent (n=14). I årskurs 3, visade resultatet att 31 procent (n=22) 

tyckte skolidrotten var väldigt bra eller bra. I jämförelse med spontanidrotten som hade 25 procent 

(n=18) och föreningsidrotten 33 procent (n=27).  

Slutligen, beroende på program så tyckte 54 procent (n=42) från högskoleförbreddande och 16 procent 

(n=17) från yrkesprogrammen att det var bra alternativt väldigt bra inom skolidrotten. Vad gäller 

spontanidrotten, så var det 36 procent (n=36) från högskoleförbreddande och 35 procent (n=16). Vad 

gäller föreningsidrotten så var det 63 procent (n=48) från högskoleförbreddande och 12 procent (n=9) 

från yrkesprogrammen.  

 

5.3 Elevers utövande av spontanidrott 

Av samtliga respondenter, ansåg sig 54 procent (n=44) hålla på med någon typ av spontanidrott medan 

resterande 46 procenten (n=38) inte gjorde det (se figur 4). Det var alltså lite mer än hälften som hade 

någon spontanidrott som de höll på med. Kvinnorna hade 52 procent (n=24) som svarade ”Ja” och 48 

procent (n=22) som svarade ”Nej”. Motsvarande på männen var 54 procent (n=19) på ”Ja” och 46 

procent (n=16) på ”Nej”. Alltså var skillnaden i procent mellan könen inte anmärkningsvärt.  
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 Figur 4. Hur många av respondenterna som utövar spontanidrott, uppdelat på kön. 

 

Bland de aktiviteter som båda könen utförde, var gym populärast bland kvinnorna där mer än hälften 

tyckte så. Därefter var det varierande med bland annat löpning, ridning, dans, judo och handboll. 

Männen hade gym och fotboll som de två populäraste aktiviteterna. Sedan var det även här varierande 

med olika aktiviteter såsom hockey, bandy, trampolin och skidor. Kvinnorna och männen hade alltså 

gym gemensamt som främsta spontanaktivitet medan det skiljde sig en del mellan de andra nämnda 

aktiviteterna. Så generellt sätt, fanns det könsskillnader bland de spontanaktiviteter som utfördes. 

 

5.4 Elevers utövande av föreningsidrott 

Det var liknande resultat vad gäller elevers utövande av både spontan- och föreningsidrotten (se figur 5). 

Det visade sig att 59 procent (n=48) vara aktiva inom föreningsidrotten, samtidigt som resterande 41 

procenten (n=33), inte var med i någon föreningsidrott.  
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Figur 5. Hur många av respondenterna som utövar föreningsidrott, uppdelat på kön. 

 

 

Det var en liten marginell skillnad mellan män och kvinnor angående elevers utövande av 

föreningsidrott. Bland männen var det 69 procent (n=24), jämfört med kvinnornas 51 procent (n=23). 

Dock var skillnaden större, vad gäller de som inte var med i föreningsidrotten bland könen. Då 

kvinnorna hade 49 procent (n=22) mot männens 31 procent (n=11). Skillnaden mellan könen i utövandet 

av föreningsidrotten måste ändå sägas var stor. Då det alltså nästan var hälften av kvinnorna som inte var 

med i föreningsidrotten.  

 

Det var liknande föreningsidrotter som båda könen var aktiva i och som var populära. Då fotboll var 

populärast bland båda könen. Därefter var det handboll, följt av innebandy och kampsport. Följande 

idrotter utövades också som föreningsidrotter: segling, ridning, tennis, bandy och ishockey. Här var det 

jämnt mellan könen. Det som skiljde sig var att aktiviteterna segling, tennis, bandy och hockey utövades 

av manliga respondenter medan ridning och dans var enbart kvinnliga. Utöver det fanns det inget 

speciellt som var anmärkningsvärt förutom att sju respondenter inte svarade på vilken aktivitet de höll på 

med. 

 

Sammanfattning 

Generellt så var resultaten mellan respektive idrottsform väldigt lika som helhet. Dock skiljde det sig 

mellan könen. Det var 54 procent (n=44) av respondenterna som utövade någon typ av spontanidrott 

jämfört med föreningsidrotten som hade 59 procent (n=48). Bland könen så utövade 54 procent (n=19) 

av männen spontanidrott medan det var 52 procent (n=24) av kvinnorna. Inom föreningsidrotten så var 
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det 69 procent (n=24) av männen och 51 procent (n=22) av kvinnorna. Dessa resultat visar att det är 

något fler respondenter som utövar föreningsidrott än spontanidrott. Resultatet visar även att det var 

jämnt könen emellan, men att det var fler män än kvinnor som var aktiva i både idrottsformerna. 

 

Den populäraste aktiviteten inom spontanidrotten var för kvinnorna gym och för männen var det både 

gym och fotboll. Inom föreningsidrotten var det fotboll som var den populäraste aktiviteten bland båda 

könen.  
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6. DISKUSSION 

6.1 Resultatdiskussion  

6.1.1 Antal timmar elever lägger på träning i veckan utanför skoltid  

Det var hög aktivitet bland de elever som deltog i studien, då mer än en tredjedel av samtliga 

respondenter tränade mer än fem timmar i veckan, vilket var något som de flesta männen gjorde. 

Däremot så tränade de flesta kvinnorna mellan 4 till 5 timmar i veckan. Som Norberg (2013) menar på 

så är den fysiska aktiviteten hög i det nordiska länderna och i Sverige anses 22 procent motionera, 

åtminstone fem gånger i veckan. Där även 72 procent utövar någon typ av motion en gång i veckan eller 

mer. Dessa siffror stämmer ganska väl överens med de sifforna som jag fått fram i min studie. Frågan är 

om det då behövs mer idrott i skolan eller är det tillräckligt som det redan är. För det är en svår situation, 

i och med att det är vissa elever som knappt har någon fysisk aktivitet och är i behov av det. Medan det 

finns elever som redan har tillräckligt med fysisk aktivitet som det redan är.  

Vad gäller träning utanför skoltid beroende på vilken årskurs eleverna gick i, fanns det en skillnad. Då 

elever i årskurs 1 främst tränade mer än fem timmar i veckan, följt av några enstaka respondenter på det 

andra svarsalternativen. De flesta i årskurs 2 hade fördelat sig jämt, då de flesta angav att de spenderade 

antigen mer än fem timmar eller 4-5 timmar i veckan på träning utanför skoltiden. I årskurs 3, var det 

däremot mer utspritt på 4-5 timmar, 2-3 timmar samt mer än fem timmar. Enligt Meckbach och Lundvall 

(2012) är det en vanlig tendens att med ökad ålder så sjunker deltagandet av idrott allt mer, vilket alltså 

även har kunnat bevisas i denna studie. Detta kan vara en orsak, till att färre elever deltar i idrott och 

hälsa ju äldre de blir. Vilket i sin tur kan vara en av orsakerna till att närvaron i idrott och hälsa minskar 

bland vissa elever med åldern. 

6.1.2 Attityder till skol-, spontan- och föreningsidrotten 

Utifrån mitt resultat, ansåg de flesta att skolidrotten var bra i olika grad. Bortsett från drygt en fjärdedel, 

som tyckte att det var mindre bra eller dåliga. I jämförelse med spontan- och föreningsidrotten, så hade 

skolidrotten flest respondenter som ansåg att den var bra. Det var ingen större skillnad mellan könen, 

förutom att det var fler kvinnor som ansåg att skolidrotten var mindre bra. Synen på spontanidrotten och 

skolidrotten visade sig vara liknande. Orsaken till att fler kvinnor än män ansåg att synen var mindre bra, 

kan vara såsom Skolinspektionen (2010) menar på att killar tenderar att ha större inflyttande på 

idrottslektionen. Vilket i sin tur kan ha en påverkan på tjejers attityd till skolidrotten och det resultatet 

jag fått fram.  

 

Mellan könen, var det fler kvinnor som värderade spontanidrotten i jämförelse med männen. Orsaken till 

detta kan vara att kvinnor generellt känner att spontanidrotten är något som passar de mer, då de har 

större inflyttande på sin fysiska aktivitet. Vilket kan vara en av anledningarna till de som Meckbach och 

Lundvall (2012) menar på, att kvinnor lämnar oftast den organiserade idrotten tidigare än männen. Dock 
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så hade Föreningsidrotten flest som ansåg att den var väldigt bra. Därtill ansåg även en stor andel att den 

var bra, vilket var en delad åsikt bland båda könen. Föreningsidrotten är inriktad på tävling såsom 

Wagnsson (2009) menar på. Där av tror jag utifrån ett skolperspektiv bör skolidrotten inte ha allt för 

mycket av tävlingsmoment i undervisning, för att inte minska intresset bland eleverna. 

 

Generellt var det inte någon större anmärkningsvärd skillnad bland årskurserna. Där samtliga årskurser 

hade positivt syn på idrotten som resultatet visade, då majoriteten ansåg att den var antigen väldigt bra 

eller bra. För att indikera något, så var det skolidrotten som årskurs 1 och 3 tyckte mindre om i 

jämförelse med de andra idrottsformerna.  

 

Även bland programmen var det inte någon större skillnad egentligen. Där majoriteten av både 

programmen, ansåg sig ha bra eller väldigt bra syn på dessa tre idrottsformer. Dock så var det jämnt 

fördelat procentuellt bland samtliga högskoleförberedandeprogrammen, vad gäller mindre bra syn på 

samtliga tre idrottsformer. Till skillnad från yrkesprogrammen, där mindre bra var som högst på 

föreningsidrotten. Där av blir skolidrottens roll viktig, eftersom det kan vara den enda chansen till 

motion i vardagen. Dessutom kan den vara en möjlighet att väcka ett intresse som påverkar deras åsikt 

om föreningsidrotten åt motsattriktning.   

 

6.1.3 Elevers utövande av spontanidrott  

Utifrån min studie, var det mer än hälften av alla elever som utövade någon typ av spontanidrott, utan 

någon större skillnad mellan könen. Vilket är liknande resultat som Riksidrottsförbundet (2005) visat på, 

då 73 procent av ungdomarna är aktiva med spontanidrott och utan någon skillnad mellan könen. 

Återigen stämmer tidigare forskning ganska överens med resultatet från min studie. Dock så var 

utövandet av spontanidrott inte lika högt i min studie som Riksidrottsförbundet (2005). Detta kan vara 

ett tecken på att spontanidrotten håller på att försvinna alltmer med tiden. Engström (2005) antyder att 

spontanidrotten var den idrottsutövning som utövades mest under 1960- och 1970-talet, men att en 

förändring har skett om man ser till idag. Raustorp (2004) är också inne på att spontanidrotten har 

minskat och att det är fler stillasittande framför dator- och tv-spel. Med all denna fakta och facit i hand, 

går det att antydda att skolidrotten har en allt viktigare roll för samhället för att ungdomar bland annat 

ska få röra på sig. Samtidigt för att också kunna ge möjlighet att väcka ett intresse för idrott. Vilket är 

något som Nilsson (2012) är inne på, då skolidrotten blir allt viktigare för att få fler barn och ungdomar 

att vara fysiskt aktiva. 

Fortsättningsvis, var gym den populäraste aktiviteten bland spontanidrotterna enligt respondenterna i 

min studie. Det verkar dock som gym har varit den aktivitet som utövas alltmer bland dagens ungdomar, 
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då gym anses sedan tidigare år haft en hög popularitet. Detta har även Riksidrottsförbundet (2005) visat, 

där 62 procent av ungdomarna ansåg sig tycka så, utifrån deras resultat. Det är inte konstigt att gym 

lockar till sig så många människor sedan tidigare och även idag. Då gymmet har så mycket olika 

aktiviteter med bland annat personlig- samt gruppträning som erbjuds till individen och på så sätt kan 

man välja det som passar en bäst. Ytterligare en faktor som jag tror har en påverkan till att gym drar till 

sig människor, har förmodligen med att de inte behöver anpassa sitt schema efter någon tid eftersom det 

finns möjlighet till att träna i stort sett när som helst. Till skillnad från skolidrotten som fungerar på ett 

annorlunda sätt, där oftast läraren är ansvarig för innehållet och elevindelning i undervisningen. Där av 

blir det inte lika fritt som det kan upplevas med spontanidrotten.  

Bortser man från gym så skiljer sig aktiviteterna mellan könen, där fotbollen var en av de populäraste 

spontanidrotten bland männen. Medan de flesta kvinnorna utövade bland annat löpning, ridning och 

dans. 

 

6.1.4 Elevers utövande av föreningsidrotten 

Som mitt resultat visade, så var det nästan tre av fem respondenter som utövade föreningsidrott. Ett 

anmärkningsvärt resultat som kom fram, var att hälften av kvinnorna inte utövade någon föreningsidrott. 

Detta skiljer sig från männen, där 69 procent är med och utövar föreningsidrott. Ett generellt sätt, 

negativt resultat för föreningsidrotten, då det borde göras någon åtgärd för att locka till sig fler kvinnliga 

ungdomar i framtiden. Men också för att inte förlora fler utövare kommande år. Men enligt Meckbach 

och Lundvall (2012) är detta inte något ovanligt, då kvinnor har en tendens att lämna den organiserade 

idrotten tidigare än männen. Franzén och Peterson (2005) har visat att cirka 80 procent har under något 

tillfälle varit med i en idrottsförening men att nästan hälften lämnar vid 20-års ålder. Med tanke på vad 

tidigare forskning visar, verkar det som resultatet stämmer återigen med tidigare forskning, vilket 

samtidigt som det resultat jag fått fram speglar verkligheten. Där alltså männen stannar kvar längre inom 

föreningsidrotten än vad kvinnorna vanligtvis brukar göra.  

Men trots att skillnaden var stora, vad gäller individers utövande i föreningsidrotten. Så hade både män 

och kvinnor fotboll som populäraste gemensamma aktiviteten. Fotbollen som har flest deltagare har 

också sedan tidigare enligt Riksidrottsförbundet (2005) varit den populäraste föreningsidrotten, bland 

både könen och av alla ungdomar är 37 procent med i en fotbollsförening. Fotbollen står på sig bra i 

jämförelse med andra idrotter och fortsätter samtidigt att vara populär bland ungdomar. Mitt resultat 

anses även här stämma bra överens med vad Engström och Redelius (2002) vittnar om, då fotboll är 

populärast bland män och kvinnor. Men att ridning också är en idrott som kvinnorna håller högt.  
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Jag tror att skolidrotten kan ha en betydelse att väcka intresse bland ungdomar och framförallt tjejer. Så 

att de får upp ögonen för att kunna utöva idrott även på sin fritid och stanna kvar. Där av blir 

undervisningen under skolidrotten av vikt, då eleverna ska få möjlighet att ta del av kunskap som ska 

hjälpa att främja deras livsstil under hela livstiden. 

 

6.2 Metoddiskussion 

Mitt val av kvantitativ metod var det rimliga valet eftersom jag ville ta ett bredare perspektiv utifrån 

mina forskningsfrågor. Jag upplevde dock att jag borde försökt smalna av ämnet mer från första början i 

och med att det kändes som arbetet blev för brett vilket fick en indirekt påverkan på reliabiliteten och 

validiteten i undersökningen. Detta ledde att jag fick utesluta en del frågor och endast ta de som var 

väsentliga för min studie. 

Survey & Report var ett smidigt verktyg att använda, då data samlades in direkt i programmet och 

därefter kunde den insamlade datan bearbetas. 

Jag anser att det borde vara ytterligare en skola i studien för att få tillgång till fler respondenter som 

tillhörde yrkesprogrammen. Dels för att kunna generalisera mer mellan 

högskoleförberedandeprogrammen, då det upplevdes som att det inte kunde göras i den utsträckning som 

jag hade velat. Orsaken till att inte fler respondenter från yrkesprogrammen deltog, grundade sig i att en 

av lärarna jag kontaktade inte kunde ställa upp i mitt ärende. Vidare missade jag att ställa en fråga om 

deras mening med idrottsutövande var, för att se vad den främsta orsaken är till detta.  

Det förekom bortfall i stort sett på alla öppna frågor i enkäten, vilket var svårt att förhindra. Dels för att 

jag ville ha en större inblick bland respondenterna samt även för att det skulle vara möjligt att besvara 

syftet och frågeställningar som jag hade. Enligt Trost (2012) är risken för bortfall stor när man använder 

sig av öppna frågor, vilket jag upplevde i min studie. Bortfallen som förekom kan ha påverkat mitt 

resultat, till viss del. Dock så svarade en stor del av respondenterna på de öppna frågorna, vilket i det 

stora hela gav mig en överblick hur det såg ut. 

När en länk lades ut på min enkät kan reliabilitet ha påverkats, i och med att jag då inte visste om 

deltagarna besvarat enkäten ihop eller på egen hand. Dessutom kan det även ha varit så att deltagarna har 

besvarat enkäten utan ett större engagemang samt att deltagarna kan ha besvarat undersökningen flera 

gånger. Det hade kunnat vara så att svaren skiljt sig om jag varit på plats, men för att vara flexibel mot 

läraren och få det genomförbart valde jag att utföra det på detta vis. Detta är något som jag anser kan 

haft påverkan på resultatet.  
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6.3 Fortsatt forskning 

Det hade varit intressant att göra en kvalitativ studie för att få ett mer nyanserat perspektiv bland elever, 

lärare och ledare av olika kön, hur de ser på olika idrottsformer samt för att undersöka om perspektivet 

förändrats genom åren och i sådana fall på vilket sätt. Detta bland annat för att få en uppfattning om de 

upplever några större skillnader hur man ser på olika former av idrottsaktiviteter mellan nu- och dåtid.    
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BILAGA 1 

 

Hej!  

Denna enkät handlar om du är aktiv i någon idrott utanför skoltid, i form av spontanidrott eller 

föreningsidrott och även hur din livsstil ser ut. Ditt deltagande är helt frivilligt och du är helt anonym.

 

Så här fyller du i pappersenkäten 

Nedan ser du hur du markerar ett svarsalternativ och hur du avmarkerar ett redan gjort val. 

  

 Korrekt markerat svarsalternativ 

 Inkorrekt markerat svarsalternativ, krysset ska vara mitt i rutan 

  Inkorrekt markerat svarsalternativ, krysset är alltför kraftigt 

  Ångrat val, svarsalternativet räknas inte som markera 
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1. Kön? 

Man 

Kvinna 

2. Vilket år går du på gymnasiet? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Hur intresserad är du för att utöva idrott rent allmänt? 

Inte alls intresserad 

Lite intresserad 

Intresserad 

Mycket intresserad 

 

5. Hur mycket tid lägger du på att träna i veckan utanför skoltid? 

Aldrig 

Mindre än 1 timme i veckan 

1-2 timmar i veckan 

2-3 timmar i veckan 

4-5 timmar i veckan 

Mer än 5 timmar i veckan 

År 1 

År 2 

År 3 

 3. Vad läser du för program? 

Samhällsvetenskapsprogrammet 

Naturvetenskapsprogrammet 

Ekonomiprogrammet 

Barn- och fritidsprogrammet 

Estetiska-programmet 

Hantverksprogrammet 

Fordons- och transportprogrammet 

Bygg- och anläggningsprogrammet 

Annat program: 
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6. Upplever du att skolidrotten har varierande aktiviteter? 

 

 

7. Utövar du någon spontanidrott (Idrott som utövas på egen hand)? 

 

 

8. Utövar du någon föreningsidrott (idrott som utövas i förening)? 

 
 

 

9. Upplever du att du kan utöva vilken idrott som helst? 

 

 

 

 

Ja 

Nej 

Om du svarat ''Nej'', vad får dig att uppleva så? 

Ja 

Nej 

Om du svarat ''Ja'', vad eller vilka då? 

Ja 

Nej 

Om du svarat ''Ja'', vad eller vilka då? 

Ja 

Nej 

Vet ej 

Om du svarat ''Nej'', vad får dig att uppleva så? 
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10. Hur ser du på aktiviteterna i skol-, spontan- och föreningsidrotten 

 Ingen åsikt Dåliga Mindre bra Bra  Väldigt bra 

Hur ser du på 

skolidrotten? 

Hur ser du på 

spontanidrotten? 

Hur ser du på 

föreningsidrotten? 

 

 

11. Nämn en sysselsättning som du helst föredrar att göra på din fritid... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

BILAGA 2 

Missivbrev  

Hej!  

Jag är en student som läser lärarutbildningen på Karlstads universitet och är inne på min tredje termin 

och skriver där av ett examensarbete i Idrott och hälsa. Mitt valda ämne är gymnasieelevers utövande av 

idrott på fritiden, i form av föreningsidrott och spontanidrott. 

Syftet med arbetet är att undersöka relationen mellan skolidrotten, föreningsidrotten samt 

spontanidrotten. Därtill också se om skoleleverna är aktiva och vad för idrottsaktiviteter de sysslar med 

på sin fritid. 

Undersökningen kommer att ske genom ett visst antal enkätfrågor som besvaras av nuvarande elever 

som studerar på gymnasiet. Deltagandet är frivilligt och kan avbrytas när som helst, om så skulle viljas. 

Du är även helt anonym i enkätundersökningen. 

Om ni har frågor eller funderingar så är det bara att kontakta mig via mejlen. 

Med vänlig hälsning, 

Christoffer Tarabay   Christoffer.t@outlook.com 

 

 

 

 

 
 


