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Sammanfattning 

Syftet med denna undersökning är att titta på hur många femteklassare i en skola i söderförort 

(kallad ”Skolan”) som håller på med någon idrott på fritiden, i såväl organiserad som 

oorganiserad form och om det är någon skillnad mellan flickor och pojkar. Dessutom om 

habitus och genus har någon betydelse för idrottsintresset. 

 

Följande frågeställningar användes för att ta reda på detta: 

 Hur många av femteklassarna i ”Skolan” håller på med någon idrott på fritiden?  

 Är det någon skillnad på idrottandet på fritiden mellan flickor och pojkar?  

 

Jag har gjort en kvantitativ enkätundersökning med 10 frågor som delades ut till eleverna i 

årskurs 5 i ”Skolan” i södra Stockholm. Totalt svarade 61 elever på enkäten, varav 36 flickor 

och 25 pojkar. Resultaten sammanställdes och bearbetades med hjälp av Excel och 

presenterades som figurer. 

 

De slutsatser jag kunde dra av studien var att en överväldigande majoritet, 70 procent av 

eleverna (76 procent av pojkarna och 67 procent av flickorna) i årskurs 5 i ”Skolan” håller på 

med någon idrott i en förening på fritiden. Några av eleverna höll på med flera idrotter. Så 

många som 46 procent av eleverna (30 procent av flickorna och 40 procent av pojkarna) 

skulle dessutom vilja hålla på med ytterligare en idrott. Idrotterna skiljer sig inte så mycket 

mellan könen. Fotboll är den populäraste, den sysselsätter 31 procent av dem som idrottar, 

därefter kommer tennis, pingis och innebandy med 8 procent vardera. Det är heller ingen 

större skillnad på intensiteten i idrottandet, 78 procent av flickorna och 88 procent av 

pojkarna rör på sig minst en gång i veckan så att de blir andfådda och svettiga. 

 

En majoritet av femteklassarna i ”Skolan” håller på med någon form av idrott på fritiden, 

antingen i organiserad och/eller organiserad form. Det är ingen större skillnad mellan flickor 

och pojkar om man tittar på den organiserade idrotten men däremot i oorganiserad form. Inte 

heller valet av idrott skiljer sig speciellt mycket åt. Fotboll är populärast bland både pojkar 

och flickor. Många av de till frågade vill även hålla på med någon ytterligare sport, flickorna 

framförallt dans och pojkarna innebandy. 
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1 Inledning 

1.1 Introduktion 

I dagen samhälle har vårt sätt att leva blivit allt mindre fysiskt krävande. Det finns bussar, 

tunnelbanor och bilar som tar oss till skolan, arbetet och andra ställen. Maskiner gör idag 

många av de tyngre arbetena åt oss. Det finns rulltrappor och hissar. Om man jämför det 

vardagliga livet idag, med hur det var i början av 1900-talet, så innehåller inte dagens liv 

särskilt mycket aktivitet. Då hade människorna mer fysiska arbeten och arbetade till exempel 

på åkrar, i fabriker och på så sätt rörde sig på ett helt annat sätt. Människorna hade inte heller 

fritid på samma sätt som vi har idag (K. Arne Blom & Jan Lindroth, 1995, s.228). 

 

På 1950- och 1960-talet var det inte ovanligt att man gick eller cyklade långa sträckor för att 

ta sig till arbetet, för att handla eller för att hälsa på släktingar och vänner (Lars-Magnus 

Engström, 1999, s.9). Rörelse var en naturlig del av livet på ett helt annat sätt än i dag. 

 

Det här är inte bra för våra kroppar som behöver rörelse och aktivitet för att fungera optimalt 

(Engström, 1999, s.9). Förutom att den minskade användningen av kroppen påverkar styrkan, 

rörligheten och kapaciteten i kroppen kan den också leda till olika sjukdomar och besvär av 

olika slag. Det finns flera vanliga sjukdomar som är kopplade till fysisk inaktivitet som till 

exempel hjärt- och kärlsjukdomar, typ2 diabetes, högt blodtryck, fetma, led- och ryggbesvär 

(Engström, 1999, s.10) 

 

Men idrotten tillgodoser inte bara våra kroppsliga behov utan även våra grundläggande 

psykiska behov. Enligt den amerikanske psykiatern och pedagogen William Glasser så måste 

två grundläggande behov tillfredsställas för att en människa ska må bra psykiskt – att man 

känner ett värde som människa och att man känner samhörighet. (Olle Åhs, 2002, s.244) 

Dessa behov kan idrotten tillgodose bland annat genom att man i en idrott får en plats och en 

samhörighet med andra – man betyder något för till exempel laget eller föreningen. Om man 

dessutom är duktig inom sin idrott får man ytterligare ett värde. Ytterligare ett psykiskt behov 

är att kunna organisera sin tillvara, man behöver ha en känsla för hur saker hänger ihop, det 

vill säga något att förhålla sig till (Åhs, 2002, s.245). Aron Antonovsky myntade begreppet, 

KASAM där han syftade på ”en känsla av sammanhang”. Ytterligare ett behov som behöver 

fyllas är känslan av mening (Åhs, 2002, s. 246). 
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Eftersom de flesta människor lever att ganska orörligt liv till vardags har dagens människor 

istället varit hänvisade till att använda en del av sin fritid till motion och aktivitet för att kunna 

upprätthålla kroppens funktionsförmåga (Engström, 1999, s.10). 

 

Folkhälsoinstitutet definierar fysiskt aktivitet som all typ av rörelse som ger ökad 

energiomsättning (Statens folkhälsoinstitut 2010-10-22). Folkhälsoinstitutet rekommenderar 

regelbunden fysisk aktivitet som innebär en daglig aktivitet på minst 30 minuter om den är av 

måttlig intensitet eller minst tre gånger per vecka om den är högintensiv. För barn är 

rekommendationen 60 minuters aktivitet varje dag och det bör vara en blandning av hård och 

måttlig aktivitet (Statens folkhälsoinstitut 2010-10-22). 

 

Att idrotta på fritiden är någonting som också lockar många barn, både flickor och pojkar. 

Idrotten kan utövas i såväl organiserad som oorganiserad form. Under 1970- och 1980-talet 

ökade föreningsidrottandet dramatiskt bland barn och ungdomar. Detta måste ses som en 

konsekvens av att stora grupper av människor såg ett värde i att engagera unga människor i 

idrottsträning (Johnny Nilsson, 2002, s. 53). Att intressera sig för vissa fritidsaktiviteter, och 

ta avstånd från andra, ger individen ett visst värde i sina egna och andras ögon. På så sätt 

bidrar inte bara fritiden till att ge en individ en identitet, utan också skilda kompetenser och 

livschanser (Nilsson, 2002, s. 56). 

1.2 Forskningsgenomgång 

Att ha idrott som fritidsintresse är mycket populärt bland ungdomar. Idrott är den största 

organiserade fritidssysselsättningen bland både pojkar och flickor. Andelen är som högst i 

åldern 10 -12 år, för att sedan sjunka. Även om man jämför med aktiviteter som inte görs i 

organiserad form, som till exempel lyssna på musik, titta på tv, läsa böcker och tidningar, så 

är idrott en av de populäraste aktiviteterna (Bengt Larsson 2002, s. 75).  

1.2.1 Idrottar dagens unga på fritiden? 

2004 gjordes på uppdrag av Riksidrottsförbundet en undersökning av idrottsvanor hos barn 

och ungdomar mellan 7 och 15 år. 300 barn och lika många föräldrar fick svara på frågor om 

idrottsvanorna och fritidsintressen (Riksidrottsförbundet 2011-04-14). Undersökningen visade 

att det allra populäraste fritidsintresset var ”Vara med kompisar” med knappt 80 procent. På 

andra plats kom ”Sport och idrott med cirka 65 procent, och det var ingen skillnad mellan 

pojkar och flickor.  
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Riksidrottsförbundets undersökning visade också att fotboll var det absolut populäraste 

föreningsidrotten med hela 43 procent. På andra plats kom innebandy med 16 procent. 

(Riksidrottsförbundet 2011-04-14). 

 

I Ungdomsstyrelsens studie ”Unga och föreningsidrotten” från 2005 visade det sig att ca 60 

procent av de tillfrågade ungdomarna upplevde att idrotten hade mycket stor eller ganska stor 

betydelse i deras liv (2005, s. 32). Studien visade vidare att 86 procent någon gång varit 

medlem i en idrottsförening och att minst 44 procent av dem fortfarande var det (2005, s.33). 

Till skillnad mot Riksförbundets undersökning kom att idrotta i en förening först på fjärde 

plats över de vanligaste fritidsaktiviteterna (2005, s.34). Undersökningen visade också att 65 

procent av de unga spontanidrottar med kompisar minst en gång i månaden och att 31 procent 

gör detsamma minst en gång i veckan (2005, s.35). 

 

Även Bengt Larssons studier ”Ungdomar och idrotten” (2008) och som bygger på 16-åringars 

idrottande i fyra skilda miljöer i Sverige (Stockholm city, Stockholm syd, Luleå och 

Bengtsfors/Årjäng) visar på liknande intresse för idrott. Hans undersökning visade att knappt 

hälften av flickorna och drygt hälften av pojkarna var medlemmar i en idrottsförening 

(Larsson, 2008, s.107). Studien visar också att två tredjedelar av de tillfrågade ansåg att idrott 

i olika former betydde mest för dem, som jämförelse uppgav hälften att kompisar betydde 

mest (Larsson, 2008, s.76).  

1.2.2 Skiljer sig idrottandet på fritiden mellan flickor och pojkar?  

I början ansågs idrott vara enbart för män som utvecklats efter manliga idéer och manliga 

ideal. När kvinnor senare började ägna sig åt idrott ansågs de till en början som konstiga och 

deras idrottande var något som måste förklaras (Birgitta Fagrell, 2002, s.177).  

 

Bengt Larssons studie ”Ungdomar och idrotten” (2008) visar dock att det inte är någon större 

skillnad mellan antalet flickor och pojkar som idrottar i en förening. Däremot var det en viss 

skillnad mellan antalet om man tittade på Stockholm City, där pojkarna var medlemmar i 

högre utsträckning än flickorna. (2008, s.107). I undersökningen framkom också att ca 30 

procent även idrottar utanför en idrottsförening och där var andelen flickor större än pojkar 

(2008, s. 92). 

 



4 

 

Ungdomsstyrelsens studie ”Unga och föreningsidrotten” (2005) visade att det var större andel 

pojkar (35 procent) än flickor (26 procent) som uppgav att idrotten hade stor betydelse (2005, 

s. 52). Däremot var det något fler flickor (42 procent) än pojkar (38 procent) som var med i en 

idrottsförening (2005, s. 52). 

1.2.3 Håller pojkarna och flickorna på med olika idrotter? 

Riksidrottsförbundets undersökning (2011-04-14) visade också att det finns skillnader mellan 

vilka idrotter som pojkar och flickor väljer, även om fotboll är populärast hos bägge könen. 

Se tabellen nedan. 

 

Flickor  Pojkar  

Fotboll 28 % Fotboll 56 % 

Ridning 21 % Innebandy 23 % 

Simning 13 % Ishockey 12 % 

Gymnastik 13 % Handboll   9 % 

Handboll 10 % Simning   8 % 

 

Fagrell beskriver i en studie hon gjort om manligt respektive kvinnligt i relation till kropp, 

idrott, familj och arbete, hur barn tidigt har en föreställning om att vissa idrotter är lämpande 

för kvinnor och andra för män (Fagrell, 2002, s. 175).  

 

Ännu är det inte riktigt accepterat att flickor håller på med idrotter som till exempel ishockey 

och boxning. I Fagrells studie var favoritidrotterna bland flickor ridning, konståkning och 

simning medan pojkarna föredrog fotboll, ishockey och pingis (a.a., s. 178).  

 

Att det fortfarande är så att idrotten är delvis uppdelad efter kön är trist. Många idrotter kräver 

ju andra saker än ren fysisk styrka och skulle därför kunna vara könsblandad mer än vad det 

är i dag. Fagrell (a.a., s. 182ff) skriver att man kan ta intryck av hur t.ex. uppdelningen i olika 

viktklasser inom boxning och använda liknande uppdelning i andra sporter.  

 

I Larssons studie (2008) var de populäraste idrotterna bland flickor fotboll, ridning, basket, 

dans och innebandy (2008, s.98) medan pojkarna föredrog fotboll, innebandy, basket, 

ishockey, tennis och golf (2008, s.100). Detta skiljer sig alltså något jämfört med 

Riksidrottsförbundets studie. 
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1.2.4 Hur fysiskt aktiva är pojkarna och flickorna? 

I studien ”Hur många motionerar/idrottar för lite och vilka är de?” som Idrotts- och 

kulturförvaltningen i Stockholm Stad gjorde tillsammans med Stockholms Universitet 2006 

visade det sig att 26 procent av mellanstadiebarnen i Stockholm var inaktiva. Det vill säga i 

den här studien ansågs de elever som idrottade/motionerade färre än 2 gånger i veckan som 

fysiskt inaktiva (Ulf Blomdahl & Stig Elofsson, s. 84). 

 

I Larssons studie (2002) jämfördes den fysiska aktiviteten mellan dem som var med i en 

förening med dem som inte var det. Det visade sig att mer är tre fjärdedelar av dem som var 

medlemmar i en förening rörde sig så att de blev andfådda och svettiga flera gånger i veckan. 

Det vill säga de var fysiskt aktiva på en hög nivå, medan det bara var en knapp tredjedel av 

dem som inte var medlemmar som hade samma nivå på sin fysiska aktivitet (2002, s. 159). 

1.3 Teoretiska utgångspunkter 

Jag kommer att utgår från några olika teorier när jag sedan ska titta och analysera resultaten 

från min undersökning. Dels Pierre Bourdieus teori om habitus och även idrottshabitus som 

Bengt Larsson beskriver den i studien ”Ungdomarna och idrotten” (2008) och dels utifrån 

Yvonne Hirdmans (2007) och Birgitta Fagrells teorier (2000 och 2002) om genus. 

 

Teorin om habitus kommer från Pierre Bourdieus forskning inom kultursociologi. 

Habitusbegreppet gör det möjligt att uttrycka något som liknar vad man menar med vana 

(Pierre Bourdieu, 1991, s.152). Habitus handlar om hur människor uppträder och lever och är 

något som man har förvärvat, men som varaktig förkroppsligats i form av permanenta 

dispositioner. Habitus refererar till något historiskt och är knutet till den individuella historien 

(Bourdieu, 1991, s.152).   

 

Dessa dispositioner gör en individ i en grupp av människor benägen att se, känna, förstå och 

handla på ett visst sätt i stället för ett annat. De här dispositionerna ska sedan förklaras och 

förstås mot bakgrund av de olika livsbetingelser som en människa aktivt präglas av. 

Människorna själva bestämmer ju inte när, var och under vilka betingelser man växer upp. 

Habitus bestäms alltså av varje människas dispositioner (Ungdomsstyrelsen, 2005, s.61). 

 

Tanken är alltså att det liv som man hittills har levt påverkar en människas sätt att handla, 

tänka och orientera sig i det sociala rummet i nutid (Larsson, 2002, s 33). Alla människor är 
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utrustade med habitus vilket innebär att det finns lika många habitus som individer (Larsson, 

2002, s 34). Habitus betyder alltså inlärda handlingsmönster som sedan i sin tur leder till att 

en människa gör vissa val. Det kan till exempel vara så att om ens föräldrar idrottar och tycker 

att det är viktigt så är jag uppväxt med det och det blir naturligt för mig att vara likadan. Jag 

får samma vanor och värderingar som dem runt om mig har. Det blir så att det liv man levt 

präglar en så att vissa saker, inte alltid medvetet, verkar ”självklara” för mig men helt 

otänkbara för andra (Ungdomsstyrelsen, 2005, s.61). 

 

Larsson beskriver (2008) att man måste ta sin utgångspunkt i människors habitus, det vill säga 

smakpreferenser, för att kunna förstå idrotten som socialt fenomen (2008, s.89). Habitus 

handlar alltså om ett sätt att vara och att ha en förkroppsligad känsla för praktiken, det vill 

säga att känna vem man är i olika sammanhang och att det man sysslar med eller den livsstil 

man lever är den som passar just mig (2008,s.120). Att inneha en stark idrottshabitus, 

beskriver Larsson, är att vara en person vars livsstil är särskilt bemängd av idrott (2008, s. 

141). 

 

I sin studie (2008) konstruerar Larsson begreppet idrottshabitus genom att titta på tre specifikt 

idrottsrelaterade områden (s. 142);  

1. graden av fysisk aktivitet, dels i ett ansträngningsperspektiv men även i ett 

regelbundenhetsperspektiv,  

2. medlemskap i en medlemsförening 

3. betyg i ämnet idrott och hälsa (denna variabel kommer jag dock inte att kunna 

kontrollera då mina respondenter endast går i årskurs 5) 

 

Sedan tittar man på dessa olika variabler och får då fram den nya variabeln – idrottshabitus 

och kan därefter dela in personerna i grupper. Om en person rör sig lite, inte är medlem i 

någon idrottsförening och dessutom har betyget G eller lägre anses personen sakna 

idrottshabitus, om personen istället är fysiskt aktiv på hög nivå, är medlem i en idrottsförening 

och dessutom har lägst betyget VG så har personen mycket stark idrottshabitus (Larsson, 

2008, s. 143). 

 

Yvonne Hirdman beskriver i artikeln ”Genussystemet – reflexioner kring kvinnors sociala 

underordning” genussystemet som en ordningsstruktur av kön (2007, s.212). Denna 

ordningsstruktur delar upp könen och den ordningen är sedan förutsättningen för andra sociala 
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ordningar som till exempel sociala, ekonomiska och politiska (Hirdman, 2007, s 212). 

Systemet har alltid funnits och accepteras av oss människor eftersom våra liv är organiserade 

efter systemet (Larsson, 2002, s. 38). Genussystemet bygger på två logiker: dels dikotomin, 

isärhållandet, det vill säga att manligt och kvinnligt inte ska blandas, dels hierarkin, det vill 

säga att det är mannen som är norm och som utgör normen för vad som är normalt och 

allmängiltigt (Hirdman, 2007, s 213).   

 

Liknande tankar har också Birgitta Fagrell i ”Genus – historien om kvinnligt och manligt” 

(2002). Där beskriver hon att det i samhället finns kollektiva uppfattningar om hur män och 

kvinnor ska bete sig. Männen anses förmer än kvinnorna och männens beteende blir normen 

för hur människor, såväl kvinnor som män, ska uppträda (s. 166).  

 

Dessutom eftersträvar genussystemet att hålla män och kvinnor åtskilda och dessutom se 

denna åtskillnad som något helt normalt. Genus skapar på så sätt ett samhälle där kvinnor och 

män begränsas i sin utveckling. Genussystemet bygger på att vi håller dessa föreställningar 

om män och kvinnor i vid liv som om de vore generella sanningar (a.a., s. 174). 

 

Fagrell beskriver vidare sin studie där hon undersökte hur barn konstruerade genus i 

förhållande till idrott. Det visade sig att barnen delar upp idrotter i manliga och kvinnliga (s. 

175).  Det visade sig också att barnen tyckte att män och kvinnor ska vara uppdelade, det vill 

säga könssegregerad (s. 176). När barnen fick frågor om olika idrotter visade det sig att de 

följde den traditionella uppdelningen av manliga och kvinnliga idrotter. Vissa idrotter 

uppfattades som idrotter som typiskt manliga (fotboll, hockey och tyngdlyftning) andra som 

kvinnliga (balett, konståkning, ridning) (s.178).  Det fanns dock vissa flickor som gärna ville 

prova en ”manlig” idrott medan pojkarna inte vill prova någon ”kvinnlig” (s. 182). 

 

I studien framkom också att den manliga kroppen anses vara modig, stark och duktig medan 

kvinnokroppen sågs som lugnare, försiktigare, gracilare och sämre (s. 182). 

2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna undersökning är att titta på hur många av dagens femteklassare i ”Skolan” 

som håller på med någon idrott på fritiden, i såväl organiserad som oorganiserad form och om 

det är någon skillnad mellan flickor och pojkar. Dessutom om habitus och genus har någon 
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betydelse för idrottsintresset.  

 

Följande frågeställningar användes för att ta reda på detta: 

 Hur många av femteklassarna i ”Skolan” håller på med någon idrott på fritiden?  

 Är det någon skillnad på idrottandet på fritiden mellan flickor och pojkar?  

3 Metod och urval 

3.1 Urval 

En av frågeställningarna i min undersökning är att försöka ta reda på hur mycket dagens 

femteklassare idrottar på fritiden och om det finns någon skillnad mellan idrottandet och 

idrotterna, om man jämför pojkar och flickor. Jag valde att begränsa min undersökning till 

min VFU-skola, i södra Stockholm. Dels för att jag var intresserad av hur just ”mina” elevers 

idrottande på fritiden ser ut, dels för att jag känner lärarna och eleverna där från mina 

praktikperioder. ”Skolan” har tre klasser i årskurs 5, med totalt 64 elever. Det ansåg jag skulle 

räcka för att få ett tillräckligt antal respondenter på min enkät. När jag skulle bestämma vilken 

årskurs jag skulle välja, ville jag att alla svarande skulle gå i samma årskurs. Jag valde årskurs 

5 där eleverna är födda 2000 och alltså har fyllt eller fyller 11 år under 2011, utifrån Larssons 

resultat om att andelen barn som idrottar sjunker efter 12-årsåldern (2002).  

 

Den andra frågeställningen i min undersökning är att försöka ta reda på om det finns någon 

skillnad mellan idrottandet och idrotterna, om man jämför pojkar och flickor. Därför var det 

viktigt att det var ungefär lika många pojkar som flickor som svarade på enkäten. Totalt 

svarade 61 elever på enkäten, varav 36 flickor och 25 pojkar, alla från årskurs 5. 

3.2 Datainsamlingsmetod 

Det finns olika metoder att använda sig av för att hämta information som underlag till en 

studie. Några exempel är observationer, intervjuer och enkäter. 

 

Den metod jag tyckte skulle fungera bäst till min studie var enkäter. Fördelar med att använda 

enkäter är att frågorna är förutbestämda, alla svarar på samma frågor. Det innebär att jag 

kunnat precisera mina frågor och förhoppningsvis få svar på det jag vill veta. Det kan ju 

delvis bero på hur eleverna tolkar mina frågor, de kanske tolkar dem lite olika. Det är också 

en fördel då man kan få många svar under en begränsad tid eftersom ett större antal elever kan 
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fylla i enkäten samtidigt. En annan fördel med en enkät är att den kan göras varsomhelst i 

klassrummet, på fritids eller i gymnastiksalen. Dessutom tar det inte så mycket tid i anspråk 

att sammanställa svaren. Nackdelen är att det inte går att ställa följdfrågor och att svaren blir 

kortfattade och i viss mån ledande. Man kan också missa information som hade kommit fram 

vid en intervju då man lättare kan ställa följdfrågor.  

 

Jag har valt att göra en kvantitativ undersökning i form av en enkät med 10 frågor (se bilaga 

2) till samtliga elever i årskurs 5 i ”Skolan”. Flertalet frågor är flervalsfrågor och fyra av dem 

har följdfrågor vilket innebär att om man svarat ja respektive nej, på några av frågorna så får 

man också svara på en följdfråga.   

 

Eleverna har enskilt svarat på enkäten men jag har varit närvarande vid varje svarstillfälle så 

att eleverna har kunnat fråga mig om det är något de inte har förstått eller undrat över.  

 

Resultaten sammanställdes och bearbetades med hjälp av Excel. Först räknade jag samman 

antalet svar totalt sedan uppdelat på flickor respektive pojkar. Sedan räknade jag om antalen 

till procent istället eftersom det gav ett mer rättvisande resultat då det var fler flickor än 

pojkar som svarade på enkäten. Resultaten presenterades sedan i figurer. 

3.3 Validitet och reabilitet 

När man gör en kvantitativ studie så kan man säga att kvaliteten på undersökningen helt beror 

på graden av säkerhet i den insamlade informationen (Patel & Davidson, 2003,s. 98). 

”Det är viktigt att veta att vi undersöker det vi har bestämt oss för att undersöka, det vill säga 

veta att vi har god validitet” (Patel & Davidson, s. 98). När jag satte ihop enkäten försökte jag 

därför att göra frågorna i enkäten enkla att läsa och förstå så att eleverna inte skulle missförstå 

någon fråga och därför svara ”fel” och därmed ge ett felvärde i undersökningen. Frågorna i 

min enkät bygger på de frågeställningar jag har i min uppsats.  

 

”En annan viktig del i en kvantitativ undersökning är att den har den god reliabilitet, det vill 

säga att vi gör det på ett tillförlitligt sätt”. (Patel & Davidson, s. 98). Det handlar om hur väl 

det står emot slumpinflytande av olika slag. Det betyder att resultatet av den kvalitativa 

undersökningen ska bli detsamma oberoende av vem som gör den. Därför har jag gjort 

undersökningen med alla elever i årskurs 5 i ”Skolan”, inte slumpmässigt valt ut ett antal som 
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fått representera eleverna, vilket innebär att resultatet i min undersökning förmodligen skulle 

bli samma om man gjorde om undersökningen med samma elever. Dessutom har frågorna till 

största delen fasta svarsalternativ vilket gör den enklare att svara på. 

3.4 Bortfall 

När man gör en kvantitativ undersökning har man oftast ett visst bortfall. Det finns olika 

sorters bortfall; internt bortfall och externt bortfall. Internt bortfall är till exempel där eleverna 

har hoppat över en fråga eller inte svarat på frågan som det var tänkt. Externt bortfall kan till 

exempel vara om en eller flera av de elever som har valts ut för att svara på enkäten av olika 

anledningar inte gör det.  

 

Jag delade ut enkäten till alla som var närvarande vid de olika tillfällena. Totalt går det 64 

elever (37 flickor och 27 pojkar) uppdelat på tre klasser i årskurs 5 i ”Skolan” och jag delad ut 

61 enkäter och alla elever som var närvarande svarade. De tre elever som inte besvarade 

enkäten var alltså frånvarande vid intervjutillfällena av en eller annan anledning som till 

exempel sjukdom. Det externa bortfallet blev mycket litet, bara 5 procent. Anledningen till att 

alla svarade var förmodligen att jag var närvarande då de besvarade den. Hade jag skickat 

hem enkäterna så hade förmodligen det externa bortfallet blivit högre. 

3.5 Etik 

Rånäsdokumentet (http://www.gih.se/Utbildning/Dina-studier-vid-GIH/Skriva-uppsats, s.5) 

som ger råd och anvisningar i hur man skriver en uppsats tar också upp etiska aspekter på 

skrivandet. Dokumentet beskriver vikten av respekt för de människor som deltar i studien och 

att det finns vissa forskningsetiska regler som ska beaktas. 

 

Jag gjorde undersökningen i min VFU-skola, där de flesta elever och lärare känner igen mig, 

vilket jag tror är en stor fördel.  Eftersom skolan tillhör de skolor som har ett generellt 

tillstånd för undersökningar och då undersökningen är förhållandevis neutral hämtade jag inte 

in godkännande från målsman. Vid själva undersökningstillfällena presenterade jag mig och 

berättade om min undersökning och dess syfte. Jag informerade också eleverna om att 

enkäten var helt anonym och att jag i efterhand inte skulle kunna ta reda på hur en enskild 

elev har svarat. Eleverna fick också veta att det var frivilligt att svara på mina frågor och att 

jag skulle finnas till hands om det var någon som ville fråga något. Min upplevelse var att de 
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tyckte att det var roligt att svara på frågorna. Inga av frågorna i enkäten uppfattar jag heller 

som integritetskränkande på något sätt.  

4 Resultat 

Här kommer jag att gå igenom resultatet på frågorna i min undersökning. Jag har valt att 

presentera de fyra resultat som jag anser vara viktigast; vilka idrotter de var aktiva inom, om 

de var aktiva på fritiden utanför en förening, viljan att prova på ytterligare en idrott och 

slutligen hur mycket de var aktiva. 

 

I enkäten deltog totalt 61 elever, 36 flickor och 25 pojkar, vid årskurs 5 i ”Skolan”. Samtliga 

elever bor i närområdet. Drygt 90 procent av eleverna bor antingen i villa, radhus eller i 

bostadsrättslägenhet och har även tillgång till bil i hemmet.  

4.1 Vilka idrotter är eleverna aktiva i? 

Hur många av eleverna är medlemmar i en idrottsförening? Det är 76 procent av pojkarna och 

67 procent av flickorna som är medlemmar i en idrottsförening. Det är alltså ingen större 

skillnad mellan pojkar och flickor, även om pojkarna medlemmar i lite större utsträckning. 

 

 

Figur 1: Vilken/vilka idrotter håller du på med? (procent av antalet som håller på med någon idrott) 

 

Fotboll är den klart populäraste idrotten både hos pojkar och hos flickor. Det är 36 procent av 

pojkarna och 28 procent av flickorna som spelar fotboll i en idrottsförening. Även tennis och 

pingis lockar både flickor och pojkar, men i liten utsträckning. De övriga idrotterna utförs 
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antingen av flickor eller av pojkar. Förutom fotboll, håller pojkarna på med innebandy, 

hockey och pingis, och flickorna med tennis, dans och ridning.  

4.2 Idrottande utanför en förening 

En del, framförallt pojkarna, håller även på med någon idrott i oorganiserad form, det vill 

säga en idrott som man utövar på fritiden, men inte i någon förening. Det är en stor skillnad 

om man jämför pojkar (40 procent) med flickor (14 procent). 

 

 
Figur 2. Vilken idrott håller du på med? (procent av andelen som svarade ja på fråga 2) 

 

Även bland dem som idrottar utanför en förening är det fotboll som är mest populärt. Nästan 

samtliga pojkar som håller på med en oorganiserad idrott spelar fotboll. Bland flickorna är 

dock fotboll inte lika populärt, utan de håller på med individuella idrotter som simning och 

dans. 

4.3 Viljan att prova på ytterligare en idrott 

Drygt en tredjedel av eleverna skulle kunna tänka sig att prova på ytterligare en eller flera 

idrotter. Det är ungefär lika många pojkar som flickor, men det var också en del pojkar som 

inte riktigt visste eller som inte svarade på frågan.  
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Figur 3: Vilken idrott/idrott skulle du då vilja hålla på med?  

(procent av antalet som svarade ja på fråga 7) 

 

Dans, innebandy och hockey var det som flickorna helst ville prova medan pojkarna mest var 

intresserade av fotboll, pingis och innebandy.  

4.4 Aktivitet och intensitet 

 
Figur 4: Hur upplever du din kondition? 

 

Eleverna i ”Skolan” är mycket aktiva. Över 80 procent rör sig minst en gång i veckan så att de 

blir andfådda och svettiga och mer än 65 procent rör sig flera gånger i veckan. Några få 

flickor, men inga pojkar, säger att de rör sig ganska lite.  
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5 Sammanfattande diskussion 

I det här slutkapitlet ska jag analysera några av de resultat som tidigare presenterats. Jag har 

valt att titta på de ekonomiska förutsättningar som dessa barn har, eftersom det kan påverka 

möjligheten att idrotta, idrottandet i såväl organiserad som oorganiserad form samt slutligen 

barnens vilja att få prova ytterligare idrotter. Dessutom har jag tittat på hur mycket de rör sig 

varje vecka. 

5.1 Ekonomiska förutsättningar 

De allra flesta eleverna som går i ”Skolan” och som har svarat på min enkät bor i Örby som 

tillhör i stadsdelen Vantör i södra Stockholm. Örby har ett invånarantal på 5 216 personer 

varav 718 är barn mellan 6 och 15 år. 61 procent av bostäderna i området är småhus (radhus 

och villor) resten är lägenheter, såväl bostadsrättslägenheter (56 procent) som hyreslägenheter 

(44 procent) (Stockholms Stads Utrednings- och Statistikkontor AB (USK) 2010).   

 

Medelinkomsten för personer över 16 år var 365 500 jämfört med snittet för Stockholm som 

var 299 200. Andelen arbetslösa var 2,2 procent jämfört med 3,6 procent i Stockholm som 

helhet.  Under 2010 var det 0,4 procent av de boende i Örby som fick ekonomiskt bistånd, en 

betydligt mindre del än resten av Stockholm, där siffran låg på 3,2 procent. Ohälsotalet (det 

vill säga antalet utbetalda dagar med sjukpenning inkl. arbetsskadesjukpenning, 

rehabiliteringspenning, aktivitets- och sjukersättning från socialförsäkringen) var 2010 11,2 

jämfört med Stockholm som hade ett ohälsotal på 20,8. (Stockholms Stads Utrednings- och 

Statistikkontor AB (USK) 2010).  

 

Två av frågorna i min enkät, om bostad och tillgång till bil/båt med sovplatser/sommarstuga 

ger en fingervisning om att de här eleverna förmodligen kommer från familjer som har det 

ganska gott ställt ekonomiskt. Detta då de flesta av eleverna (drygt 90 procent) bor i antingen 

radhus, villa eller bostadsrättslägenhet, och dessutom har tillgång till bil. Tillgång till 

sommarstuga har över hälften (59 procent) av eleverna. Om familjerna har det ganska gott 

ställt ekonomiskt ökar chansen för att det ska finnas pengar över till att lägga på ett 

fritidsintresse. Detta gör att jag kan anta att de här eleverna kommer från hem med ganska 

goda ekonomiska förhållanden, vilket i sin tur borde gör att det i de här familjerna finns 

pengar över att lägga på till exempel ett fritidsintresse. 
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Idrottsaktiviteter på fritiden behöver inte vara speciellt dyra, ett medlemskap i IFK Örby 

kostar mellan 500 och 800 kronor, beroende på ålder, men sedan tillkommer utrustning, resor, 

cuper med mera.  Det kanske inte är så stora summor, men om man inte har så mycket pengar 

över kan det vara en stor summa som man inte kan prioritera. Speciellt svårt blir det om man 

har fler aktiva barn, även om många föreningar har familjemedlemskap som innebär en viss 

rabatt. 

 

Kostnaden för olika idrotter för barn mellan 7 och 15 år var 2009 – i kostnaden ingår 

medlemsavgift, utrustning, resor, avgifter för läger med mera. (Riksidrottsförbundets 

kostnadsundersökning, 2009) 

 

Ishockey 10 740

Ridning 10 405

Tennis 4 700

Friidrott 4 100

Innebandy 3 945

Simning 3 925

Basket 3 900

Fotboll 3 700

Golf 3 500

Gymnastik 2 360

 

Dock ska tilläggas att eleverna inte håller på med dyra sporter i någon högre utsträckning. 

Hockey som anses vara en av de dyraste sporterna håller bara 3 pojkar på med, medan 3 

flickor rider, som är den näst dyraste sporten. De flesta håller på med fotboll som kan anses 

som en relativt ”billig” idrott som förutom medlemsavgifter inte kräver så mycket utrustning, 

förutom skor och kläder. Anledningen till att just fotboll är stort beror sannolikt på att fotboll 

är den populäraste sporten bland barn och unga (Riksidrottsförbundet 2011-04-14) men även 

det faktum att i Örby, som har ett invånarantal på 5 216 personer varav 718 är barn mellan 6 

och 15 år, har två idrottsföreningar, Örby IS och IFK Örby, som till största delen håller på 

med fotboll. Närheten kan vara viktig i dag då föräldrar arbetar mycket och barnen i större 

utsträckning måste kunna ta sig till fritidsaktiviteter själva. 
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5.2 Organiserad idrott 

Hela 76 procent av pojkarna och 67 procent av flickorna är medlem i en idrottsförening.  Det 

är ingen större skillnad mellan pojkar och flickor. Detta kan man jämföra med resultatet för 

Stockholm City och Stockholm syd som Larsson fick fram i sin studie (2008). Där var 53 

procent av pojkarna i Stockholm City och 39 procent i Stockholm syd samt 41 procent 

respektive 25 procent för flickorna (s. 64). Skillnaden kan bero på att ungdomarna i Larssons 

undersökning är 16 år och i min undersökning 11 år. Detta eftersom det visar sig att 

idrottsaktiviteten är som högst i åldern 10 -12 år, för att sedan sjunka.  

 

Liknande siffror presenterar Riksidrottsförbundet i sin undersökning från 2004 om 

idrottsvanorna hos barn och ungdomar mellan 7 och 15 år, där ”Sport och idrott” kom på 

andra plats när det gäller populäraste fritidsintresset, inte heller där var det någon större 

skillnad mellan pojkar och flickor (Riksidrottsförbundet 2011-04-14). 

 

Medlemskap i en idrottsförening är ett av kriterierna som Larsson (2008 , s. 142) menar att 

man kan koppla till begreppet idrottshabitus. Resultaten från min undersöking visar att det 

finns många som skulle kunna ha en stark idrottshabitus. Att inneha en stark idrottshabitus är 

att vara en person vars livsstil är särskilt bemängd av idrott skriver Larsson (s.141) och det 

kan man ju anta att dessa elevers livsstil är om man tittar på andelen som idrottar i förening. 

 

Anledningen till att så många är engagerade i idrottsföreningar kan vara flera. Dels kan det 

vara fråga om habitus. Om eleverna är uppväxta i en miljö där idrott är en viktig del t.ex. att 

föräldrarna själva idrottar eller har idrottat och dessutom tycker att idrott är en viktig och 

naturlig del av livet så kan det vara ”självklart” för dessa elever att själva hålla på med idrott i 

en eller annan form. Det är dock inget jag vet någonting om i denna studie. Dels kan det vara 

fråga om närheten till olika aktiviteter. I och runt Örby finns stora möjligheter till idrott både i 

föreningar och på egen hand. Örby har två idrottsföreningar IFK Örby och Örby IS. Bägge 

föreningarna håller på med både fotboll och innebandy och har lag för både flickor och pojkar 

(Örby IS och IFK Örby). Dessutom finns i närområdet flera andra idrottsklubbar, Stureby SK, 

Enskede IK, Högdalens AIS med flera. De som är intresserade av att vara med i en 

idrottsklubb behöver alltså inte ta sig särskilt långt för att hitta en förening. En annan 

anledning kan vara att eleverna i ”Skolan” till största delen kommer från hem som 
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förmodligen har en god social status, detta gör att det finns pengar över till att t.ex. vara med i 

en idrottsförening. 

 

Dessutom hänvisar Larsson i sin studie till Lars-Magnus Engströms undersökning ”Barn och 

ungdomars idrottsvanor i förändring” där Engström säger att barn till högutbildade föräldrar 

som bor i villa och har bil i mycket större utsträckning medlemmar i en idrottsförening än 

barn vars föräldrar saknar dessa materiella tillgångar (2004, s.86).  

 

Glädjande nog är det bara två elever av 61 (en pojke och en flicka) som säger att det är någon 

annan än de själva som har valt idrotten. I det här fallet en mamma och en pappa.  

 

Det är naturligtvis bra att eleven själv har fått bestämma vilken idrott de ska syssla med på 

fritiden. Dels gör det att de förmodligen tycker att det är roligare och dels är sannolikheten 

större att de kommer att fortsätta med sin idrott då de själva har valt den. Dessutom har de 

kanske en viss kunskap om att motion och rörelse är viktigt för den psykiska och fysiska 

hälsan.  

5.2.1 Vilka idrotter är populärast?  

Fotboll är den klart populäraste idrotten bland femteklassarna i ”Skolan”. Det gäller både 

flickor och pojkar. Även Riksidrottsförbundets undersökning visar att fotboll är den absolut 

populäraste föreningsidrotten med hela 43 procent, på andra plats kommer innebandy med 16 

procent (Riksidrottsförbundet 2011-04-14). Samma resultat visar Ungdomsstyrelsens studie 

”Unga och föreningsidrotten” (2005) där fotbollen kommer på första plats med 33 procent 

följt av ridning på 10 procent. Fotboll verkar alltså vara den allra populäraste idrotten när det 

gäller ungas idrottande i en förening.   

 

En bidragande orsak till det höga fotbollsintresset kan vara att det i Örby finns två stycken 

fotbollsklubbar, Örby IS och IFK Örby. Bägge föreningarna har omfattande 

ungdomsverksamhet, Örby IS har 19 ungdomslag i åldrarna 7 -18 år och IFK Örby har 16 

ungdomslag i 7 -18 år. Bägge föreningarna har ett pojklag och ett flicklag i åldersklassen 11 

år (motsvarande årskurs 5). (Örby IS och IFK Örby). I området finns också tillgång till flera 

bollplaner. Det är naturligt att man håller på med en idrott som finns i närområdet.  
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Bland pojkarna är även innebandy populärt, precis som i Riksidrottsförbundets undersökning, 

och även där kan förklaringen troligtvis hittas i närområdet. Såväl Örby IS som IFK Örby har 

innebandylag i rätt årskull. Ingen av föreningarna har dock något lag för flickor i samma 

ålder. Ofta är det så att man spelar fotboll på sommaren och innebandy på vintern i samma 

lag. Innebandy är också en förhållandevis ”billig” sport, man behöver bara skor och 

innebandyklubba. Några av flickorna håller på med ridning och närmaste stall är Enskede 

Ridskola som ligger ganska nära Örby, i samma stadsdel. Trots omedelbar närhet till en stor 

simhall i Högdalen är det ingen av eleverna som håller på med simning i organiserad form.  

 

Enligt Hirdman (2007) och Fagrell (2000) så är samhället uppdelat i manligt och kvinnligt 

och det kan särskilt märkas när det gäller idrott. Typiska pojkidrotter är enligt Hirdman och 

Fagrell, hockey och boxning medan typiska flickidrotter är dans, gymnastik och ridning. Om 

man tittar på de valda idrotterna i denna studie ur ett genusperspektiv är det några elever, två 

flickor som faktiskt gjort gränsöverskridande val, det vill säga valt en idrott som anses 

”tillhöra” det motsatta könet. Flickorna håller på armbrytning, som väl får anses som en 

manlig idrott. Däremot är det ingen pojke som håller på med en typiskt kvinnlig idrott som 

t.ex. ridning eller dans.  

 

Både Hirdman (2007) och Fagrell (2000) talar också om att manligt och kvinnligt inte ska 

blandas och det märks tydligt inom idrotten. Detta märks också i min studie, pojkar och 

flickor tävlar inte tillsammans, möjligen inom den oorganiserade idrotten, idrottsföreningarna 

i Örby har speciella flick- och pojklag. Om flickor och pojkar skulle kunna spela i samma lag 

så skulle flera få chans att utöva en sport eftersom det ibland inte finns flicklag t.ex. inom 

bandy och hockey. Det är ju faktiskt så som Larsson skriver att det är svårt att hitta biologiska 

argument för att just pojkar ska spela ishockey medan flickorna rider (2008, s. 39). Alltså 

borde flickor och pojkar kunna spela ihop. 

5.3 Oorganiserad idrott 

I Örby och områdena i närheten finns det många grönområden och även flera bollplaner: 

Örby BP, Bäckahagens BP, Sjöängens BP samt Sturebyskolans BP. Det finns också vintertid 

flera spolade banor för skridskoåkning; Örby BP, Sturebyskolans BP, Kämpetorps BP och 

Bäckahagens BP (Stockholms Stad). Detta gör att det finns stora möjligheter till idrottande. 
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Om man tittar på antalet i min studie som håller på med oorganiserad idrott på fritiden så är 

det en stor skillnad mellan flickor och pojkar. 40 procent av pojkarna håller på med någon 

oorganiserad idrott på fritiden medan bara 14 procent av flickorna. En anledning kan vara att 

flera av flickorna håller på med dans och att det kanske inte anses som en idrott. En av 

flickorna som svarade på min enkät skrev just så ”Jag håller på med dans om det är en idrott”. 

Detta uttalande visar kanske på att idrott är något som pojkar håller på med eftersom det anses 

vara pojkarna som sätter normen för vad som är normalt (Fagrell, 2002, s. 166).  

 

I Ungdomsstyrelsens studie ”Unga och föreningsidrotten” (2005) visade att 55 procent av de 

tillfrågade 13-åringarna spontanidrottade, av pojkarna var det 66 procent och flickorna 42 

procent (s.147).  Det stämmer delvis med mina egna resultat, att pojkarna spontanidrottar mer 

än flickorna, men i min undersökning var det betydligt mindre andel än i Ungdomsstyrelsens 

studie. Det skulle kunna bero på att så många av eleverna i min undersökning håller på med 

en organiserad idrott och därför inte har så mycket tid över till spontanidrott. 

 

Den populäraste idrotten att hålla på med utanför en förening är fotboll och de allra flesta som 

höll på med någon idrott i oorganiserad form höll också på med en idrott i en förening. Detta 

gällde framförallt pojkarna, där 5 av de 8 pojkarna som spelade fotboll med kompisarna också 

spelade fotboll i organiserad form. De övriga tre pojkarna höll inte på med någon organiserad 

idrott alls. En anledning till att så många spelade fotboll kan vara att det är lätt att ta sig till en 

plats som fungerar för fotboll. ”Skolan” ligger bara 400 meter ifrån en Bollplan med en 11-

manna och en 7-manna grusplan (Stockholms stad 2011-09-08). Dessutom har man inom 1 

km radie ytterligare 3 bollplaner; Bäckahagens BP, Stureby skolas BP och Sjöängens BP. 

Dessutom finns det gott om öppna ytor som fungerar bra som fotbollsplan. En annan viktig 

anledning kan vara att fotbollsspel inte kräver någon speciell utrustning, det räcker med en 

boll och en plan yta. 

 

En skillnad när man jämför flickor och pojkars oorganiserade idrott är att pojkarna håller på 

med lagidrotter medan flickorna håller på med individuella idrotter, i det här fallet, dans, 

simning och skridskoåkning.  
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5.4 Viljan att prova på ytterligare en idrott 

Många av eleverna var intresserade av att prova på ytterligare en idrott. Här var det en lite 

större andel flickor (40 procent) än pojkar (30 procent) som ville börja med ytterligare en 

idrott. 

 

De flesta pojkar som svarade att de ville hålla på med ytterligare en idrott höll redan på med 

idrott i en förening. Bland flickorna var det bara lite mer än hälften som redan höll på med en 

idrott i en förening 

 

I min studie kan man se en viss skillnad på kön. Hela 33 procent av flickorna skulle helst vilja 

hålla på med dans. Ingen flicka ville prova fotboll, basket eller pingis, men däremot hockey, 

innebandy och bandy som anses vara ”pojkidrotter”. För pojkarna var det fotboll och pingis 

som var populärast. Ingen pojke ville prova på någon typisk ”flickidrott” som dans eller 

konståkning. I Ungdomsstyrelsens studie var fotboll den studie som de tillfrågade helst kunde 

tänka sig börja med och dans kom på fjärde plats. Hirdmans (2007) isärhållande princip, det 

vill säga att manligt och kvinnligt ska hållas isär, gör att det är svårt för flickor som vill prova 

på hockey eller bandy eftersom det inte är så vanligt med hockey eller bandylag för flickor. 

Tänk om man då som flicka kunde få spela i ett pojklag. 

 

Nästan var fjärde av dem som sade att de vill hålla på med ytterligare en idrott visste inte 

riktigt vad de ville hålla på med. Men det visar ju att det finns ett stort intresse för att hålla på 

med någon form av idrott på fritiden. Att det inte vet vilken idrott de vill hålla på med kan 

beror på att de inte riktigt vet vilka idrotter som finns i närområdet. 

5.5 Aktivitet och intensitet 

Glädjande nog var det 82 procent av eleverna som minst en gång i veckan rörde sig så att de 

blev andfådda och svettiga och hela 67 procent rörde sig flera gånger i veckan. Tre flickor 

uppgav att de rörde sig väldigt lite och ingen av dem höll på med idrott i någon form och bara 

en av dem skulle vilja prova på något.  

 

Intressant är att en av flickorna svarade att hon rör sig så att hon blir andfådd och svettig varje 

eller nästan varje dag trots att hon svarade nej på frågorna om idrott i respektive utanför en 
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förening. Det skulle ju kunna bero på att hon sysslar med sådant som man ibland kanske inte 

tänker på som idrott som t.ex. cykling eller jogging. 

 

Om man tittar på Larssons (2008) sätt att beskriva idrottshabitus, det vill säga en person som 

rör sig lite, inte är medlem i någon idrottsförening och dessutom har betyget G eller lägre 

anses personen sakna idrottshabitus. Om personen istället är fysiskt aktiv på hög nivå, är 

medlem i en idrottsförening och dessutom har lägst betyget VG så har personen mycket stark 

idrottshabitus. I min undersökning kan jag bara ta hänsyn till de två första kriterierna, när jag 

ska titta på elevernas idrottshabitus, eftersom eleverna bara går i årskurs 5 och därför inte har 

fått några betyg ännu.  

 

Drygt 50 procent av pojkarna i min undersökning kan anses ha stark mycket stark 

idrottshabitus. De idrottar alla i en idrottsförening och blir andfådda och svettiga flera eller 

nästan alla dagar i veckan. Dessutom håller 53 procent av pojkarna som har mycket stark 

idrottshabitus på med ytterligare någon idrott fast i oorganiserad form. För flickorna är 

motsvarande siffra betydligt lägre, drygt 30 procent och där är det bara en av dem som 

dessutom håller på med någon idrott i oorganiserad form.  

 

Om man istället tittar på dem anses sakna idrottshabitus (inte medlem i en idrottsförening och 

blir svettig och andfådd någon gång i veckan eller mindre) så är det inte en så stor skillnad 

mellan flickor och pojkar. 20 procent av pojkarna anses sakna idrottshabitus medan det hos 

flickorna är 28 procent.  

 

I Ungdomsstyrelsens studie ”Unga och föreningsidrotten” (2005) var det 25 procent av 

pojkarna och 19 procent av flickorna mellan 13 och 14 år som hade idrottshabitus (s. 63), 

medan det i Larssons studie ”Ungdomarna och idrotten” (2008) var drygt 50 procent av 

flickorna och 60 procent av pojkarnas som hade en mycket stark idrottshabitus och 20 procent 

av flickorna och 20 procent av pojkarna som saknade idrottshabitus. Sifforna skiljer sig lite 

mellan deras två studier och min, men i samtliga undersökningar har pojkarna i högre grad 

stark idrottshabitus än flickorna.  

5.6 Sammanfattning 

Femteklassarna i ”Skolan” är mycket flitiga idrottsutövare på fritiden. Både om man tittar på 

idrott i organiserad verksamhet som i en idrottsförening men även i oorganiserad form. 
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Dessutom var det flera som redan höll på med en idrott som kunde tänka sig att prova 

ytterligare en. Den allra populäraste idrotten är fotboll, och det gäller både pojkar och flickor. 

Vilket förmodligen har att göra med att det finns två fotbollsklubbar i det omedelbara 

närområdet. 

 

Några av anledningarna till att idrottandet är så högt är förmodligen för att barnen bor i 

familjer som har det gott ställt ekonomiskt och att Örby är ett område med flera 

idrottsföreningar i närheten och dessutom goda möjligheter till spontanidrott i form av 

bollplaner, skridskobanor och öppna ytor. 

 

Den fysiska aktiviteten och intensiteten är ganska hög bland eleverna. 82 procent av eleverna 

rör sig minst en gång i veckan så att de blir andfådda och svettiga och hela 67 procent rör sig 

flera gånger i veckan. Bland eleverna finns också en rätt stor andel med mycket stor 

idrottshabitus, pojkarna i högre andel än flickorna. Jag har funderat lite på varför det är så, att 

betydligt fler pojkar än flickor har en mycket stark idrottshabitus. Kan det bero på att man 

fortfarande ser idrott som något mer manligt än kvinnligt? Flickor ska inte bli starka och träna 

för mycket.  Eller kan det bero på att det inte finns lag för flickor som vill hålla på med en 

speciellt sport som t.ex. hockey och bandy, sporter som anses som ”manliga”? 

 

Om man tittar på mina resultat ur ett genusperspektiv och Hirdmans två logiker om 

isärhållandet och det manliga som norm ser man till exempel att det finns vissa idrotter som 

det är svårare för flickor att få hålla på med. Jag tänker bland annat på hockey. Det finns 

väldigt få flicklag, och att som flicka få spela i ett lag med pojkar är nog svårt. Förmodligen 

måste flickan då vara minst lika duktig som pojkarna för att få vara med. Pojkar tycker oftast 

att flickor är betydligt sämre och om hon skulle vara lika bra säger man att hon är som en 

pojke. 

 

Jag tycker att det är lite synd att man inte blandar pojkar och flickor mer i lagen, då skulle 

förmodligen fler få spela. Jag tänker närmast på att det ibland kan vara svårt att få ihop ett helt 

lag med bara flickor eller pojkar, speciellt på mindre orter. Jag tror inte heller att det är så stor 

fysisk skillnad på flickor och pojkar, åtminstone inte innan puberteten, så de skulle säkert 

kunna träna och tävla ihop. Jag är lite nyfiken på de två flickor som svarade att de höll på med 

armbrytning, tävlar de mot pojkar då? Och hur kommer det sig att det valde en sådan typiskt 

”manlig” idrott?  
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5.7 Fortsatt forskning 

Jag tycker att det har varit mycket intressant att göra den här undersökningen. I min nästa 

undersökning kommer jag att jämföra eleverna i ”Skolan” med en annan skola i ett område 

med sämre social status, men som ligger i samma stadsdel. Jag tycker att det skulle vara 

mycket intressant att se om det är någon skillnad mellan de bägge skolorna om man tittar på 

andel som idrottar, skillnad mellan idrotter och om det är någon skillnad mellan flickor och 

pojkars idrottande i de båda områdena. Detta med tanke på att det är ganska stora skillnader 

socialt sett mellan områdena i Vantörs stadsdel.  

5.8 Metoddiskussion 

När jag gick igenom alla elevernas svar insåg jag att jag skulle ha gett fler alternativ på fråga 

9 som handlade om de skulle vilja hålla på med ytterligare någon idrott och i så fall vilken. 

Jag skulle ha angett ”Vet ej” som ytterligare ett svarsalternativ. Nu skrev eleverna ”Vet inte” 

själva eller så satte de ett kryss mellan rutorna för ja och nej.  

 

Jag tror också att några av frågorna skulle ha formulerats lite enklare och då tänker jag 

framför allt på frågorna 7 och 8. Fråga 7 handlar om idrott utanför en idrottsförening där 

några av eleverna inte riktigt förstod vad jag menade. Fråga 8 handlar om de själva har valt 

sin idrott, där var det också några elever som behövde en förklaring för att kunna svara riktigt 

på frågan. 

 

Dock underlättade det att jag var med under tiden de gjorde enkäten eftersom jag då fanns till 

hands för att kunna förklara om det var något de inte förstod. Om jag inte hade varit 

närvarande så hade nog en del elever hoppat över en del frågor vilket hade gjort 

undersökningen betydligt mindre tillförlitlig. 
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Bilaga 1 

Litteratursökning 

Syfte och frågeställningar:  
 
Syftet med denna studie är att titta på hur många av dagens femteklassar som håller på med 

någon idrott på fritiden och det är någon skillnad mellan flickor och pojkar (i det här fallet 

årskurs 5) idrottande på fritiden. 

 

 Följande frågeställningar användes för att ta reda på detta: 

 Hur många av femteklassarna i ”Skolan” håller på med någon idrott på fritiden?  

 Är det någon skillnad på idrottandet på fritiden mellan flickor och pojkar?  

 
Vilka sökord har du använt? 
Idrott, fritidsaktiviteter, idrottsföreningar 
Idrott + genus 
Fritidsaktiviteter +barn  
Flickor +pojkar +idrott 
 
Var har du sökt? 
Google 
DiVA-GIH  http://gih.diva-portal.org/smash/search.jsf 

 
Sökningar som gav relevant resultat 
Diva-GIH: Fritid and idrott, fritid and pojkar and flickor 

 
Kommentarer 
Jag har till största delen använt mig av olika idrottslitteratur, delvis sådan litteratur som jag 
kommit i kontakt med under mina tidigare kurser, speciellt i kurserna Idrott, Fritid och Hälsa 
I & II. Jag har också haft nytta av litteratur som min handledare hänvisat till och som jag 
hittat på bibliotek. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 2 

Enkät 

1. Skola: ______________________ 

2. Kille □ Tjej □                   3. Var bor du? ______________________ 

4. Hur bor du? 

  I radhus   I villa   I hyreslägenhet  I bostadsrättslägenhet    Annat:_______ 

 

5. Har du tillgång till något av följande?   

 Bil   Ja       nej     

 Båt (med sovplatser)  ja       nej     

 Sommarstuga/Landställe  ja       nej     

6. Är du medlem i någon idrottsförening?   Ja □ Nej □ 
  Om Ja, vilken eller vilka idrotter håller du på med? ______________________ 

7. Håller du på med någon idrott utanför en idrottsförening?  Ja □ Nej □  
  Om Ja, vilken eller vilka idrotter håller du på med? ____________________________ 

8. Har du själv valt att utöva idrotten du håller på med? Ja □ Nej □ 
  Om Nej, vem eller vad har fått dig att hålla på med din idrott? ___________________ 

9. Skulle du vilja hålla på med en annan idrott? Ja □ Nej □ 
  Om Ja, vilken eller vilka andra idrotter skulle du vilja hålla på med? ______________ 

10. Vilken av de här personerna liknar du mest? 

  A Rör mig ganska lite 

  B Rör mig en hel del men aldrig så att jag blir andfådd och svettig 

  C Rör mig en hel del och blir andfådd och svettig någon gång ibland 

  D Rör mig så att jag blir andfådd och svettig flera gånger i veckan 

              E      Rör mig så jag blir andfådd och svettig varje dag eller nästan varje dag 

 



 

Bilaga 3 

Sammanställning av enkätsvar 

Alla svar avser antal 

1. Vilken skola går du i? 

”Skolan”  61 st. 

 

2. Är du pojke eller flicka? 

Flicka 36 st. 

Pojke  25 st 

 

3. Var bor du? 

 Pojkar Flickor Totalt 
Örby 18 29 47
Rågsved 1 1
Älvsjö 2 3 5
Östberga 2 2
Högdalen 1 3 4
Bandhagen 1 1
Hagsätra 1 1

 

4. Hur bor du? 
 

 Pojkar Flickor Totalt 
Radhus 5 7 12
Villa 14 20 34
Bostadsrätt 3 10 13
Hyreslägenhet 3 1 4

 
 

5. Har du tillgång till...? 
 
 Pojkar Flickor Totalt 
Bil 23 33 56
Båt med sovplatser 4 5 9
Sommarställe 13 23 36

 

 

6. Är du medlem i någon idrottsförening? 

 Pojkar Flickor Totalt 
Ja 19 24 43
Nej 6 12 18

 

 



 

 

 

Vilken idrott håller du på med? 

 Pojkar Flickor Totalt 
Handboll 2 2
Fotboll 9 10 19
Ridning 3 3
Armbrytning 2 2
Tennis 2 3 5
Dans 3 3
Dykning 1 1
Pingis 4 1 5
Innebandy 5 5
Orientering 1 1
Scouterna 1 1
Hockey 3 3
Badminton 1 1

 

7. Håller du på med någon idrott utanför en idrottsförening? 

 Pojkar Flickor Totalt 
Ja 10 5 15
Nej 14 31 45

 

 

Om ja, vilken idrott håller du på med? 

 Pojkar Flickor Totalt
Fotboll m. 
kompisar 

9 9

Skridskor 1 1 2
Simning 2 2
Dans 2 2

 

 
 
 

8. Har du själv valt att utöva den idrott du håller på med? 

 Pojkar Flickor Totalt 
Ja 21 24 45
Nej 1 1 2
Ej svar 3 11 14
 Pappa Mamma

 

 
 

9. Skulle du vilja hålla på med en annan idrott? 

 Pojkar Flickor Totalt 
Ja 10 18 28
Nej 14 12 26
Ej svar/vet inte 1 6 7

 

 



 

Om ja, vilken idrott skulle du vilja hålla på med? 

 Pojkar Flicko Totalt 

Dans 6 6
Konståkning 1 1
Innebandy 2 3 5
Hockey 1 2 3
Bandy 1 1 2
Fotboll 3 3
Basket 1 1
Pingis 2 2
Vet ej 1 6 7

 

 
 
 
 
 
 

 

10. Vilken av de här personerna liknar du mest? 

 Pojkar Flickor Totalt
Rör mig ganska lite 3 3
Rör mig en hel del men aldrig så att 
jag blir andfådd 

3 5 8

Rör mig en hel del och blir andfådd 
och svettig någon gång i veckan 

8 13 21

Rör mig en hel del och blir andfådd 
och svettig flera gånger i veckan 

8 12 20

Rör mig så jag blir andfådd och 
svettig varje dag eller nästan varje 
dag 

6 3 9

 

 
 

 

 

 

 

 


