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Sammanfattning: Syftet med denna undersökning var att ta reda på hur fysiskt aktiva elever i 

årskurs 9 är på en grundskola i Gävle för att sedan göra en jämförelse mellan pojkar och 

flickor, vilka aktiviteter som är populärast samt ta reda på varför eleverna på denna skola är 

fysiskt aktiva. Studien belyser elevernas fysiska aktivitetsnivå samt om de är medlemmar 

inom någon organiserad idrottsverksamhet eller oorganiserad sådan. Undersökningen har 

genomförts via enkät. Utefter vad resultaten visat har slutsatser gjorts som att det finns 

skillnader mellan pojkar och flickor när det gäller fysisk aktivitet samt att det också finns 

skillnader hos eleverna när det gäller anledningar till att träna. Andra skillnader mellan könen 

är exempelvis att lagsporterna ishockey, fotboll och innebandy är populärare hos pojkarna 

medan de individuella sporterna är mer populära hos flickorna trots att fotbollen är den idrott 

som flest antal flickor utövar.  
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1 INLEDNING 

 
Under min lärarutbildning har jag bland annat läst ämnet idrott och hälsa vilket är 

anledningen till att min undersökning kommer att handla om fysisk aktivitet bland ungdomar. 

Under de VFU-perioder som har tillbringats på grundskolan syns det att många elever struntar 

i skolmaten och istället äter godis samt dricker läsk. I dagens samhälle ökar övervikt och 

fetma bland barn och ungdomar vilket i framtiden kan leda till välfärdssjukdomar som hjärt- 

och kärlsjukdomar. Debatter om ämnets utformning är inte ovanligt och detta är kanske en 

anledning till att skolor i olika kommuner bildar profiler på skolorna som exempelvis 

hälsoprofil.  

 

Som blivande lärare ingår det i min arbetsuppgift att betygsätta elever. Om 

överviktsproblemen fortsätter att öka kommer betygen med största sannolikhet att vara låga 

och inställningen till ämnet kan bli sämre som en konsekvens. En fråga som idrottslärare kan 

ställa sig är; ligger ansvaret hos läraren, föräldrarna eller hos båda parter att uppfostra varje 

enskild elev till att ta hand om sin egen hälsa? Jag anser att detta är föräldrarnas ansvar att ha 

kontroll på vad deras barn äter för kost medan idrottslärarna kan ge eleverna bra kunskaper 

om kost, träning och hälsa. 

 

WHO (Världshälsoorganisationen) gav en rapport 2006 om att fler än en miljard människor är 

överviktiga samt att övervikten har gått om hungern som det största hälsoproblemet i modern 

tid. Orsaken till detta är de ändrade levnadssätten hos de vänsterländska människorna. Allt 

fler äter bland annat mer fett och snabbmat samt att människor rör på sig mindre genom att 

använda sig av bil men också ha en mer stillasittande fritid. Viktökningen sker även i 

Östeuropa och Mellanöstern. Denna rapport fångade min nyfikenhet samt mitt intresse vilket 

ledde till mitt val av undersökningsområde.   

 

Min uppfattning är att barn och ungdomar inte rör på sig så mycket idag som för några 

decennier sen. Jag är själv ung men kan relatera till min tid då många barn var ute och lekte 

mer än vad barn gör idag. Min åsikt är att utbudet på spelkonsoler och datorer har ökat vilket 

har lett till att fler ungdomar blir mer stillsittande. Syftet med denna undersökning är att titta 

på hur fysiskt aktiva ungdomar i årskurs 9 på en grundskola i Gävle är idag, vilka aktiviteter 

som är populära, om det kan skilja sig något mellan pojkarna och flickorna på den skolan 

samt titta på varför elever i årskurs 9 på denna grundskola ägnar sig åt fysisk aktivitet.  

1.1 BAKGRUND 

 
I grundskolans kursplan för idrott och hälsa kan man läsa under ”mål att sträva mot” att 

eleven: ”utvecklar en god kroppsuppfattning och kunskaper som gör det möjligt att se, välja och värdera olika 

former av rörelser ur ett hälsoperspektiv, stimuleras till ett bestående intresse för regelbunden fysisk aktivitet 

och tar ett ansvar för sin hälsa;” (Skolverket). 

 

Rasmussen (2004) förklarar att begreppet BMI står för kroppsmasseindex. BMI används för 

att ta reda på kroppens storlek och om en person är överviktig. För att räkna ut detta behövs 

en persons kroppsvikt som delas med personens längd i kvadrat. Genom att göra detta räknas 

BMI ut och hamnar personen på 25 kg/m² lider individen av övervikt och om siffran 

överstiger 30 kg/m² lider individen av fetma. 
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Ekberg & Erberth (2000) förklarar att vara fysiskt aktiv minskar risken för att drabbas av 

någon av sjukdomarna som exempelvis hjärt- och kärlsjukdomar, stress, åderförkalkning och 

högt blodtryck med flera. Ungdomar är mest aktiva i 13 – 14 års ålder och då är det pojkarna 

som oftast är mer fysiskt aktiva än vad flickorna är samt att pojkarna ägnar sig åt aktiviteter 

där mer muskelstyrka behövs.  

 

Genom att vara fysiskt aktiv menar Faskunger & Hemmingsson (2005) att individen ökar sin 

kondition och muskelstyrka samt att personen även förebygger många sjukdomar som till 

exempel viktuppgång och benskörhet. Enligt Nordlund, Rolander och Larsson (1989, s. 30) 

behöver människan vara fysisk aktiv så hon tränar upp bland annat skelettet och musklerna. 

Skelettets betydelse för kroppen är att det dels skyddar övriga organ men också ger kroppen 

dess hållning. Musklerna har betydelse för att människan ska kunna röra på sig.  

 

Rasmussen (2004) hänvisar till Världshälsoorganisation (WHO) som anser att vuxna 

människor bör vara fysiskt aktiva minst 30 minuter per dag för att uppnå ett bra hälsotillstånd. 

När det gäller yngre människor föreslår WHO att barn och ungdomar bör ha minst 20 minuter 

mer intensiv kroppslig aktivitet tre gånger varje vecka. I en studie (Svenska skolbarns 

hälsovanor) som är gjord av WHO visade resultatet att det har skett en ökning av ungdomar 

som tränar sedan 1980-talet men även en ökning av fysiskt inaktivitet har skett sen dess. 

Rasmussen skriver också att de som rör mycket på sig när de är unga befinner sig oftast inte i 

farozonen för att drabbas av dödliga sjukdomar som exempelvis hjärtsjukdomar när de blir 

äldre. 

 

Wiking & Lindström (2005) förklarar vad som händer med kroppen när en person är fysisk 

aktiv. Hjärtat är den muskel som har störst betydelse för människan eftersom det är den 

muskel som förser oss med syre genom blodomloppet. För att hjärtat ska fungera är det i 

behov av kroppslig rörelse, minst tre gånger i veckan. Vid fysisk aktivitet tränas hjärtat och 

precis som en vanlig muskel kan hjärtat växa, vilket bidrar till att hjärtat kan pumpa ut mer 

blod i kroppen vid varje slag. Genom rörelse stimuleras även kroppen och det är nyttigt för 

våra leder och vårt skelett. Vid regelbunden träning kan individen ha koll på sin vikt bättre 

eftersom fysisk aktivitet ger individen en ökad energiförbränning. Andra bevisade effekter av 

rörelse är att psyket påverkas positivt vilket leder till ökat välbefinnande. Faskunger & 

Hemmingsson (2005) skriver att om en person är fysisk aktiv på normal nivå, förbättras 

konditionen och viktuppgång förebyggs. Aktivitet leder även till att självkänslan blir bättre 

och att individen kan få bättre sömn. Wiking & Lindström (2005) hävdar att personers 

träningsvarianter förändras med åldern. Yngre barn vill helst ha träning där 

energiförbränningen är hög men vid högre ålder sänker individen ofta nivån på sin träning. 

Bland män, procentuellt sett, ägnar sig fler åt olika idrotter där boll är med i bilden medan det 

kvinnliga könet hellre tränar aerobics, gymnastik, simning eller gå ut och gå.  

 

Faskunger & Hemmingsson (2005) berättar att folkhälsan i Sverige har gått framåt och 

sjukdomar som exempelvis hjärtinfarkt under de senaste decennierna har minskat trots att 

hjärt- kärlsjukdomar fortfarande är den vanligaste sjukdomen som svenskar dör av. Under 

2000-talet har det kommit andra sjukdomar som har påverkat människan negativt. Övervikt, 

typ - 2 diabetes och höga blodfetter har ökat kraftigt och ungefär 20 procent av Sveriges 10-

åringar är överviktiga eller feta. Fysisk inaktivitet har visat att 8 procent fler dör i förtid men 

det är inte helt säkert vad som orsakar detta men av stor betydelse är att många inte är fysiskt 

aktiva.  
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I en artikel som är skriven av Dr. Green & Dr. Reese (2006) tydliggörs att det idag inte är 

sjukdomar som exempel leukemi som är den största risken att drabba barn och ungdomar utan 

istället att det är fetma. Fetma hos pojkar och flickor är när kroppen består av 25 – 32 procent 

fett av den totala kroppsvikten hos de olika könen. Några faktorer som är sammanhängande 

med fetma enligt läkarna är gener, dåliga matvanor och livsstil. Den största faktorn som bidrar 

till fetma hos barn och ungdomar är hur omgivningen, matvanor och aktivitetsvanor ser ut. 

 

Doktorerna hänvisar till en studie som Lifestile Research Institute (1998) har gjort och de 

berättar att barn och ungdomar som är överviktiga även blir överviktiga som vuxna. Denna 

studie visade också att under 1980-talet ökade fetman med nästan 50 procent hos barn mellan 

7 och 12 år. Föräldrar bör stötta och hjälpa deras barn mera med att hitta en bra jämvikt 

mellan kost och att vara fysisk aktiv. Fetma inte är något problem som kommer att upphöra 

men för att motarbeta det vill de att vi måste lära våra barn att träning är lika viktigt som 

andra saker i livet, som till exempel att kunna skriva.  

 

Faskunger & Hemmingsson (2005) nämner precis som Green & Reese att fetman breder ut 

sig i samhället allt mer. Personer idag äter mer än vad som behövs och att vårat energi intag är 

mycket större än den energi vi gör av med. Människans kropp är i behov av fysisk aktivitet, 

trots det äter folk mer onyttig mat och rör på sig mindre. Fysisk aktivitet leder till att en 

person får bättre syreupptagningsförmåga vilket bidrar till att kroppen får ökad förbränning 

samt att individen får bättre kondition. Stress kan också vara en bidragande faktor till 

viktökning men största orsaken till övervikt är mat och träningsvanor. 

 

Enligt Rydberg & Sjöholm (1994) finns det bland annat en fysisk stress och en psykisk stress 

som påverkar vår hälsa. Tecken på den fysiska stressen är huvudvärk, smärtningar vid bröstet 

samt magbesvär och vid den psykiska är rastlöshet, sömnproblem samt ångesttecken på stress. 

Ekman & Arnetz (2005, s. 242) beskriver om hur stressen påverkar vår hälsa. Om en person 

upplever att han/hon är stressad under en längre tid kan personens ämnesomsättning bli sämre 

vilket kan leda till bland annat fetma eller högt blodtryck. Om människan ägnar sig åt att vara 

fysiskt aktiv är risken för att drabbas av någon form av stress mindre och genom att vara aktiv 

mår en individ bättre.    

 

I en rapport skriver Yaussi (2005) om fetma och övervikt. Författarinnan hänvisar till The 

National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion att de har lagt fram 

redogörelser om att övervikt bland barn har ökat de senaste 20 åren. Människor som inte är 

fysiskt aktiva riskerar att drabbas av fetma som en logisk följd och att även familjer som är 

drabbade av fetma ofta har dåliga mat- och träningsvanor. Många familjer i dagens samhälle 

ägnar sig inte i tillräcklig grad åt att vara aktiva och konsekvenser som kan drabba en 

människa på grund av att han eller hon lider av fetma är att personen kan få problem med 

knän och- höfter samt att också risken för att drabbas av astma ökar. Individen måste vara mer 

fysisk aktiv för att motarbeta fetma samt att också ha bra kunskap om kost.  

 

Andra effekter som kan påverkas genom att vara fysiskt inaktiv enligt en Idéskrift från 

Folkhälsoinstitutet (1997) är den psykiska hälsan. Vid begreppet psykisk hälsa menas det att 

personer kan känna bland annat ångest eller ha sömnproblem. Genom att vara fysiskt aktiv 

ökas en persons välbefinnande vilket leder till bättre självförtroende för individen och den 

psykiska hälsan förbättras då. Genom bättre självförtroende bidrar detta till bättre sömnvanor 

och ångesten kan försvinna. 
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1.1.1 TIDIGARE FORSKNING 

 
Enligt Rasmussen (2004) gällande dagens samhälle är personer mer fysiskt inaktiva och en 

ökning av övervikt och fetma kommer mer och mer. Författaren hävdar i likhet med 

Faskunger och Hemmingsson att typ - 2 diabetes ökar runt om i världen. Över 2 miljoner 

svenskar 1998, i åldern 16-74 år, var överviktiga och 500 000 av dessa var tjocka. Författaren 

hänvisar till en svensk studie som visade att mellan 1971-1998 så hade övervikt ökats hos 

ungdomar från 6% - 14%. Genom att vara fysisk aktiv som ung förebyggs riskerna att drabbas 

av bland annat hjärtsjukdomar ju äldre individen blir och även risken för att drabbas av vissa 

cancersorter, benskörhet, övervikt eller fetma minskar via fysisk aktivitet.  

 

Rasmussen hänvisar också till en undersökning som heter Undersökningen av 

levnadsförhållanden. Den handlar om hur motionsvanor ser ut hos svenskarna och enbart 

20% ser ut att få rätt mängd med fysisk aktivitet. År 2000 gjordes en studie av Stockholms län 

landsting och Statens folkhälsoinstitut. Denna undersökning handlade dels om att titta på barn 

och ungdomars fysiska aktivitet. Studien gjordes via enkäter där 3 548 deltog av 4 188. Dock 

berör undersökningen bara 3 142 personer på grund av att fullständiga uppgifter från 

deltagarna saknades. Vid resultatet i denna undersökning gällande fysisk aktivitet på fritiden 

var 60,9% av pojkarna (1 812 pojkar) fysisk engagerade i någon förening mot flickornas 

45,5% (1 736 flickor). Improviserad egen idrott med ingen anknytning till förening eller 

klubb var 79,9% av pojkarna fysiskt aktiva. Utifrån denna studie var det 71,2% av 

ungdomarna som uppfyllde WHO:s krav om att vara fysiskt aktiv 60 minuter varje dag. 

 

Vinaccia & Bolin gjorde en undersökning 2005 vid GIH om fysisk aktivitet på fritiden hos 

barn i årskurs 5 och 6 på tre grundskolor i Stockholm. I denna studie deltog 117 elever varav 

52 var pojkar och 65 var flickor. Ett resultat som författarna fick fram var att pojkarna ägnade 

sig mer åt fysisk aktivitet än flickorna. 53% av pojkarna och 51% av flickorna var 

representanter för någon förening jämfört med en studie som de hänvisade till som var gjord 

1997 då endast 51% av pojkarna och 43% av flickorna i Stockholms innerstad var 

medlemmar.  

 

De idrottsaktiviteter som var populärast hos pojkarna var fotboll och innebandy och hos 

flickorna handboll och innebandy men också frisbee. Idrott utöver arrangerad verksamhet var 

större på en skola bland pojkarna men mindre hos flickorna på grund av att fler flickor var 

medlemmar i någon förening på den skolan. Ett resultat i undersökningen gällande hur ofta 

eleverna på respektive skola rör på sig könsmässigt blev resultatet att vara fysiskt aktiv mellan 

fyra till fem gånger i veckan och två till tre gånger i veckan var mest vanligast hos pojkarna 

och hos flickorna var det nästan varje dag samt två till tre gånger i veckan. Resultatet gällande 

den oorganiserade idrotten visade resultatet att flickorna i Stockholm i årskurserna 5 och 6 är 

mer aktiva inom den oorganiserade idrotten än vad pojkarna är. Procentmässigt redovisas det 

att flickorna är mer aktiva inom den oorganiserade idrotten än vad pojkarna är. 

 

I Stockholmsundersökningen har författarna även tittat på anledningarna till varför eleverna 

ägnar sig åt fysisk aktivitet. För eleverna fanns det åtta olika anledningar där de skulle kryssa 

i varje del om den orsaken var mycket viktig, mindre viktig eller ej viktig men den sista 

frågan var mer öppen där eleverna fick skriva dit ett annat skäl om det inte fanns något 

angivet som passade dem (se enkät fråga 11). Några resultat från denna fråga visade bland 

annat under kategorin mycket viktigt att kondition och må bättre var de två största 

anledningarna för eleverna i årskurs 5 och 6 för att engagera sig åt någon form av idrott. Det 
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som ansågs vara mindre/ej viktigt hos pojkarna var att träffa kompisar och att bli en 

idrottsstjärna medan flickorna ansåg att bli starkare samt bli en idrottsstjärna var minst viktigt. 

 
1.1.2 MOTION OCH DAGENS SAMHÄLLE 

 
Lars-Magnus Engström är professor i idrottspedagogik. Han forskar bland annat mycket inom 

idrotten relaterat till ungdomar. Enligt Engström (2002) var det för cirka 50 år sedan mer 

vanligt att gå eller cykla för att ta sig till den destination personen ville komma fram till. Vårt 

nya moderna samhälle har bidragit med lättare tillgänglighet att transportera sig vilket har 

missgynnat till att människan har det lättare att inte använda sig av fysisk ansträngning. I 

allmänna hus tar många idag hellre hissen än att använda trapporna eftersom personen då inte 

behöver anstränga sig. Precis som Faskunger & Hemmingsson tar Engström upp att fysisk 

inaktivitet genom att exempelvis strunta i trappor i framtiden kan leda till sjukdomar om 

kroppen får för lite fysisk aktivitet. Detta har bevisats som vetenskapliga slutsatser. Winroth 

& Rydqvist (1995) menar att i dagens samhälle har över 50% av populationen ett arbete där 

individen sitter mycket, och att många också använder bilen som transsportmedel till sitt jobb. 

Genom detta får dessa personer för lite rörelse..  

 

Engström (1988) påstår att vara aktiv i dagens samhälle är mycket vanligt bland ungdomar, 

åtminstone när det gäller att vara med i en klubb eller förening. Engström hänvisar till tidigare 

forskning som är gjord i mitten av 1980-talet. I undersökningen visade resultatet av att vara 

fysiskt aktiv på fritiden var mest populärt bland ungdomar. ”Ca 2/3 av samtliga barn i 6-15 

års ålder ägnar sig ”praktiskt taget varje vecka under säsong” åt någon” form av aktivitet 

(s.23). Faktorer som kan vara avgörande för att ungdomar är aktiva eller ej kan vara föräldrars 

inställning och intresse till träning och rörelse samt ekonomin som också är en faktor som 

styr. 

 

  

 

1.2 FRÅGESTÄLLNINGAR 

 
I denna undersökning skall följande frågor besvaras; 

 

1) Hur fysiskt aktiva är elever i årskurs 9 utöver skolidrotten på en grundskola i Gävle? 

 

2) Vilka fysiska aktiviteter är populära? 

 

3) Varför är eleverna i årskurs 9 på denna grundskola fysiskt aktiva? 

 

4) Är det någon skillnad i fysisk aktivitetsnivå mellan pojkar och flickor på denna skola? 
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2 METOD 

2.1 ENKÄT 

 

Enligt Backman (1998) finns det bland annat två olika typer av metoder. Dessa är kvalitativ 

och kvantitativ. I denna undersökning används en kvantitativ metod på grund av att denna 

studie är genomförd genom en enkät. Andra exempel på kvantitativa underökningar är tester 

samt frågeformulär. Denna studie jämförs även med en tidigare kvantitativ studie som är 

gjord vid GIH, Stockholm 2005 av Vinaccia & Bolin. När forskaren vill ha reda på 

exempelvis statistik till sin undersökning så ska den kvantitativa metoden användas vilket 

denna undersökning går ut på. Om en person använder sig av en kvalitativ metod är det ofta 

vanligt att forskaren använder sig av intervjuer men även observationer förekommer.   

 

Dahmström (2005) ger också exempel på vad forskaren vill ha reda på vid en kvantitativ 

undersökning och det är bland annat ålder eller intäkter. Vid en kvalitativ undersökning riktar 

forskaren in sig mer på fakta kring exempelvis genus och levnadsställning. Med tanke på att 

denna undersökning handlar om hur fysiskt aktiva elever är, främst i årskurs 9 på en 

grundskola i Gävle blir undersökningen kvantitativ med tanke på att det är åldern som är en 

viktig del i denna granskning, men också för att den är gjord med en enkät.  

 
Godkännande från föräldrar är ett krav för att eleverna skulle få delta i undersökningen på 

grund av att eleverna går i grundskolan (se bilaga 2). Enkäten genomfördes vid ett tillfälle 

med respektive klass och eleverna hade mig närvarande för att kunna besvara eventuella 

frågor. Johansson & Svedner (2006) skriver att vid en studie ska eleverna få information om 

bland annat att de får avbryta sin medverkan i undersökningen när de vill. Varje elev ska veta 

att de är anonyma i studien samt att de elever som genomför enkäten ska ha gett samtycke till 

att delta. Vetenskapsrådet beskriver fyra krav som är viktigt att tänka på när en undersökning 

ska göras. Vid en studie ska personen som gör undersökningen tänka på informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.   

 

Informationskravet gäller det som Johansson & Svedner nämnt att deltagarna ska ha rätt till 

att veta att studien är frivillig och att eleverna har rätt till att avbryta sin medverkan. 

Samtyckeskravet handlar om att de elever som deltar i undersökningen skall lämna uppgifter 

där de samtycker till att vara med till den som har hand om undersökningen. Vetenskapsrådet 

påpekar här att den som genomför studien bör ha in intyg från föräldrar om barnen är under 

15 år. Vid konfidentialitetskravet är det viktigt att se till att de medverkande inte kan 

igenkännas av någon utomstående, med andra ord skall varje deltagare behandlas anonymt. 

Det sista kravet som är nyttjandekravet ska de uppgifter som forskaren får in endast användas 

till den undersökning som forskaren själv sysslar med i nuläget. Innan eleverna fick 

genomföra enkäten informerades samtliga muntligt om dessa etiska krav. 

 

De enkätfrågor som har använts till denna undersökning är till viss del hämtade från en 

tidigare enkät som Vinaccia & Bolin gjort vid GIH, Stockholm 2005. Dock har endast ett fåtal 

frågor används till enkäten för eleverna i Gävle. Anledningen till det var för att de frågor som 

valts ut endast berör syftet med denna studie. De övriga frågorna var av ingen större betydelse 

för denna undersökning och fyllde därmed ingen funktion. De frågor som är särskilt utvalda 

för denna undersökning är i stort sett frågor om hur mycket eleverna är aktiva och vilka 

anledningar de anser är viktiga respektive mindre viktiga för fysisk aktivitet samt vad de vet 

om hälsa. Två frågor som kan vara svåra att tyda i enkäten är fråga 9 samt 10 (se bilaga 3). 
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Orsaken till det är att de är väldigt lika och en del elever förstod inte skillnaden på de två så 

de frågorna kunde ha omformulerats men med tanke på att samtliga frågor har använts till en 

tidigare undersökning var det av stor vikt att samma frågor användes till denna studie. 

 

Den enkät som eleverna fick fylla i samlades in en efter en när eleverna var färdiga med sin 

enkät och den bestod av 11 frågor. Anledningen till att en enkät användes till undersökningen 

var för att den metoden var den mest passande till min studie. Frågorna två till sex kommer 

inte att redovisas i resultatdelen. Orsaken till det är att de frågorna är mer allmänna frågor för 

att endast få eleverna engagerade i enkäten, frågorna har ingen större betydelse för denna 

granskning.  

 

På den sista frågan i enkäten handlar det om anledningarna till varför eleverna ägnar sig åt 

fysisk aktivitet. För eleverna fanns det åtta olika anledningar där de skulle kryssa i varje del 

om den orsaken var mycket viktig, mindre viktig eller ej viktig. Den sista frågan var mer 

öppen där eleverna fick skriva dit ett annat skäl om det inte fanns något angivet som passade 

dem (se bilaga 3, fråga 11).  

 

Fördelar med att göra en enkätundersökning enligt Johansson & Svedner är att den 

kvantitativa metoden (enkäter) är bäst anpassad att använda sig av när forskaren vill ha reda 

på exempelvis vissa relationer mellan åldrar eller arbetserfarenhet. Detta beror på att 

forskaren då kan utforma frågeställningar med alternativa svar.  Nackdelar med att genomföra 

en enkät är att den metoden kanske är den mest tidskrävande av de metoder som finns. Andra 

nackdelar är att det kan förekomma brister i de frågor som ställs samt att forskaren inte har 

tänkt igenom klart hur han/hon ska dela ut och sedan samla in enkäterna.  

 

Enligt Eljertsson (2005) när en person ska genomföra en enkät så är det viktigt att tänka på att 

ha en genomarbetad enkät som gör att respondenterna verkligen ser den som ett seriöst 

material till den undersökning som ska utföras. Andra saker som är viktigt att tänka på är att 

ha en enkät som är tydlig så att personerna som ska svara på den förstår den och dess syfte.   

2.2 ANALYSMETOD 

 

När alla enkäter var insamlade påbörjades arbetet med att sammanställa samtliga enkäter för 

att få fram en resultatdel med både text, diagram och tabeller. Enligt Backman (1998) ska 

detta göras för att få ett system av den data som samlats in. Till att börja med samlades 

resultatet in från alla enkäter så att en resultatdel kunde redovisas. När det var klart gjordes en 

granskning så att det inte skulle ha blivit något fel i resultaten. Efter detta sorterades pojkarnas 

och flickornas enkäter var för sig för att få ut resultaten från de olika könen. För att få fram 

diagram med procent användes programmet Excel.  

2.3 URVAL 

 
Den grundskola i Gävle som undersökningen är gjord på går det totalt 105 elever i årskurs 9. 

Dock har det skett en del bortfall på grund av sjukdomar samt för att det är svårt att få 

eleverna att lämna ett intyg till sina föräldrar om att de samtycker till att enkäten får 

genomföras på deras barn. Detta intyg (se bilaga 2) beskriver undersökningens syfte så att 

föräldrarna skulle veta vad enkäten handlar om. Totalt antal enkätsvar i denna undersökning 

är 57 stycken, 29 flickor och 28 pojkar vilket motsvarar 54% av alla elever i årskurs 9 på den 

aktuella skolan.  
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Undersökningen är gjord genom ett gruppurval där elever i årskurs 9 med godkänt intyg har 

genomfört denna studie. Metoden är också ett icke-slumpmässigt urval eftersom elever i 

årskurs 9 endast har valts ut till denna undersökning. Val av elever berodde på att de eleverna 

är tillräckligt mogna för att förstå enkätens innehåll vilket förenklar undersökningen syfte. 

2.4 PROCEDUR 

 
När beslutet togs att studien skulle genomföras med en enkät till undersökningen kontaktades 

en lärare på den skola som studien är gjord vid. Personlig kontakt och mailkontakt användes 

för att diskutera bland annat om vad som skulle vara det enklaste tillvägagångssättet för att få 

in så många intyg som möjligt från respektive elev. Från början var alternativet att samtliga 

föräldrar skulle kontaktas via telefon och få en förklaring om vad undersökningen skulle 

handla om samt hur den skulle gå till. Dock slog det oss ganska snabbt att detta var nog inte 

ett bra sätt att få in intygen på eftersom det kanske skulle anses vara felaktigt eftersom inget 

intyg kan styrkas med ett telefonsamtal. Istället skrevs ett intyg (se bilaga 2) som sedan 

skickades till läraren så att denne kunde vidarebefordra intyget till alla klasslärare i årskurs 9 

(totalt 4 stycken). Detta gjordes tidigt i veckan så att lärarna skulle kunna dela ut intyget till 

eleverna på deras klassträff, så att eleverna kunde ta hem det till sina föräldrar för att skriva 

under och sedan ta det åter till skolan och lämna till sin klasslärare. 

 

När detta var inskickat fick eleverna drygt en vecka på sig för att kunna få intyget 

underskrivet. När det sedan var dags att åka till skolan för att genomföra enkäten hade några 

problem uppstått. Endast två av de fyra lärarna hade lämnat ut intyget till eleverna vilket 

försvårade det hela. De två lärare som inte lämnat ut enkäterna hade missuppfattat allt och på 

nytt lämnades intyget till lärarna och de fick instruktionerna om vad undersökningen gick ut 

på. Lärarna ordnade detta och förklarade sedan för eleverna vad som skulle göras. Efter detta 

kunde enkäten genomföras en vecka senare. 

 

Enkäten utfördes på de elever som hade med sig ett påskrivet intyg från någon förälder. När 

alla intyg var insamlade informerades eleverna om de etiska krav som gäller vid en 

undersökning vilket innebär att de kommer vara helt anonyma. Eftersom att föräldrar har 

skrivit på intyget och att de gör enkäten har de gett samtycke till att genomföra den. De får 

när som helst avbryta enkäten och all data som samlas in (enkäterna) kommer endast att 

bearbetas av mig personligen.  

 

När alla enkäter var insamlade granskades samtliga och de stämdes av med varandra. När det 

var färdigt delades pojkarnas och flickornas enkäter och då det var klart påbörjades arbetet 

med att göra diagram och tabeller till de utvalda frågor som är anpassat till detta arbete som 

skulle in i resultatdelen.  

3 RESULTAT 
 

I de kommande tabeller och diagram som redovisas är det de sammanställda resultaten som 

har samlats in från enkäten. Resultaten kommer också att redovisas i procent eller i antal.   

3.1 ELEVERS FYSISKA AKTIVITETSNIVÅ 

 
Fråga 7 i enkäten handlade om hur ofta eleverna var fysiskt aktiva på sin fritid, alltså utöver 

skolidrotten.  
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Figur 1. N= 57 

 

Baserat på resultatet angående hur ofta fysiskt aktiva eleverna är kan resultatet delas in i två 

separata grupper. Resultatet i figur 1 visar att alternativen varje dag, fyra till fem gånger i 

veckan samt två till tre gånger i veckan är de alternativen som utgör störst procent. Slås dessa 

tre ihop till en grupp visar det sig att 75% av eleverna på denna grundskola är fysiskt aktiva 

medan en fjärde del (25%) inte är det.  

 

När det gäller samtliga alterntaiv om hur ofta fysiskt aktiva eleverna i årskurs 9 är var det 

vanligast att röra på sig två till tre gånger i veckan. Efter denna var det vanligast att röra på sig 

varje dag för eleverna där 26% ansåg att det alternativet stämde bäst överens med deras 

vardag.  

 

Att träna fyra till fem gånger i veckan var det tredje vanligaste alternativet bland eleverna på 

denna grundskola och därefter kom alternativet sällan som fick en siffra på 14%. De alternativ 

som fick låga procentsiffror var att röra på sig ”någon gång i månaden”, ”aldrig” samt ”cirka 

en gång/månaden”. 

3.2 TYPER AV FYSISK AKTIVITET 

 
I denna reslutatdel kommer det först visas ett diagram som visar hur många elever som är 

medlemmar respektive icke-medlemmar i någon organiserad idrott (förening eller klubb). 

Därefter kommer en tabell som redovisar vilka aktiviteter som är vanligast bland alla eleverna 

i årskurs 9. 

 



16 

 

 
Figur 2. N= 57 

 

När det gäller den organiserade idrotten, det vill säga om eleverna var medlemmar eller inte 

medlemmar i någon förening eller klubb så var 63% av eleverna medlemmar i någon förening 

eller klubb. Den grupp av elever som inte är medlemmar i någon organiserad idrott kan dock 

vara medlem/aktiv inom den oorganiserade idrotten. I tabellen nedan visas det vilka 

aktiviteter som är vanligast inom den organiserade idrotten i inbördes ordning. 

 

Tabell 1. Populäraste aktiviterna inom den organiserade idrottsverksamheten för 

pojkarna och flickorna i antal.  

  Aktivitet Pojkar Flickor Totalt 

Fotboll 2 9 11 

Ishockey 3  3 

Dans  3 3 

Innebandy 2  2 

Tennis  2 2 

Jujutsu 2  2 

Badminton  2 2 

Gymnastik  2 2 

Friidritt  1 1 

Wrestling 1  1 

Cykel 1  1 

Taekwondo 1  1 

Karate  1 1 

Golf 1  1 

Ridsport  1 1 

Skidor 1  1 

Bowling 1  1 

 

Baserat på resultatet utav tabellen är det de individuella aktiviteterna som är populärast på 

denna grundskola. Av de elever som är medlemmar inom den organiserade idrotten ägnade 

sig 20 stycken elever åt någon individuell aktivitet medan 16 stycken elever utövade någon 

lagsport.  
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Enligt resultatet i tabellen är lagsporterna fotboll, ishockey och innebandy de populäraste 

lagsporterna där fotboll har flest antal medlemmar. Vid de individuella aktiviteterna är dans, 

tennis, jujutsu och badminton de populäraste.  

 

 
Figur 3. N= 57 

 

Resultatet vid den oorganiserade idrotten hos eleverna visade att 35% är fysiskt aktiva utanför 

skolidrotten. Den grupp av elever som inte är medlemmar i någon oorganiserad idrott kan 

dock vara medlem/aktiv inom den organiserade idrotten. I tabellen nedan visas det vilka 

aktiviteter som är vanligast inom den oorganiserade idrotten i inbördes ordning. 

 

Tabell 2. Populäraste aktiviteterna inom den oorganiserade idrotten för pojkar och 

flickor i antal. 

Aktivitet Pojkar Flickor Totalt 

Gym (styrka alternativt 

kondition) 

3 6 9 

Ridning  5 5 

Friskis & Svettis  3 3 

Spinning  1 1 

Yoga  1 1 

Skateboard 1  1 

 

Resultatet vid den populäraste aktiviteten inom den oorganiserade idrotten var gym därefter 

ridning och sedan gruppträning som Friskis & Svettis.  
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3.3 VARFÖR FYSISK AKTIVITET 

 

I denna resultatdel kommer resultaten från sista frågan i enkäten att redovisas i en tabell. Vid 

fråga 11 fanns det 8 frågor med tre olika svarsalternativ, dessa alternativ var; Mycket Viktigt, 

Mindre Viktigt samt Ej Viktigt och de redivisas i procent. 

 

Tabell 3. Anledningar till fysisk aktivitet hos eleverna i årskurs 9 i (%) 

 Mycket Viktigt Mindre Viktigt Ej Viktigt 

Starkare 14 16 9 

Kondition 17 12 7 

Ha roligt 17 12 7 

Kompisar 12 23 9 

Tävling/framgång 14 12 20 

Må bättre 20 7 4 

Idrottsstjärna 6 18 44 

 

På frågan varför eleverna är fysiskt aktiva visade resultatet att 20% av samtliga elever tränar 

för att må bättre och tycker att det är den viktigaste anledningen till att röra på sig. Därefter 

kommer kondition och ha roligt, båda på (17%) som är viktiga anledningar till att vara fysiskt 

aktiv anser eleverna. Att bli starkare och ha tävling/framgång var inte de prioriterade 

anledningarna för eleverna till att röra på sig. 

 

Anledningar som var mindre viktiga för att vara fysiskt aktiv för eleverna var att träffa 

kompisar följt av att bli en idrottsstjärna som 18% av pojkarna och flickorna ansåg var en 

mindre viktig anledning. 

 

På det sista alternativet vad eleverna tyckte var ej viktigt med att ha som anledningar till att 

utöva någon form av idrottsaktivitet ansåg 44% att bli en idrottsstjärna var ingen viktig 

anledning. Tävling/framgång var ingen viktig anledning heller till fysisk aktivitet enligt 

eleverna. 

 

Det åttonde alternativet i enkäten på fråga 11 fick eleverna själva skriva dit en egen orsak till 

varför de är fysiskt aktiva om de ville. Några av eleverna som deltog i enkäten har skrivit att 

de är fysiskt aktiva på grund av att ”man blir snyggare, ha koll på vikten, blir inte tjock, för 

att bli smalare och avstå från dåliga vanor som en person kan dra på sig som till exempel 

rökning och snusning med mera”. 
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3.4 GENUSPERSPEKTIV 
 

Här redovisas de skillnader som finns mellan pojkarna och flickorna vid fysiskt aktivitet i 

årskurs 9. Även några likheter kommer att redovisas men fokus ligger på skillnaderna mellan 

könen. 

 

Tabell 4. Hur fysiskt aktiva pojkarna och flickorna är i (%). 

 Pojkar Flickor 

Varje dag 25 28 

4 -5 gånger i veckan 21 17 

2 -3 gånger i veckan 18 41 

Cirka 1 gång i månaden 3 4 

Någon gång i månaden 4 3 

Sällan 29 0 

Aldrig 0 7 

 

Baserat på resultatet av tabell fyra framgår det att det finns en stor skillnad mellan pojkar och 

flickor vad gäller att sällan vara fysiskt aktiv medan flickornas resultat visar på att de utövar 

någon sorts fysisk aktivitet två till tre gånger i veckan. Det näst vanligaste alternativet är för 

båda könen att träna varje dag.  

 

Om alternativen sällan och aldrig slås ihop visar statistiken att nästan en tredjedel av pojkarna 

inte är fysiskt aktiva medan endast 7% av flickorna inte är det. Om alternativen varje dag 

samt fyra till fem gånger i veckan slås ihop blir dock resultatet att nästan hälften av pojkarna 

och flickorna ofta är fysiskt aktiva under en vecka.  

 

Resultatskillnaderna vid den organiserade idrotten (se bilaga 1) hos eleverna visade att 54% 

av pojkarna och 69% av flickorna är medlemmar i någon förening eller klubb. De aktiviteter 

som var mest populära bland pojkarna var lagsporterna ishockey, fotboll och innebandy. Den 

populäraste individuella aktiviteten var jujutsu. Hos flickorna blev resultatet att de 

individuella sporterna dans och gymnastik var populärast, även om fotbollen är den 

lagaktivitet som flest flickor utövar.  

 

När det gäller resultatet och skillnaderna vid den oorganiserade idrotten (se bilaga 1) blev 

resultatet att 14% av pojkarna och 55% av flickorna var medlemmar i någon oorganiserad 

verksamhet. De populäraste aktiviteterna vid den oorganiserade idrotten bland pojkarna 

visade sig vara gym och därefter skateboard medan det hos flickorna var vanligast med gym 

och ridning följt av Friskis & Svettis. 

 

Vid anledningar till att vara fysiskt aktiv (se bilaga 1) ansåg både pojkarna (19%) och 

flickorna (22%) att må bättre var den största anledningen till att röra på sig. Det som sedan 

skiljde sig var att pojkarna ansåg att ”bli starkare” var en viktig anledning till att träna medan 

flickorna ansåg att ökad kondition var mer viktigt. 

 

När det sedan gällde vilka anledningar som båda könen ansåg vara mindre viktiga för att vara 

fysiskt aktiv ansåg pojkarna att tävling och framgång och kompisar var de anledningar som 

var mindre viktiga för att utföra någon aktivitet. Hos flickorna blev resultatet att kompisar och 

att bli starkare samt bli en idrottsstjärna var de anledningar som var mindre viktiga.    
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På den sista delen på denna fråga, som handlade om vilka anledningar eleverna ansåg vara 

minst viktiga för att vara fysiskt aktiv, ansåg 39% av pojkarna att bli en idrottsstjärna, följt av 

alternativet kompisar. Hos flickorna blev resultatet att 50% ansåg att bli en idrottsstjärna var 

minst viktigt samt att tävling och framgång inte heller var en viktig anledning till att vara 

fysiskt aktiv. 

4 DISKUSSION 

 
Nedan följer en diskussion kring de resultat som framkommit i undersökningen. Resultaten 

kommer att jämföras med den litteratur som beskrivs i bakgrunden.  

4.1 SAMMANFATTNING 

 

Ett av målen för grundskolans kursplan för idrott och hälsa är att sträva mot att eleverna ska 

få ett intresse för att själva kunna bedriva någon form av fysisk aktivitet utanför skolan. I 

denna undersökning verkar eleverna ha en viss kunskap om kroppen och hälsa.  

 

Den fysiska aktivitetsnivån på denna grundskola som undersökningen är gjord på är större 

delen av eleverna fysiskt aktiva. Generellt sett är tre fjärdedelar av eleverna aktiva och enligt 

mig är det positivt att så pass många rör på sig. Baserat på de resultat som tagits fram fanns 

det likheter mellan pojkar och flickor som till exempel att många av dem är fysiskt aktiva 

varje dag. Det visade sig också att det fanns skillnader mellan könen och en av dessa var att 

nästan en tredjedel av pojkarna inte är fysiskt aktiva medan 7% av flickorna inte är fysiskt 

aktiva. Tankar som dyker upp hos mig är till exempel vilka konsekvenser kan detta få för de 

pojkar och flickor som inte får någon fysisk ansträngning?  

 

Enligt Faskunger & Hemmingsson (2005) har övervikten ökat genom åren och även många 

välfärdssjukdomar såsom typ - 2 diabetes. Genom detta faktum, samt det resultatet om att 

många av pojkarna inte rör på sig, måste kanske skolan börja arbeta hårdare kring hälsa, så att 

eleverna får ännu mer kunskap om vad kroppen behöver för att må bra.  

 

Annat som framkommer av resultatet visar att det är vanligast bland pojkarna att röra sig varje 

dag eller sällan medan flickorna rör på sig varje dag eller två till tre gånger i veckan. Bland 

flickorna anser jag att detta är positiva resultat medan den del av pojkarna som sällan är fysisk 

aktiva är mer bekymrande.  

 

Varför ser det då ut på detta sätt? Tröttnar pojkarna i årskurs 9 på att röra på sig eller får de 

andra intressen som inte kräver någon ansträngning? Om inte pojkarna ägnar sig åt någon 

form av fysisk ansträngning, hur kommer deras kropp då att må inom några år? Wiking & 

Lindström (2005) påpekar att hjärtat är beroende av att människan rör på sig för att må bra 

och Nordlund, Rolander och Larsson (1989) förklarar att träning är viktigt för kroppen. En 

liten del av eleverna kan vara i riskzonen för att drabbas av fetma eller övervikt i framtiden 

och då får de berörda inte glömma bort att även någon form av hjärt-, -kärlsjukdom kan 

drabba illa om ingen förbättring sker inom en tidig framtid.  

 

54% av pojkarna är med i någon klubb eller förening. Hos flickorna var resultatet betydligt 

bättre med 69% medlemmar. När det gällde vilka aktiviteter som var mest populära var det de 

individuella idrotterna som dominerade. Ur ett genusperspektiv är lagsporterna ishockey, 

fotboll och innebandy de populäraste aktiviteterna bland pojkarna medan de individuella 
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sporterna dans och gymnastik är de populäraste bland flickorna. Det som kan tilläggas är att 

fotboll är den lagsport som är populärast hos flickorna.  

 

Detta kan relateras till det Wiking & Lindström (2005) hävdar att idrottens aktiviteter skiljer 

sig mellan pojkar och flickor genom att pojkar ägnar sig mer åt aktiviteter där boll har 

betydelse medan flickor hellre ägnar sig åt aktiviteter som aerobics och gympa men också 

promenader samt simning. Detta stämmer verkligen in i denna undersökning. Pojkarna i 

årskurs 9 ägnade sig som sagt mycket åt lagsporter med boll som fotboll och innebandy men 

inte aktiviteter som ridning eller Friskis & Svettis medan flickorna hade större intresse för 

aktiviteter utan boll som dans och gymnastik. Viktigt att nämna här är att fotbollen var den 

populäraste lagidrotten bland flickorna.  

 

Varför ser bilden ut som den gör på denna skola? Hur kommer det sig att de individuella 

sporterna är populärare bland flickorna än pojkarna? Min gissning är att pojkarna är i ett 

behov att den gemenskap som kan skapas inom lagidrotten och att flickorna kanske inte har 

det behovet. En anledning skulle kunna vara att pojkarna anser att vara med inom en lagidrott 

ger högre status jämförbart med om en person är med i en individuell aktivitet. Bland 

flickorna kan det handla om en mognadsprocess vilket skulle innebära att de inte bryr sig 

speciellt om hur deras status blir utan de engagerar sig i något som de tror på och tycker om 

att syssla med.   

 

En översikt av den oorganiserade idrotten, alltså idrott utan anknytning till någon förening 

eller klubb är 65% av alla eleverna inte med i någon form av aktivitet. Könsmässigt så är 

endast 14% av pojkarna aktiva medan 55% av flickorna är det vilket är en bättre siffra. De 

vanligaste aktiviteterna som utförs av eleverna är gym hos både pojkarna och flickorna. Att 

tänka på när det gäller gym är att både styrketräning och kondition räknas in under den 

kategorin. 

 

Baserat på dessa siffror är 65% stor. Funderingar som har kommit upp är att vad elever som 

inte är aktiva inom den oorganiserade idrotten sysselsätter sig med? När det gäller 

aktiviteterna som utövas av könen, varför ser det ut som det gör där? Gällande könsuppdelade 

aktiviteter är min uppfattning att de pojkar som ägnar sig åt styrketräning försöker ”se ut” 

som många manliga modeller gör i dagens samhälle, vilket innebär att ha en muskulös kropp 

med magrutor. För flickornas del som ägnar sig mer åt konditionsdelen kan vara ett sätt att 

behålla eller försöka gå ner i vikt för att kunna eftersträva hur kvinnliga modeller ser ut.   

 

När det sedan gällde vilka anledningar till varför eleverna tränade har resultaten skiljt sig även 

här. Generellt sett hos elever i årskurs 9 var den största anledningen till fysisk aktivitet att må 

bättre (20%). Det som eleverna i årskurs 9 ansåg var minst viktigt var att bli en idrottsstjärna. 

Resultatet sett inom könen, pojkar respektive flickor, ansåg pojkarna att bli starkare och att 

må bättre var de största anledningarna till att vara fysiskt aktiv medan flickorna tyckte att må 

bättre och få bättre kondition var de viktigaste skälen till att röra på sig. Resultatet vid vad 

båda könen ansåg var minst (ej) viktigt var att bli en idrottsstjärna.  

 

Av de resultat som framkommit anser jag att det är positivt att de flesta av eleverna är fysiskt 

aktiva för att må bättre. Detta skiljde sig inte mellan könen heller vilket också är positivt med 

tanke på att jag får uppfattningen om att de förstår innebörden av hälsan. Det som kan 

funderas över är varför pojkarna anser att ”bli starkare” är en viktig anledning till fysiskt 

aktivitet medan flickorna tycker att kondition är viktigare? Annat som jag har tänkt på och 

som har förvånat mig lite är att det var överraskande att många av pojkarna ansåg att tävling 
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och framgång inte var viktigt till att vara en anledning till att vara fysisk aktiv. Min 

uppfattning var att många skulle tycka att det var av yttersta anledningen till att någon 

sysslade med fysisk aktivitet.  

 

Som det har nämnts tidigare när det gäller den fysiska aktivitetsnivån så är större delen av 

eleverna fysiskt aktiva. Dock finns det en liten grupp elever som är mer eller mindre aktiva. 

Den grupp som inte är fysiskt aktiva på sin fritid får endast röra på sig under sin skoltid om de 

är med på idrottslektionerna. Nu ligger inte någon fokus på om eleverna är aktiva inom skolan 

eller inte men det jag undrar över är om de överhuvudtaget får någon form av fysisk aktivitet.  

 

Många av författarna som benämnts i detta arbete hävdar att en person kan drabbas av olika 

typer av sjukdomar i framtiden om inte kroppen får någon form av aktivitet. Med tanke på att 

nästan tre av tio pojkar sällan är fysiskt aktiva borde skolan försöka att införa någon form av 

daglig aktvitet som exempelvis promenader för att få alla elever att röra på sig. En annan 

tanke är att skolan skulle kunna skapa en idrottsprofil för att försöka förebygga inaktivitet 

genom att skapa ett större intresse för idrott bland eleverna.  

 

Ett förslag skulle kunna vara att de elever som är fysiskt aktiva får med idrottslärarnas hjälp 

planera in fler aktivitetsdagar under läsåret som inte behöver innebära några extra 

lärarkostnader. Skolan där undersökningen är gjord är lokaliserad med närgång till skog och 

idrottsplats. I skogen kan eleverna till exempel få mer tid för rörelse som kan innebära att 

springa i det elljusspår som finns där. Skulle det vara så att alla inte vill springa finns 

möjligheten till att promenera och även det räknas som en aktivitet. Jag tror att en sådan 

lösning är genomförbar och det skulle gynna alla inblandade. Om detta skulle kunna 

genomföras är skolan på god väg att uppfylla det som Rasmussen (2004) hänvisar till om 

Världshälsoorganisationen som anser att vuxna människor bör vara fysiskt aktiva minst 30 

minuter per dag för att uppnå ett bra hälsotillstånd. När det dock gäller yngre människor 

föreslår Världshälsoorganisationen att barn och ungdomar bör ha minst 20 minuter mer 

intensiv kroppslig aktivitet tre gånger varje vecka. 

 

Att tillbringa vissa dagar på en idrottsplats kan vara till stor fördel. Där finns det gott om 

utrymme vilket i sig främjar att kunna ha många olika aktiviteter som brännboll, fotbollsgolf, 

tipspromenad etcetera. En annan tanke är att de elever som är engagerade inom de 

individuella idrotterna själva skulle kunna ha lektioner på deras hemmaarena med tanke på att 

det är fullt möjligt att genomföras. Dans var en av de individuella aktiviteterna som var 

populärast och dans går att utföra både utomhus som inomhus. Kanske kan de elever som 

utför denna aktivitet planera något tillsammans. 

 

I undersökningen visade det sig att en femtedel av eleverna ansåg att ”må bra” var den 

viktigaste anledningen till att vara fysiskt aktiv. Jag håller med denna femtedel om att detta är 

en viktig anledning men viktigt att tänka på är att ha kul samtidigt. Jag har fått uppfattningen 

att teori om idrott och hälsa är något som genomförs i liten omfattning. Självklart ska inte den 

praktiska delen av idrottsämnet tas bort men när så pass många av pojkarna på denna skola 

sällan är fysiskt aktiva är teori kanske ett alternativ som måste genomföras allt mer. Teorin är 

inte bara nyttig för den grupp elever som inte är fysisk aktiva, utan också för den grupp som 

är aktiva. Varför jag tror att teori skulle kunna vara ett bra moment, speciellt för de som inte 

är särskilt aktiva, är att de då har chansen att få en fördjupning i ämnet och eventuellt också 

mer förståelse om vad träning och hälsa har för betydelse för kroppen. Nu har jag dock inga 

fakta kring detta som jag kan basera mig på, utan detta är som sagt endast min egen 

uppfattning.  
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4.2 VALIDITET 

 

Syftet med denna undersökning var att ta reda på hur ofta elever är fysiskt aktiva i årskurs 9 

på en grundskola i Gävle, vilka aktiviteter som var populärast, varför eleverna är fysiskt 

aktiva samt om det finns några skillnader mellan de olika könen. Enligt Larsson (2005) menas 

validitet att forskaren ska sträva att lyckas få ut det han/hon eftersträvar att uppnå med sin 

studie. För att få hög validitet på sin undersökning är det viktigt att forskaren lyckas väl. 

Larsson påpekar att det är till fördel om forskaren kan ta tidigare frågor från en redan gjord 

studie för att få bra frågor till sin studie. Mina enkätfrågor är utformade efter det som var 

tänkt som skulle mätas och de är också tagna från en tidigare undersökning som Vinaccia & 

Bolin gjorde vid GIH, Stockholm 2005.  

4.3 RELIABILITET 

 

Larsson (2005) menar att med reliabilitet så är det viktigt att ha frågor som är tydliga så att de 

som genomför enkäten inte får olika tydningar på den. Det som är viktigt att tänka på när en 

enkät eller annan form av undersökning ska genomföras får inte forskaren vara partisk, 

han/hon måste vara objektiv. För att underlätta detta kan forskaren enligt Patel (2003) låta 

andra genomföra samma undersökning för att öka reliabilitetn. Frågorna från min enkät är 

tydligt utformade vilket ledde till att inga större missuppfattningar har skett i processen 

eftersom eleverna har haft mig närvarande vid eventuella frågor. 

4.4 FÖRSLAG TILL FORTSATT FORSKNING 

 
Förslag som kan ges till den/de personer som skulle vilja göra en fortsatt undersökning i detta 

ämne är att försöka få med fler elever i undersökningen och i så fall komma på en bra variant 

om hur intyg ska införskaffas om eleverna går i grundskolan. Går eleverna på gymnasiet är 

det en annan sak. Då behövs inga godkännanden från elevers föräldrar men personen bör ändå 

få in fler elever ifall han/hon endast vill göra studien i Gävle eller på annan ort. 

4.5 SLUTSATS 

 

De fyra frågeställningar som användes till denna studie har besvarats. När det gäller frågan 

om hur fysiskt aktiva eleverna är var resultaten olika på vissa punkter när jämförelsen skedde 

mellan pojkarna och flickorna vilket inte är så konstigt eftersom intressen kan skilja sig 

väldigt mycket mellan de olika könen men också inom sitt eget. Det som bör uppmärksammas 

är att det är en bekymrande siffra hos pojkarna där en tredjedel sällan är fysiskt aktiva. I 

dagsläget kan det vara så att de eleverna inte är i en farozon men i framtiden ökar riskerna för 

att drabbas av någon av de sjukdomar som alla författarna skriver om som till exempel hjärt- 

och kärlsjukdomar, övervikt, psykisk ohälsa eller typ 2 – diabetes.  

 

En till sak som skiljer sig mellan pojkarna och flickorna är de aktiviteter som bedrivs av 

könen. På pojksidan var det lagsporter med boll och bland flickorna var det mer de 

individuella sporterna som utövades. Detta är precis som Wiking & Lindström (2005) beskrev 

att även flickorna ägnar sig mer åt fysiska aktiviteter som exempelvis aerobics vilket 

resultatet visade (se bilaga 1, tabell 8 samt 10).  

 

När det gäller den fysiska aktivitetsnivån med de elever som tränar minst två till tre gånger i 

veckan eller mer har enligt min åsikt en ljus framtid där riskerna för att drabbas av någon 
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sjukdom minskas. Genom att röra på sig så mycket utöver skolidrotten så uppfyller de WHO:s 

krav om 60 minuters regeln om de rör på sig mer än 20 minuter vid varje tillfälle.  

 

På frågeställningen som handlade om varför elever i årskurs 9 ägnar sig åt att vara fysiskt 

aktiva så fanns det liknelser men också skillnader mellan pojkarna och flickorna. De liknelser 

som fanns mellan eleverna var att många tränade för att må bättre. Avslutningsvis ansåg även 

eleverna att bli en idrottsstjärna var den minst viktiga anledningen till att vara fysiskt aktiv.  
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BILAGOR 

BILAGA 1 – ÖVRIGA RESULTAT BLAND POJKARNA OCH FLICKORNA 
 

I tabellerna 5, 6, 7, 9 och 11 kommer eleverna i Stockholm presenteras utefter varje skola där 

understreck är förortsskola 1, kursiv är förortsskola 2 och vanliga siffror är innerstad. 

Observera att i tabell 11 står det P1, P2, F1 och F2 vilket är förkortningar för pojkar och 

flickor beroende vilket förortsskola de är ifrån. Pojkar från förortskola 1 i tabell 11 kommer 

redovisas enligt fet/understreck medan flickorna från den skolan endast har fet. Från 

förortsskola 2 kommer pojkarna att ha kursiv och flickorna kursiv/fet. 

 

I tabell 14 redovisas resultaten om vilka anledningar pojkarna och flickorna från Gävle har. 

Pojkarna redovisas med fet/understreck och flickorna endast fet. 

 

Tabell 5. Hur fysiskt aktiva pojkar är (%). 

 Gävle Stockholm 

Varje dag 25 9                 55                 58 

4 - 5 gånger i veckan 21 23              18                  11 

2 – 3 gånger i veckan 18 50              18                  11 

Cirka 1 gång i månaden 3 5                 9                    5 

Någon gång i månaden 4 0                 0                    5 

Sällan 29 9                 0                    5 

Aldrig 0 4                 0                    5 

 

Tabell 6. Hur fysiskt aktiva flickor är i (%). 

 Gävle Stockholm 

Varje dag 28 33               9                  26 

4 – 5 gånger i veckan 17 19               0                  15 

2 - 3 gånger i veckan 41 26              73                 50 

Cirka 1 gång i månaden 4 15               9                  7 

Någon gång i månaden 3 0                 9                  0 

Sällan 0 4                 0                  15 

Aldrig 7 0                 0                  7 

 

Tabell 7. Antal pojkar och flickor i (%) vid den organiserade idrotten. 

 Pojkar Gävle Pojkar 

Stockholm 

Flickor Gävle Flickor 

Stockholm 

Medlemmar 54 56        27       53 69 68        63       52 

Ickemedlemmar 46 44        73       46 31 42        37       48 

 

Tabell 8. Populäraste aktiviteterna inom den organiserade idrotten för pojkarna och 

flickorna. 

Pojkar Gävle Pojkar Stockholm Flickor Gävle Flickor Stockholm 

Ishockey Fotboll Fotboll Handboll 

Fotboll Innebandy Dans Innebandy 

Innebandy Handboll Gymnastik  Fotboll 

Jujutsu  Tennis Frisbee 
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Bowling  Ridsport  

Skidor  Karate  

Golf  Friidrott  

Wrestling    

Taekwondo    

Tennis    

Cykel    

 

Tabell 9. Antal pojkar och flickor vid den oorganiserade idrotten i (%). 

 Pojkar Gävle Pojkar 

Stockholm 

Flickor Gävle Flickor 

Stockholm 

Medlemmar 14 5         18          5 55 26        14         22 

Ickemedlemmar 86 95        82         95 45 74        86         78 

 

Tabell 10. Populäraste aktiviteterna inom den oorganiserade idrotten för pojkarna och 

flickorna. 

Aktivitet pojkar Aktivitet flickor 

Gym Gym 

Skateboard Ridning 

 Friskis & Svettis 

 

Tabell 11. Anledningar till fysisk aktivitet förortsskola 1 och 2 från Stockholm i (%). 

 Mycket Viktigt  Mindre/ Ej 

Viktigt  

Mycket Viktigt Mindre/ Ej 

Viktigt 

 Pojkar och 

flickor F1 

Pojkar och 

flickor F1 

Pojkar och 

flickor F2 

Pojkar och 

flickor F2 

Starkare 55                   33 45                   67 55                   55 45                   45 

Kondition 86                   74 14                   26 100                 82 0                     18 

Roligt 73                   78 27                   22 55                   72 45                   28  

Kompisar 59                   52 41                   48 27                   55 73                   45 

Tävling 59                   48 41                   52 63                   55 37                   45 

Må Bättre  82                   81 12                   19 91                   82 9                     18 

Idrottsstjärna 32                   19 68                   81 27                     0 73                 100 

 

Tabell 12. Anledningar till fysisk aktivitet för pojkarna och flickorna i Gävle i (%). 

 Mycket viktigt Mindre viktigt Ej viktigt 

Starkare 19                          11 8                            23 6                            13 

Kondition 15                          19 16                            9 10                            4 

Roligt 16                          18 14                          11 10                            4 

Kompisar 11                          12 19                          25 16                            0 

Tävling 11                          15 21                            5 13                          29 

Må bättre 19                          22 10                            4 6                              0 

Idrottsstjärna 9                              3 12                          23 39                          50 
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BILAGA 2 - INTYG 

 
Hej alla föräldrar! 

 

Mitt namn är Magnus Strömberg och jag studerar till lärare på Högskolan här i Gävle. Jag går 

nu min sista termin på högskolan och då ingår det att jag ska skriva ett examensarbete. Jag har 

under mina år som student haft min VFU (verksamhetsförlagd utbildning) eller praktik som 

det mer bekant heter på Stigslund och många elever känner igen mig därifrån. Nu är det så att 

jag vill göra en enkät på elever i årskurs 9 till mitt arbete. Men för att göra detta måste jag ha 

underskrift och godkännande från Dig som förälder att det är okej med tanke på att er 

son/dotter fortfarande går i grundskolan. Jag hoppas att ni vill hjälpa mig med detta. 

 

Om ert barn får delta i denna undersökning så be honom/henne att lämna den till sin 

klasslärare så fort som möjligt eftersom jag kommer komma till skolan nästa vecka.  

 

Tack på förhand! / Magnus Strömberg 

 

 

 

----------------------------------------------------Klipp------------------------------------------------------ 

 

Elevens namn: _____________________________________________________ 

 

Föräldrars namn: _____________________________________________________ 

 

Förälders namnteckning: _____________________________________________________ 

 

Datum:  _____________________________________________________ 
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BILAGA 3 - ENKÄT 

 
Frågorna i denna enkät handlar främst om dina fritidsvanor. Dina idrottsvanor som du har på 

din fritid. Med fritid menas all den tid du har kvar efter den obligatoriska skoltiden som du 

kan ”göra vad du vill” på. Även deltagande i t.ex. skollag som sker efter skolans tid räknas 

som ”Din fritid”.  

 

På första sidan kommer några allmänna frågor till dig. Alla svar behandlas anonymt, så du ska 

inte skriva ditt namn någonstans. 

 

1.  Pojke     Flicka 

 

2. Vilket år är du född?_____________ 

 

3. Hur bor du? 

 

Villa 

 

Radhus 

 

Lägenhet 

 

4. Hur lång tid brukar Du se på TV, Video eller DVD på vardagarna under en 

vanlig skolvecka? 

 

 Mer än 3 timmar om dagen 

 

 2-3 timmar om dagen 

 

 1-2 timmar om dagen 

 

 ½-1 timme om dagen 

 

 Mindre än ½ timme om dagen 

 

 Ser inte alls på TV, Video eller DVD under skoldagarna 

 

5. Hur lång tid brukar Du spela Data- eller TV-spel på vardagarna under en vanlig 

skolvecka? 

 

 Mer än 3 timmar om dagen 

 

 2-3 timmar om dagen 

 

 1-2 timmar om dagen 

 

 ½-1 timme om dagen 

 

 Mindre än ½ timme om dagen 
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 Spelar inte alls Data- eller TV-spel på vardagarna 

 

6. Hur lång tid brukar du sammanlagt gå eller cykla varje vecka för att ta dig till 

och från dina fritidsaktiviteter? Sätt bara ett kryss. 

 

 Ingenting alls 

 

 Ca 1 timme/vecka 

 

 Ca 2 timmar/veckan 

 

 Ca 3 timmar/veckan 

 

 Ca 4 timmar/veckan 

 

 Mer än 4 timmar/veckan 

 

7. Frågor som rör ditt idrottsintresse 

 Hur ofta sysslar Du på Din fritid med någon form av idrott eller fysisk träning 

(t.ex. bollspel, ridning, gymnastik, orientering, balett)? 

 

 Så gott som varje dag 

 

 4-5 gånger i veckan 

 

 2-3 gånger i veckan 

 

 Ungefär en gång i veckan 

 

 Någon gång i månaden 

 

 Sällan 

 

 Aldrig 

 

8.  Är du medlem i någon/några idrottsföreningar eller idrottsklubbar? 

 

 Ja Nej 

Om du svarat Nej på fråga 8, gå vidare till fråga 10. 

 

9. Vilka idrottsföreningar eller idrottsklubbar är Du med i och vad utövar Du för 

slags aktivitet? 

 

 Förening/klubb  Aktivitet 

 1._________________  ___________________ 

 2._________________  ___________________ 

 3._________________  ___________________ 

 4._________________  ___________________ 
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10. Är Du med i någon annan form av ordnad idrottsverksamhet som inte arrangeras 

av någon idrottsförening? (t.ex. aerobics, step-up, styrketräning, ridning osv.). 

 

 Ja Nej 

 

 Om Du svarat nej på fråga 10, gå vidare till fråga 11. 

 

 Vilken/vilka aktiviteter är Du med i och hur ofta är Du med? 

 

 Idrottsgren          Antal gånger per vecka       Antal timmar per vecka 

 

 ___________      ___________________      ___________________ 

 ___________      ___________________      ___________________ 

 ___________      ___________________      ___________________ 

 

11.  Varför motionerar eller idrottar Du på fritiden? Sätt kryss för varje rad. 

  Mycket Viktigt Mindre viktigt Ej viktigt 

1. Jag blir starkare              



2. Jag får bättre kondition              



3. Det är roligt och avkopplande     



4. För att träffa kompisar              



5. Det är kul att tävla och               

    nå framgång. 

 

6. Jag mår bättre              



7. Jag vill bli en idrottsstjärna         



8. Annat alternativ, nämligen:___________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tack för att Du tog Dig till att besvara dessa frågor! 

 

Magnus Strömberg 

 
 

Dessa frågor är hämtade ur en tidigare undersökning som är gjord av Andreas Vinaccia och Samir Bolin på GIH 2005.  


