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Sammanfattning 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien har varit att jämföra föreningsaktiva elevers utövande av spontanidrott 
jämfört med elever som inte är föreningsaktiva. Vi har använt oss av följande frågeställningar: 
Vilka olika spontanidrotter ägnar sig elever åt på fritiden? Hur ofta ägnar sig eleverna åt 
spontanidrott inom ramen för skoldagen? I vilken typ av miljö sker spontanidrotten? Saknar 
eleverna någon plats eller miljö för att kunna utöva spontanidrott? 

Metod 

I studien använder vi oss av en kvantitativ enkätundersökning med i huvudsak slutna 
svarsalternativ. Totalt har 289 högstadieelever i årskurs 6-9, fördelat på två skolor i södra 
delen av Stockholm läns, deltagit i studien. Resultaten har analyserats med hjälp av Pierre 
Bourdieus kultursociologiska teori. 

Resultat 

Totalt sett visar resultatet på att det finns tydliga skillnader när det gäller utövande av 
spontanidrott beroende på om du är föreningsaktiv eller inte. Framförallt finns det skillnader 
vad gäller deras spontana idrottsutövande på fritiden. Inom ramen för skoldagen är skillnaden 
inte lika stor. Den vanligaste spontanidrotten på fritiden är för de icke föreningsaktiva 
promenad och löpträning och för de föreningsaktiva löpträning och fotboll. Under skoldagen 
är fotboll den vanligaste aktiviteten och även den spontanaktivitet där det är som störst 
skillnad mellan grupperna. Förutom fotboll är den vanligaste spontanaktiviteten inom ramen 
för skoldagen promenad, ”annat”, basket och bordtennis. De föreningsaktiva är även mer 
aktiva inom friluftsliv, där de dominerar fyra av aktiviteterna och är procentuellt sett mer 
aktiva. Vandring i naturen och klättring är de enda av de i svaren förutbestämda aktiviteterna 
där det inte är någon skillnad.  

Det finns tydliga skillnader mellan grupperna när det gäller i vilken typ av miljö 
spontanidrottandet på fritiden sker. Fotbollsplan, idrottshall och näridrottsplats dominerar de 
platser där de föreningsaktiva eleverna utövar sin spontanaktivitet. Däremot är skatepark och 
lekpark de miljöer där de icke föreningsaktiva eleverna återfinns. Även under ramen för 
skoldagen är skillnaderna desamma, enda undantaget är lekparken som inte visar någon tydlig 
skillnad. De föreningsaktiva eleverna är i större utsträckning aktiva på fritiden tillsammans 
med sina föräldrar: om eleven är aktiv tillsammans med dina föräldrar så är han/hon även 
aktiv inom en föreningsidrott. 

Slutsats 

Utifrån vårt resultat och vår diskussion har vi dragit följande slutsatser: Föreningsaktiva 
ungdomar är mer fysiskt aktiva på sin fritid, både vad gäller spontanidrott och utövande av 
friluftsaktiviteter. Ungdomar som genomfört träning, motion eller friluftsaktivitet med sina 
föräldrar är också i större utsträckning föreningsaktiva och mer aktiva på sin fritid. Hos de 
föreningsaktiva eleverna är fotboll den populäraste aktiviteten att utöva på sin fritid och under 
skoldagen. Hos de icke föreningsaktiva eleverna är promenad den populäraste aktiviteten att 
utöva på sin fritid och under skoldagen. Fotbollsplanen är den miljö som är mest använd i 
samband med spontanidrott, och är den miljö för spontanidrott som ungdomarna vill ha mer 
av. 



	  

Abstract 

Aim  

The purpose of this study was to compare students in organized sport compared to students 
who are not active in organized sport. We used the following questions: What different 
spontaneous sports engage students in their leisure time? How often engage students to 
spontaneous sport within the school day? In what type of environment is spontaneous sport 
located? Are the students missing any place or environment to practise spontaneus sports? 

Method 

In this study we used a quantitative questionnaire with mainly closed responsed options. A 
total of 289 secondary school students in grades 6-9, divided into two schools in the southern 
part of Stockholm County participated in the study. The results were analyzed with the help of 
Pierre Bourdieu's theory of cultural sociology. 

Results 

Overall results show that there are an clear difference in the spontaneous sport activity 
depending on whether you are involved in organized sports or not. Above all, there are 
differences in terms of their spontaneous sport in their leisure time. As part of the school day, 
the difference is not as great. The most common spontaneous sport during leisure time is for 
the non-organized sport students active walking and jogging, and the organized sport students 
it is jogging and soccer. During the school day is football the most common activity and also 
the spontaneous sport where there is the greatest difference between the groups. Besides 
football, the most common spontaneous activity within the school day is: walk, "other", 
basketball and table tennis. The organized sport students is also more active in outdoor 
activities, where they dominate four of the activities and are proportionally more active. 
Natural Trail and climbing are the only activities of the responses where there is no 
difference. 

There are clear differences between the groups in terms of what type of environment the 
spontaneous sport is practised during leisure time. Football pitch, sports hall and 
”näridrottsplats” dominate where the organized sport students exercise their spontaneous 
sport. However, in the skatepark and in the playground is where the non-organized sport 
students are being found. Even in the school day the differences are the same, only exception 
is the playground which shows no clear difference. The organized sport students are more 
active on their leisure time with their parents. If the student is active with their parents so is 
he/she also active in an organized sport. 

Conclusions  

Based on our results and our discussion, we have the following conclusions: The organized 
sports students are more physically active in their leisure time, both in spontaneous sports and 
outdoor activity. If the students had completed training, exercise or outdoor activity with their 
parents, they are more widely active in organized sports and more active on their leisure time.  
Students who is organized in sport has football as their most popular activity to exercise on 
their spare time and during the school day. In the non-organized students are walking the most 
popular activity to exercise in their spare time and during the school day. The football field is 
the environment that is most used in conjunction with spontaneous sport, and that it is also the 
environment that students lack the most. 
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1 Inledning 

 

1.1 Introduktion 
Leken och spontanidrotten hos barn och ungdomar i samhället har minskat allt mer, idag finns 

det många andra aktiviteter som tar upp deras vardag. Dagens aktiviteter är mer stillasittande 

och ungdomarna är inte lika fysiskt aktiva. De aktiviteter som dominerar ungas fritid idag är 

framförallt datorer, TV-spel eller TV tittande (Greitz och Svensson 2005) tillsammans med 

föreningsidrottande. Den form av fysisk aktivitet som är vanligast idag är föreningsstyrd och 

det är inte mycket av idrottandet som sker spontant där barnen eller ungdomarna själva leder 

verksamheten. Den ”nya” typen av aktiviteter som ungdomar bedriver är stillasittande, vilket i 

ett långsiktigt perspektiv kan bli synonymt med ohälsa (Ekblom, Ekblom och Hellenius 

2010). Den fysiska aktiviteten minskar hos dagens ungdomar, vilket är kopplat till ohälsa och 

framförallt fetma.  

 

Idrottsaktiviteten hos ungdomar har förändrats enormt de senaste 50 åren. 

Idrottsföreningarnas medlemmar har ökat medan aktiviteten utanför idrottsföreningar har 

minskat och det har blivit en större grupp av unga som inte alls är fysiskt aktiva. Mängden 

icke aktiva ungdomar ökade, enligt en studie av Lars-Magnus Engström, drastiskt från år 

1968 till 1984. Bland flickorna ökade andelen inaktiva från 10 procent till 32 procent och hos 

pojkarna från 4 procent till 26 procent (Engström 1989). År 2001 gjorde Engström en 

motsvarande undersökning som visade att andelen fysiskt inaktiva ungdomar ytterligare 

minskat sedan 1984. Ca 20 procent av flickorna och ca 14 procent av pojkarna var nu fysiskt 

inaktiva (2004, s. 3). Sedan 1968 har således andelen inaktiva ungdomar mer än fördubblats 

fram till 2001 och detta kan påsikt utvecklas till ett hälsoproblem för samhället. 

 

Runt om i Sverige har det tagits fram spontanidrottsytor och näridrottsplatser för att ge 

ungdomar chans att vara mer fysiskt aktiva. Riksidrottsförbundets rapport om spontanidrott på 

näridrottsplatser visar att endast av 26 procent av ungdomar som inte är medlem i någon 

idrottsförening, använder dessa näridrottsplatser (Riksidrottsförbundet 2007). 

 

Som kommande idrottslärare känner vi att det är viktigt att känna till ungdomarnas vanor 

utanför skolan, för att lättare kunna guida och hjälpa de till val som möjliggör en aktiv fritid. 
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Spontanidrottandet är ett bra alternativ för ungdomar att uppfylla en del av de dagliga 

rekommendationer som finns för fysisk aktivitet (se vidare under Bakgrund). Då lekandet och 

spontanidrottandet minskar allt mer är det viktigt som idrottslärare att inspirera ungdomarna 

till fysisk aktivitet på fritiden. Idrottslärare kan göra eleverna inspirerade till att vara fysiskt 

aktiva på sin fritid, antingen via undervisningen eller att de ger eleverna tips om olika fysiska 

aktiviteter. Detta är ett område som idrottsläraren också ska behandla enligt den nya 

kursplanen (Lgr11). Här kommer ett utdrag från kursplanen som kan kopplas till 

spontanidrott:  

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

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

naturen. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om vad som 

påverkar den fysiska förmågan och hur man kan påverka sin hälsa genom hela 

livet. Eleverna ska även ges förutsättningar för att utveckla goda levnadsvanor 

samt ges kunskaper om hur fysisk aktivitet förhåller sig till psykiskt och fysiskt 

välbefinnande. 

 

Följande utdrag ur kursplanen för idrott och hälsa (Lgr 11) går att relatera till utövandet av 

spontanidrott och ska vara en del av det centrala innehåll som undervisningen ska innehålla: 

I årskurs 1-3: 

- Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och 

utevistelser. 

I årskurs 4-6: 

- Kulturella och geografiska förhållanden i närmiljön som påverkar och möjliggör valet 

av fysiska aktiviteter. 

- Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser. 

I årskurs 7-9: 

- Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och 

rörelser till musik. 
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1.2 Bakgrund 

 
Spontanidrott 

I boken Idrottsvanor i förändring från 1989 beskriver Lars-Magnus Engström (s. 53) om hur 

han minns tillbaka på hur han och andra medelålders personer tillbringade många 

eftermiddagar och kvällar på idrottsplatser, ängar, skridskobanor, sjöar och på gatorna med 

olika idrottsaktiviteter. Alla som fanns på plats fick vara med och man delade in två 

jämbördiga lag. Reglerna var lite diffusa och stämde inte alltid överens med det officiella, 

beroende på vilken idrott som utövades. Man dömde själv och några vuxna fanns aldrig inom 

synhåll, försvann någon så ändrade man snabbt om i laget. Alla som var med gjorde så gott de 

kunde och det var alltid en hög intensitet, massvis med olika spelsituationer uppstod och man 

var själv tvungen att lösa problemen.  

 

Engström menar att flera vuxna idag har lärt sig många av sina idrottsliga färdigheter genom 

att spontanidrotta, exempelvis färdigheter som att cykla, simma, åka skidor, spela olika 

lagidrotter osv. (1989, s. 53-54). Han poängterar även att några inom världseliten har mycket 

att tacka med hjälp av sitt spontanidrottande fram till puberteten. 

 

Utemiljön på skolan är det första barnen möter när de ska börja skolan, här ska de tillbringa 

fyra till fem raster som är mellan 10-20 minuter långa varje dag. Här ska barnen leka, 

samspela på olika sätt och hitta nya vänner under sina kommande nio år. Det är under dessa 

stunder och på dessa ytor som barnen kommer att lära sig ett antal grundläggande kunskaper 

för vuxenvärlden. (Flemmen 2003, s. 4) 

 

Rekommendationer 

Statens folkhälsoinstitut har med hjälp av YFA (Yrkesföreningar för fysisk aktivitet) tagit 

fram rekommendationer för det svenska folket (Jansson 2003). Dessa rekommendationer är 

även godkända utav det Svenska Läkarsällskapet. Rekommendationerna är att alla vuxna 

individer bör vara minst måttligt aktiva i 30 minuter om dagen. Med måttligt aktiv menas 

exempelvis en rask promenad. All träning utöver detta ger ytterligare hälsoeffekter såsom 

exempelvis minskat blodtryck, lägre risk för hjärt-kärlsjukdom och åldersdiabetes osv. Dessa 

30 minuter om dagen behöver inte ske i ett sträck, utan kan delas upp på exempelvis tio 

minuter tre gånger om dagen.  
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Folkhälsoinstitutets rekommendationer baseras på en amerikansk rekommendation från 1995 

(Pate, Pratt, Blair, Haskell, Macera, Bouchard, et.al), som en expertgrupp inom epidemiologi, 

fysiologi och medicin tagit fram baserat på ett antal olika studier. Rekommendationerna 

vänder sig dock bara till friska vuxna individer. Svenska Folkhälsoinstitutet arbetar för 

närvarande med att ta fram rekommendationer för att nå ut till alla målgrupper inom 

populationen. Vad gäller barn och ungdomar så grundas de svenska rekommendationerna på 

de nordiska näringsrekommendationerna (NNR 2004). Dessa rekommendationer är att barn 

och ungdomar behöver minst 60 minuter fysiskt aktivitet om dagen, där både måttlig till hård 

aktivitet bör ingå. Även dessa 60 minuter kan delas in i fler kortare pass under dagen utan att 

påverka effekten. Aktiviteterna bör vara allsidiga för att träna upp diverse olika kvaliteter som 

exempelvis muskelstyrkan, rörligheten, snabbheten osv. 

 

 

1.3 Centrala begrepp 
Spontanidrott – definieras i denna studie som idrott eller lek utanför en förening och utan en 

officiell ledare. Sker antingen på fritiden eller på raster och håltimmar under skoldagen. 

 

Näridrottsplats – det är en idrottsanläggning som är liten, flexibel och slitstark. Den är öppen 

för alla oavsett ålder, finns i anslutning till en skola eller är lätt att nå. Den ska kunna 

användas obehindrat utan tidsbokning och är inte anpassad för organiserad 

tävlingsverksamhet. 

 

 

1.4 Forskningsläge 
 

Fysisk aktivitet för barn och ungdomar 

En norsk studie från 2006 (Andersen, Harro, Sardinha, Froberg, Ekelund, Brage, Anderssen & 

Sigmund) ställer sig kritisk till de nordiska rekommendationer som finns att barn och 

ungdomar ska vara fysiskt aktiva i en timme om dagen. Studien undersöker risken att få hjärt- 

kärlsjukdomar hos barn och ungdomar. De har gjort en tvärsnittsstudie på 1732 slumpmässigt 

utvalda skolbarn i nio- och femtonårsåldern. Den fysiska aktiviteten utvärderades via 

accelerometrar och diverse tester för hjärt- kärlsjukdomar. Resultatet visade att barn i 
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nioårsåldern bör vara aktiva 116 minuter om dagen och femtonåringar 88 minuter om dagen 

för att förhindra hjärt- och kärlsjukdomar. 

 

I Örjan Ekbloms avhandling från 2005 belyses sambandet mellan fysiskt aktivitet, kondition 

och övervikt. Avhandlingen baseras på en studie Ekblom gjorde 2001 och en liknande studie 

gjord 1987. Ekbloms tester genomfördes av 1732 slumpmässigt utvalda ungdomar i åldrar 10, 

13 och 16. Det intressanta som Ekblom belyser är att förekomsten av övervikt och fetma hos 

ungdomar var 20,1 procent år 2001, vilket är mer än dubbelt så mycket i jämförelse med 

referensdata från 1987. Bland 10- och 13-åringarna hade övervikten samband med den mängd 

fysisk aktivitet de utövade, däremot återfanns inte detta samband hos 16-åringarna. Pojkarna 

hade sämre konditionsvärden år 2001 än vad de hade år 1984, medan tjejerna inte visade 

någon förändring. Vad gäller de styrketester som genomfördes så hade styrkan i överkroppen 

försämrats år 2001, medan benstyrkan var oförändrad.  

 

År 2000 till 2004 pågick en studie om sambanden mellan ungdomars fysiska aktivitet, deras 

självkänsla, matvanor, kroppsstorlek, etnicitet och socioekonomiska förhållanden 

(Rasmussen, Eriksson & Bokedal 2004). Totalt deltog 4188 ungdomar ifrån årskurs 8 och 9 

inom Stockholmsområdet. All information är hämtad från register, elevenkäter och 

personalenkäter. Resultat angående ungdomarnas kroppsstorlek var att 11,2 procent av 

flickorna och 14,5 procent av pojkarna var överviktiga, fetma förekom hos 3.3 procent av 

flickorna och 3,7 procent av pojkarna. Dessa siffror baseras på uträkningen av ungdomarnas 

BMI. BMI är en mätmetod för att avgöra ifall en person är över- normal- eller underviktig, 

med utgångspunkt ifrån personens vikt och längd (Nationalencyklopedin 2011). 

 

Ungdomar med svensk bakgrund var i mindre utsträckning överviktiga än ungdomar med 

invandrarbakgrund. När det gällde ungdomarnas fritidsvanor så var pojkarna stillasittande i 

4,9 timmar och flickorna 4,6 timmar på vardagar efter skoltid. I genomsnitt spenderades 2,1 

av dessa timmar framför en TV. Av de rekommendationer som finns om 60 minuter fysisk 

aktivitet om dagen så uppnådde 64 procent av flickorna och 78 procent av pojkarna upp till 

dessa. 16,3 procent angav att de aldrig cyklade eller promenerade på sin fritid.  

 

År 2005 genomförde Statistiska Centralbyrån på uppdrag av Riksidrottsförbundet en 

undersökning om ungdomars tävlings- och motionsvanor. Totalt deltog ungefär 2000 svenska 

ungdomar i åldrarna 13 till 20 år. Rapporten visar på att 56 procent av alla ungdomar tränar 
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och tävlar i en idrottsförening, varav ungefär hälften av dessa ungdomar enbart utövar en 

föreningsidrott. Fotbollen var den idrott som var överlägset populärast. Hela 37 procent av 

alla ungdomar i studien spelade fotboll i en förening. 10 procent av ungdomarna hade aldrig 

tränat eller tävlat i en idrottsförening. Det mest förekommande skälet var att de inte hade 

något intresse för idrott. Vad gäller motionerandet på egen hand så påstod 73 procent att de 

någon gång i veckan tränade på egen hand. Den mest dominerande motionsformen var 

”gym”, som i studien innefattade styrketräning, aerobics, spinning med mera. 71 procent av 

dem som tränade på egen hand gjorde detta i någon form av gymverksamhet. Rapporten 

visade att 58 procent av de föreningsaktiva ungdomarna tränade på egen hand, medan 42 

procent av de icke föreningsaktiva tränade på egen hand. Ungdomarna svarade på vilka andra 

fritidsaktiviteter de sysslade med på fritiden, de populäraste var: dataspel, bio, konserter och 

bokläsning. 

 

En studie från Australien har undersökt ungdomars sportvanor, i studien deltog 2200 

ungdomar i åldrarna 9-16 år. Studien visar att ungdomar är som mest aktiva i åldrarna tolv till 

tretton år, pojkar har sin topp när de är tretton år och flickorna när de är tolv år. Vid tretton års 

ålder är pojkarnas sportutövande 71 minuter per dag och vid tolv års ålder är flickornas sport 

utövande 39 minuter per dag. Vid sexton års ålder har sportutövandet nästan sjunkit till 

hälften både hos pojkarna och hos flickorna.  Studien visar att ungdomar vars familjer som 

har lägst inkomst i samhället har ett signifikant lägre sportutövande per dag jämfört med 

andra grupper i samhället. Både pojkarna och flickorna har totalt sett över hela gruppen (nio 

till sexton år) utövat mer sportaktiviteter under skoldagarna än vad de gör under helgerna och 

på sina lov. Pojkarnas och flickornas sportutövande under skoldagarna är 53 minuter per dag, 

under helgerna är det 41 minuter per dag och under lov 31 minuter per dag. (Olds, Dollman & 

Maher 2009) 

 

Deltagande i organiserad idrott hos ungdomar i Finland har ökat mellan åren 1977 och 2007, 

ökningen har skett både hos pojkar och hos flickor. Studien undersöker pojkar och flickor i 

åldrarna 12, 14, 16 och 18 från 1977 till 2007, empirin till studien är hämtade från Finska 

instutionen för hälsa och livsstil. Vid tolv års ålder deltog 54 procent av pojkarna i 

organiserad idrott minst två gånger i veckan, medan vid arton års ålder var det endast 26 

procent. Det spontana idrottandet minskade i Finland från 1977 till 1985, men har ökat från 

1985 till 2007. Utövandet av spontant idrottande om minst två gånger i veckan var större år 

2007 än vad det var 1977. Hos pojkar var det 61 procent som utövade spontanidrott minst två 
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gånger i veckan 1977 och 64 procent 2007 och hos flickorna var det 50 procent 1977 och 63 

procent 2007. Könskillnaderna för utövandet av organiserad idrott och spontanidrott var störst 

år 1977, men år 2007 kunde man inte se någon skillnad mellan könen. (Laakso, Telama, 

Nupponen, Rimpelä, & Pere 2008)     

 

Stillasittande 

Att minska stillasittandet är lika viktigt som att öka den fysiska aktiviteten, det påstår i alla 

fall en artikel från läkartidningen skriven av Elin Ekblom-Bak, Björn Ekblom och Mai-Lis 

Hellénius (2010). Ny forskning visar att stillasittandet ökar risken för flertalet av de 

folksjukdomar som finns och kan leda till förtidig död. Stillasittande och fysisk aktivitet är två 

skilda beteenden och ska inte anses som liknande beteenden. Man kan exempelvis fortfarande 

vara mycket stillasittande fast man är fysiskt aktiv 30 minuter om dagen. Dagens samhälle 

präglas av stillasittande aktiviteter, framförallt hos barn och ungdomar. De sitter och tittar på 

TV, surfar vid datorn, spelar TV- och datorspel osv.  Artikeln menar på att man ska ta hänsyn 

till dessa två skilda beteenden, stillasittanden som en riskfaktor och fysisk aktivitet som en 

skyddande faktor. För att förhindra stillasittandet rekommenderar de följande: att ta trapporna 

istället för hissen, fem minuters pausgympa på jobbet, gå till affären istället för att åka bil osv. 

Redan 1996 publicerade och utredde läkartidningen en artikel om att TV och stillasittande var 

en bidragande faktor till fetma (Sjöström 1996). Däremot nämns stillasittandet som synonymt 

med minskad fysisk aktivitet. Det som artikeln visar på är att förekomsten av fetma har ökad 

rejält under 80- och 90-talet och i USA blev den genomsnittlige amerikanen överviktig, räknat 

utifrån BMI. Sveriges genomsnittlige invånare ökade också sin fetma, däremot med bara 0,5 

procent, som var en relativt låg siffra om man jämförde med andra länder i världen. I de 

studier som presenteras i artikeln så visas ett samband mellan den minskade fysiska 

aktiviteten och den ökade fetman. En studie gjord i England (Prentice & Jebb 1995) visar på 

hur deras befolkning i genomsnitt såg på TV i 13 timmar per vecka 1960, medan 1994 såg de 

på TV i 26 timmar per vecka. Studien visade också att 80 procent av befolkningen inte hade 

genomfört en promenad på tre kilometer i sträck under den senaste månaden. 

 

I en undersökning från Centrum för folkhälsa i samarbete med Stockholms länds landsting 

(Greitz & Svensson 2005) rapporteras svenska ungdomars levnadsvillkor. Undersökningen 

grundas på deltagandet från 1222 elever från olika delar av Stockholm. Eleverna gick på 

högstadiet och fick svara på en enkät gällande bl.a. deras psykiska och fysiska hälsa, deras 

sociala nätverk och hur deras fritidsvanor ser ut. Vad gäller ungdomarnas fritidsvanor var 



	   9	  

ungefär 22 procent av killar aktiva på en fritidsgård och ca 16 procent av flickorna likaså. Den 

vanligaste fritidsaktiviteten var ”att träffa kompisar”, som runt 90 procent av alla elever 

kryssade i. Den aktivitet som var näst populärast att göra på fritiden var att se på TV och spela 

dataspel. Ca 80 procent av pojkarna ser på TV eller spelar dataspel, medan andelen flickor var 

ca 40 procent. Dessa två svarsalternativ var dominerande hos eleverna, däremot fanns ingen 

redovisning om hur lång tid de ägnade sig åt varje fritidsaktivitet. 

 

 

Utvärdering av ungdomars spontanidrott och näridrottsplatser 

Utvärderingen av ”Ungdomars spontanidrott och näridrottsplatser” är gjord 2007 av forskare 

vid olika universitet och högskolor på uppdrag av Riksidrottsförbundet. Bakgrunden till 

utvärderingen var att riksdagen 2003 beslutade att satsa 1 miljard svenska kronor på projektet 

Handslaget, ett projekt där målsättningen innebar att idrottsrörelsen skulle öppna dörrarna för 

fler ungdomar, hålla tillbaka utgifterna kopplade till idrottsutövandet, satsa mer på flickors 

idrottande samt delta i kampen mot droger och skapa ett bättre samarbete med skolan. Ett 

särskilt anläggningsstöd fanns även med i satsningen. Syftet med utvärderingen, tillika 

forskningsrapporten, var att undersöka i vilken utsträckning näridrottsplatser generellt hade 

bidragit till spontanidrott och därifrån se vilka effekterna blir för barn/ungdomar, 

idrottsföreningar och skolor. 

 

Syftet med populationsundersökningen var att samla in information från landets alla 

näridrottsplatser om hur aktiviteten ser ut. Utvärderingen visar att de som först och främst 

använde näridrottsplatserna var barn/ungdomar som redan är aktiva inom någon förening. De 

grupper som är i behov av fysisk aktivitet blir ofta åskådare. En slutsats av studien var att inte 

bygga fler näridrottsplatser utan att beakta målgrupperna. Även fast platserna var till för den 

spontana leken/idrotten så tilltalade de ändå främst de idrottskunniga pojkarna. De grupper 

som var i störst behov av satsningen nåddes således inte (exempelvis flickor och invandrare) 

Studien visar att spontanitet inte riktigt kommer fram med hjälp av näridrottsplatserna. 

Däremot om man som barn/ungdom redan var intresserad av de idrotter som 

näridrottsplatserna kunde erbjuda så fanns goda möjligheter till spontanidrottande. Visserligen 

kan näridrottsplatsernas utnyttjas på olika sätt, men mycket tydde på att spontaniteten 

begränsas av anläggningarnas utformning. (Riksidrottsförbundet 2007) 
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Utvärdering av användning av näridrottsplatsen vid Tegs Centralskola i Umeå 

Vid Umeås universitet har man gjort en fallstudie där man har undersökt spontanidrotten på 

näridrottsplatsen vid Tegs Centralskola i Umeå (Fahlén & Forsberg 2007). Näridrottsplatsen 

”Qulan” är en av landet första i sitt slag och stod färdig 2006. I studien har man använt sig av 

intervjuer, enkäter och observationer för att utvärdera näridrottsplatsen Qulan. 

 

Studien visar att Qulan kan vara en plats där barn/ungdomar ska träffas och utöva 

spontanidrott mellan olika grupperingar. Integrering sker över könen och åldersgränser och 

även mellan mer och mindre aktiva barn/ungdomar. Däremot händer det att de yngre barnen 

ibland blir knuffade åt sidan och de mer inaktiva barnen/ungdomarna inte alltid deltar utan 

står vid sidan. Ofta så utmynnar spontanidrottandet till att bli väldigt tävlingsinriktad, när det 

sker blir också klimatet hårdare vid Qulan.  

 

De som använder Qulan minst är flickor, yngre barn och mindre aktiva barn/ungdomar. 

Anläggning används som mesta i anslutning till skoldagen, då eleverna finns i närheten. Det 

är dock enbart en relativt liten grupp av eleverna som använder Qulan, merparten av eleverna 

använder aldrig anläggningen varken i anslutning till skolan eller på fritiden. Man har sett att 

anläggningen används av andra grupper som inte har anknytning till skolan och anläggning 

används som en social mötespunkt för boende i närområdet. Näridrottsplatsen Qulan har 

bidragit till en positiv förändring av elevernas utevistelse på rasterna och håltimmarna. Men 

förutsättningarna för att nå redan inaktiva eller att nya grupper ska börja använda 

näridrottsplatsen var alltså högst begränsade (eller) små. 

 

Sammanfattning av forskningsläge 

I Sverige finns rekommendationer från Folkhälsoinstitutet om att barn och ungdomar behöver 

minst 60 minuter fysisk aktivitet om dagen, vilket långt ifrån alla barn uppfyller. Dessutom är 

60 minuter ett minimum. Enligt den europeiska studien vi tidigare tagit upp behöver barn i 

nioårsåldern vara aktiva 116 minuter om dagen och femtonåringar 88 minuter om dagen för 

att minska risken för hjärt- och kärlsjukdomar. Enligt Ekblom har övervikten bland ungdomar 

mer än fördubblats här i Sverige under 90-talet, även pojkarnas konditionsvärden har 

försämrats under samma årtionde. Enligt de studier vi använt oss av beror denna negativa 

trend på att barn och ungdomar har ändrat sina fritidsvanor. Stillasittandet har ökat markant i 

form av att de spenderar allt fler timmar tittandes på TV, surfar på datorn, spelar TV-spel 

osv., vilket är vanligast hos 80 procent av pojkarna och 40 procent av flickorna enligt Greitz 
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och Svenssons rapport. Om denna inaktivitet inte kompenseras kan ohälsa bli en följd av de 

förändrade fritidsvanorna. Enligt Compass-studien så är barn och ungdomar stillasittande i 

upp till fem timmar av sin fritid och ca 16 procent har aldrig cyklat eller promenerat på sin 

fritid. I England har inte ens 80 procent av befolkningen gjort en promenad på tre kilometer i 

sträck enligt en studie av Prentice och Jebb (1995).  

 

Enligt studien från Australien (Olds, Dollman & Maher 2009) så är ungdomar som mest 

aktiva under skoldagen och den fysiska aktiviteten har sin topp när de är tolv och tretton år. 

Enligt studien från Finland (Laakso, Telama, Nupponen, Rimpelä, & Pere 2008) så är även 

där den fysiska aktiviteten som störst i åldrarna tolv och tretton år. Bevisligen så sjunker den 

fysiska aktiviteten, både i organiserad form och i form av spontanidrott, ju närmare 20-års 

ålder man kommer. 

 

Sveriges Riksdag är medveten om detta hälsoproblem som finns i Sverige och världen över, 

vilket mynnade ut i miljardsatsningen av projektet ”Handslaget” som skulle ge fler ungdomar 

chansen till att vara fysiskt aktiva. Enligt de två utvärderingar från Riksidrottsförbundet så har 

den fysiska aktiviteten ökat hos barn och ungdomar, men däremot inte hos de grupper som har 

störst behov av det. De som använder dessa näridrottsplatser och spontanidrottsytor, som 

tagits fram med hjälp av bidraget, är de som oftast är aktiva i någon form av förening och är 

fysiskt aktiva. De som är inaktiva blir ofta åskådare och nyttjar inte tillfällena till fysisk 

aktivitet. De frågor som forskningsläget väcker är bl.a. om anläggningarnas utformning verkar 

hämmande för de icke fysiskt aktiva barn och ungdomarna och, om så, varför formas inte 

anläggningarna för att möta dessa barn och ungdomar?  

 

 

1.5 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att jämföra föreningsaktiva elevers utövande av spontanidrott jämfört 

med de elever som inte är föreningsaktiva. 

• Vilka olika spontanidrotter ägnar sig elever åt på fritiden? 

• Hur ofta ägnar sig eleverna åt spontanidrott inom ramen för skoldagen? 

• I vilken typ av miljö sker spontanidrotten? 

• Saknar eleverna någon plats eller miljö för att kunna utöva spontanidrott? 
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1.6 Teoretiska utgångspunkter 
Pierre Bourdieus teori om det symboliska och kulturella kapitalet kommer att användas som 

teoretisk utgångspunkt i denna studie. Bourdieus kultursociologiska teori innefattar de 

centrala begreppen fält, habitus och kapital. Varje fält har sin egen särskilda logik där fältet 

tillsammans med individens/individernas habitus och kapital bidrar till det som sker i den 

realiserande praktiken (Bourdieu 1991). Med hjälp av dessa begrepp kommer vi kunna 

analysera vad som gör att föreningsaktiva kontra icke föreningsaktiva elever väljer olika 

förhållningssätt när det gäller spontanidrott.  

 

Fält  
Bourdieu använder sig av begreppet socialt fält för att beskriva en grupp människor som 

strider för någonting som är gemensamt för dem (Broady 1991). Det finns många olika fält i 

samhället, några exempel är: det kulturella fältet, det politiska fältet, det akademiska fältet, 

sportens fält och så vidare. Det som man vill komma åt inom fältet är antingen symboliska 

eller materiella tillgångar som är gemensamma för dem som verkar inom samma fält (Broady 

1991). Inom varje fält intas eller tilldelas människor en roll och blir någon i sammanhanget 

som verkar i relation till någon annan. Varje fält har olika hierarkisk rangordning gentemot 

andra fält, men även inom ett fält har individer olika roller som skapar fältets struktur. 

Fältbegreppet kan både innefatta individer och institutioner som skapas genom ”ett system av 

relationer mellan positioner”. (Broady 1991, s. 275) 

 
Det pågår en ständig maktkamp mellan och inom arenorna om rangordning och 

positioneringar (Miegel & Johansson 2002). Positionerna mellan individerna inom fälten är 

relaterade till de rådande sociala maktförhållanden som påverkas av olika former av kapital. I 

vissa fall överlappar olika fält varandra och ibland existerar det mindre fält inom ett större 

fält. Det finns även möjlighet för samma individ att tillhöra olika fält. (Broady 1991)  
 

Habitus  
Habitus är olika strukturer av våra erfarenheter som avgör hur varje individ uppfattar, förstår 

och värderar sin omgivning. Habitus är resultat av våra tidigare erfarenheter, med början 

under den tidigaste barndomen, som ger oss olika syn och värderingar på olika saker och 

skapar ett bestämt spelutrymme för handling för individen. Spelutrymmet är ett system av 

dispositioner som vi i det sociala rummet hanterar våra vardagliga situationer utifrån. Enligt 
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Bourdieu formas en människas habitus utifrån det livet som hon levt fram tills idag och det 

styr hennes föreställningar kring hur hon upplever omvärlden och handlar praktiskt.  Habitus 

ger dock inte ett direkt handlingsmönster utan i handlingen är ett resultat av våra värderingar, 

tankar och handlingar i kombination med de sociala sammanhang de uppstår. Utifrån detta 

återskapas, och i vissa fall förändras den, sociala världen när människors habitus samspelar 

med varandra. (Broady 1991) 

 
Habitus kan tillskrivas olika grupper och klasser som delar samma sociologiska betraktelser 

(Miegel & Johansson 2002). Det kan till exempel ske inom klasser, yrkesgrupper eller inom 

familjer (Broady 1991). I vissa fall kan ett habitus utgöra en kapitaltillgång, men detta är 

endast möjligt om den sociala världen tillger det ett värde. Detta innebär att ett habitus som 

utgör ett kapital inom en bestämd grupp eventuellt inte gör det i en annan grupp med 

annorlunda värderingar. (Broady 1991)  

 

Kapital  
Enligt Bourdieu finns det olika former av kapital som kan benämnas som värden, tillgångar 

och resurser (Broady 1991, s. 171).   

 
Det handlar om både konkreta tillgångar av kapital, till exempel ekonomiska tillgångar, men 

kan också innefatta abstrakta tillgångar som berör relationer och personliga sociala 

färdigheter. Symboliskt kapital definieras på följande sätt: ”symboliskt kapital är det som av 

sociala grupper igenkännes som värdefullt och tillerkännes värde” (Broady 1991, s. 171). 

Till detta sorts kapital kan vi bland annat räkna in heder, prestige och kunskap. Det handlar 

om hur vi värdesätter och positionerar olika saker, individer eller grupper i förhållande till 

varandra. (Broady 1991) 

 
Kulturellt kapital är en annan del inom Bourdieus begreppsbildning kring kapital som utgör 

en del av dominansförhållanden som finns i samhället. ”Symboliska tillgångar utgör kulturellt 

kapital om de av många eller alla grupper i samhället (och särskilt inom den dominerande 

klassen) uppfattas som mer värda än andra arter av symboliskt kapital”. (Broady 1991, s. 

173)  
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Koppling till vår studie 

Nedan beskrivs hur vi kommer att använda Bourdieus begrepp i vår studie. 

 

Spontanidrotten har minskat de senaste åren och allt fler barn/ungdomar är helt inaktiva både 

på rasterna i skolan och på sin fritid. Det som formar och påverkar personen är ens habitus 

och beroende på hur ens habitus ser ut uppfattar, förstår och värderar man saker olika. Det är 

då förståeligt att barn/ungdomar väljer olika beroende på vilken bakgrund de har, eftersom det 

är just bakgrunden som har hjälpt till att forma individen. Har man vuxit upp i en miljö med 

mycket idrottsaktiviteter, friluftsliv, föräldrar eller syskonen som är aktiva inom någon form 

av idrott så är det inte konstigt att man själv också utövar någon form av idrott. Lika naturligt 

blir det om man vänder på det och tänker sig att miljön som individen har vuxit upp i inte har 

präglats av idrottsaktiviteter, friluftsliv eller haft föräldrar och syskon som varit aktiva inom 

någon form av idrott, då minskar chanserna för att man själv ska börja tycka om 

idrottsaktiviteter. Ens tidigare erfarenheter blir avgörande för vilka val man gör.  

 

Något som förändrats sen fyrtio till femtio år tillbaka i tiden är tillgången till TV, Tv-spel och 

datorer. Det fanns inte på samma sätt då som det finns idag. Nu har alla en TV-apparat 

hemma och i princip så har alla en dator med anslutning till internet. De här tillgångarna är ett 

kapital och kan utgöra en anledning till varför man väljer bort fysiska aktiviteter. Idag är även 

föreningsidrotten mycket bredare jämfört med hur den såg ut för fyrtio till femtio år sen och 

det finns ett mycket större utbud av föreningar och idrotter idag. För de barn och ungdomar 

som sysslar med föreningsidrott skapas en smak för idrott som kan omvandlas till ett kapital i 

form av idéer till tävlingar och lekar som de kan syssla med på fritiden.  

 

Att passa in i dagens föreningsliv är inte alltid så lätt, vilket kan leda till att många barn och 

ungdomar går miste om ett kapital som kanske hade ökat deras kreativitet för spontanidrott. 

En företeelse som ökar hela tiden är tillgången till näridrottsplatser, det byggs allt fler 

anläggningar som ska främja till spontanidrott. Vart sker då spontanidrott i samband med 

skolan? Barnen och ungdomarna möts för att tillsammans utöva olika former av spontana 

idrottsaktiviteter, vilket skapar ett socialt rum. Det sociala rummet kan variera från gång till 

gång då det inte alltid är samma elever som möts på skolgården och då ändras den hierarkiska 

rangordning, vilket leder till att rollfördelningen mellan individerna blir olika. Den fysiska 

aktiviteten hos barnen och ungdomarna utgör det sociala rummet medan skolgården ses som 

en arena för det sociala rummet, som i sin tur utgör en del i ett fält.	  
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2 Metod	  

 

2.1 Urval 
I vår studie har vi använt oss av bekvämlighetsurval vid urvalet av respondenter. Totalt deltog 

totalt 289 antal elever från två olika skolor i Stockholm läns södra området. Skolorna är valda 

utefter det kontaktnät vi skapat oss vid Gymnastik- och idrottshögskolan. Den första skolan 

har en av oss författare gjort sin praktik på, och den andra skolan var en tidigare 

idrottslärarstudent verksam på som idrottslärare. Med hjälp av detta urval kunde vi få tag på 

en tillräckligt stor population, vilket var viktigt för att kunna få ett verkligt utbyte av 

enkätundersökningen (Johansson & Svedner 2006, s. 33). Vi kommer i diskussionen att ta 

hänsyn till vårt bekvämlighetsurval genom att diskutera bland annat hur skolornas geografiska 

placering kan ha påverkat svaren, hur det kan se olika ut beroende på kommun och så vidare. 

Miljön runtomkring de båda skolorna är likartad. Studien avser inte att jämföra varken könen 

emellan, skolorna emellan eller socioekonomiska skillnader. 

 

Alla elever som deltog i studien går på högstadiet, antingen i årskurs sex, sju, åtta eller nio. Vi 

valde att begränsa populationen till dessa årskurser då mestadels av de studier vi använt oss 

av i vårt forskningsläge är gjorda på ungdomar i dessa årskurser. 

 

 

2.2 Datainsamlingsmetod 
Studien baseras på en kvantitativ enkätundersökning (se bilaga 2) med mestadels slutna 

svarsalternativ och en fråga med öppet svarsalternativ. En enkät med slutna svarsalternativ 

ger en underlättad bearbetning och analys samt en ökad jämförbarhet mellan svaren och 

respondenterna (Hassmén & Hassmén 2008, s. 237). Enkäter ger bredd till resultatet, däremot 

ger det bara ytlig information från respondenterna, framförallt med slutna svarsalternativ 

(Johansson & Svedner 2006, s. 30). I vår studie ville vi ha information om populationens 

uppfattning . I det öppna svarsalternativet får respondenterna chansen att kortfattat skriva ned 

önskemål om spontanidrottsytor. För att svara fullt ut på vår frågeställning krävdes en fråga 

med ett öppet svarsalternativen. 

 

Vår enkät baseras på delar utav Engströms enkät han använde sig av i SIH-projektet 

(Engström 2004, s. 97-111). SIH-projektet påbörjades 2001 och drivs av en forskningsgrupp 
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vid Gymnastik- och idrottshögskolan. Projektet är en nationell studie där de kartlägger barn 

och ungdomars fysiska aktivitet, fysiska status och hälsa.  

 

Vår enkät var tre sidor lång och bestod av femton frågor. Enligt Johansson och Svedner 

(2006, s. 32-34) är det inom ramarna för vad som är rimligt om en enkät ska fungera hos 

skolungdomar och ge oss som författare ett bra dataunderlag. Sex av frågorna är tagna från 

Engströms enkät och resterande nio frågor är framtagna för att kunna svara på studiens syfte.  

 

 

2.3 Etiska överväganden 
Innan respondenterna fick svara på enkäterna blev de informerade om de forskningsetiska 

aspekter som finns angående vår datainsamlingsmetod. Då respondenterna var under 18 år så 

blev deras målsmän underrättade att studien ägde rum. De blev informerade om vad studien 

handlar om, att enkätundersökningen var helt frivillig att delta i och att deras barn skulle 

förblir helt anonyma i studien. Föräldrarna informerades också om att de hade möjlighet att 

fråga oss som författare om studien. Med i enkäten fanns ett kort följebrev (se bilaga 2). Ett 

följebrev har bland annat för avsikt att respondenten ska få reda på syftet med 

undersökningen, vilka som valts ut till undersökningen och hur deras anonymitet hanteras 

(Ejlertsson 2005, s. 39 & 148). Förhoppningsvis ledde det till att vi vann respondentens 

förtroende och att deras motivation ökade till att delta i studien (Johansson & Svedner 2006, 

s. 29-30).  

 

 

2.4 Procedur 
Vi började med att ta kontakt med två skolor i Stockholmsområdet för att se om de hade tid 

med en enkätundersökning. Vi fick positiv besked från båda skolorna och de ställde upp på 

undersökningen. Efter utformningen av enkäten genomförde vi en pilotundersökning på 40 

elever i årskurs 6 och 7 för att se, dels om eleverna förstod frågorna, dels ifall enkäten 

undersökte det den hade för avsikt att undersöka. Efter pilotundersökningen modifierades 

enkäten för att bli tydligare, då det hade varit frågetecken på vissa av enkätfrågorna under 

pilotundersökningen. När enkäten var ändrad och klar fick 289 elever på de två skolorna 

genomföra enkäten. Alla elever fick reda på att det var frivilligt att vara med i undersökningen 

och att enkäterna skulle behandlas anonymt. På den ena skolan fick eleverna en lapp hem till 
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sina föräldrar, där det stod att deras barn hade deltagit i en undersökning om deras 

fritidsvanor. Var det så att föräldrarna ville ta del av studiens resultat eller ifall de hade något 

emot att deras barn var med i studien fick de chansen att kontakta oss, så att vi skulle kunna ta 

bort barnets enkät från studien. På den andra skolan gick informationen ut till föräldrarna via 

klassbrev som skolan använder för att informera föräldrarna vad som händer på skolan. 

Insamlingen av enkäterna genomfördes av oss på den ena skolan och på den andra skolan 

gjordes insamlingen av vår kontaktperson. Kontaktpersonen hade fått information om vad 

undersökningen syftade till och vad eleverna behövde veta. På den ena skolan fick eleverna 

fylla i enkäterna i samband med deras idrottslektion och på den andra skolan var det i 

samband med det klassmöte som de har en gång i veckan.  

	  

	  

2.5 Tillförlitlighet 
Enkätens frågor är av samma form som frågorna i Engströms enkät (samma typ av 

svarsalternativ, likadant utformade frågor osv.), vilket gör att respondenten får en enhetlig 

enkät och förmodligen undviker vi att formulera otydliga eller dubbeltydiga frågor som ger 

svårtolkade svar (Johansson & Svedner 2006, s. 32). Frågorna är skrivna med en enkelhet i 

språket så att risken till att våra respondenter misstolkade frågorna var så liten som möjlig 

(Ejlertsson 2005, s. 52).  

 

Enkätens frågor redan är beprövade och förhoppningsvis besitter de en hög validitet, alltså 

frågornas förmåga att mäta det dem avser att mäta (Ejlertsson 2005, s. 99). När resterande 

frågor i enkäten formulerades så studerade vi och utgick ifrån Engströms frågor: vi använde 

samma typ av skattningsskalor, samma typ av formulering av frågor och så vidare. På så sätt 

ger det enkäten ett enhetligt tema och det höjer validiteten på de nya frågorna (Hassmén & 

Hassmén 2008, s. 234). Enkätens layout och utformning var väl genomtänkt: vi valde typsnitt 

och storlek på text för att göra det lättläst, det är lagom avstånd mellan frågorna så att enkäten 

uppfattas som ”luftig och frågornas placering är igenomtänkt. Allt för att underlätta för 

respondenterna att förstå frågorna och fylla i enkäten på ett korrekt sätt (Hassmén & Hassmén 

2008, s. 243).  

 

I och med att vi använder oss av redan beprövade frågor, till viss del, så är även enkätens 

reliabilitet hög. Vi kommer kunna senare i diskussionen att avgöra frågornas reliabilitet 
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ytterligare när svaren presenteras, det går då att jämföra med vad Engström fick fram för svar 

på samma frågor i sin studie från 2004. 

 

För att ytterligare göra enkäten mer tillförlitlig har den genomgått en pilotstudie. Syftet med 

att göra en pilotstudie är att se ifall respondenterna tolkar frågor och svar på samma sätt som 

oss frågekonstruktörer. Dessutom kan man få reda på om det saknas svarsalternativ till någon 

fråga, om frågorna är otydliga eller om frågorna verkligen mäter det dem är avsedda till att 

mäta. (Ejlertsson 2005, s. 35) Pilotstudien ska genomföras med samma typ av urval som den 

verkliga studien. Vår pilotstudie genomfördes på en årskurs sjua och en årskurs sexa 

bestående av totalt 40 elever, vilket ligger inom ramen för vad som anses tillräckligt enligt 

Ejlertsson. (2005, s. 36-37). 

 

 

2.6 Analys och bearbetning 
Enkäterna ligger till grund för resultatdelen, men för att kunna använda enkäterna i 

resultatdelen krävs att de bearbetas och analyseras. I SPSS har vi bearbetat våra data och i 

Microsoft Excel har vi skapat diagrammen och tabellerna i resultatdelen. SPSS är ett 

dataprogram för statistisk analys och gör så att resultatet blir presentabelt och avgör ifall 

enkäternas resultat är statistiskt signifikanta. Statistisk signifikans betyder att resultatet inte är 

slumpmässigt, utan det är ett resultat som är säkerställt. Studiens statistiska signifikans är satt 

till 0,05, som är den mest traditionellt använda signifkansnivån hos statistiker (Fischer 1950). 

 

Våra resultat presenteras dels i procentform eftersom enkäten utformades för att få in nominal 

data, alltså data som summeras på antal, dels utifrån att kunna jämföra gruppen 

föreningsaktiva kontra icke föreningsaktiva gjordes. För det sistnämnda användes chi2test. 

Det innebar att vi kunde testa och se det statistiska signifikansvärdet i varje svarsalternativ 

mellan grupperna. I och med att grupperna var olika stora fungerar chi2test då det inte är 

beroende av en normalfördelning. För att jämföra svarsalternativen mellan grupperna har vi 

använt oss av Mann U Whitney test och är ett icke parametriskt test som ger oss ett 

signifikansvärde på frågor med flera svarsalternativ. 

 

I enkätens öppna fråga så skapade vi själva kategorier utefter respondenternas svar. Detta för 

att på ett överskådligt sätt jämföra deras svar. Exempelvis hamnade svar som: gräsplan, 

fotbollsplan och gräsfotbollsplan i samma kategori. 
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Till vår hjälp för att se till så att bearbetningen av data i SPSS utförts rätt och att all data 

presenterats korrekt, har vi fått fackhandledning av personal vid Laboratoriet för Biomekanik 

och Motorisk Kontroll vid Gymnastik- och idrottshögskolan. 
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3 Resultat 
Studiens resultat baseras på svaren från våra enkäter och presenteras utefter våra 

frågeställningar.  

 

3.1 Vilka olika spontanidrotter ägnar sig elever åt på fritiden? 

 

3.1.1 Spontanidrott och föreningsaktivitet 

	  

 
Figur 1 visar andel procent elever som ägnar sig åt spontanidrott. Antal elever som ingår i 

studien är 289.1 

 

Av alla respondenter så anger 80 % att de ägnar sig åt någon form av spontanidrott (84 % av 

de föreningsaktiva och 73 % av de icke föreningsaktiva). 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Antalet	  är	  detsamma	  för	  alla	  redovisade	  resultat,	  dvs.	  289	  elever.	  

Föreningsaktiv	   Icke	  Föreningsaktiv	   Totalt	  
Ja	   84%	   73%	   80%	  
Nej	   16%	   27%	   20%	  
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Figur 2 visar andel procent elever som är föreningsaktiva. 

 

Av alla respondenter så är 69 % med i någon idrottsförening (71 % av killarna och 68 % av 
tjejerna).  

 

	  

Kille	   Tjej	   Total	  
Föreningsaktiva	   71%	   68%	   69%	  
Icke	  föreningsaktiva	   29%	   32%	   32%	  
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3.1.2 Spontanidrott på fritiden 

	  

I enkäten svarade respondenterna på vilka spontanidrotter de utövar på fritiden. 

 

 
Figur 3 visar på hur stor procentskillnaden är för varje aktivitet mellan föreningsaktiva och 

icke föreningsaktiva elever. Stjärnorna visar vilka av aktiviteterna som har ett signifikant 

resultat och utgör en säkerställd skillnad mellan grupperna. 

 

De populäraste aktiviteterna hos alla respondenter är: löpträna 38 %, fotboll 32 %, promenera 

30 %, simma/bada 25 % och styrketräning 23 %.  Exempel på svarsalternativet ”Annat” är: 

handboll, cross, BMX med mera. Se figur 13 i bilaga 3 för fullständigt resultat. 
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Tabell 1 förtydligar den statistiska signifikansen i Figur 3. 

 

Fotboll, löpträning, golf, segling och styrketräning utövas i högre utsträckning av de 

föreningsaktiva eleverna. Ingen aktivitet utövas i högre utsträckning av de icke 

föreningsaktiva eleverna. Alla aktiviteter utövas inom gruppen föreningsaktiva elever, medan 

aktiviteterna volleyboll, segling, golf och bandy på is inte utövas av de icke föreningsaktiva 

eleverna. 

 

 

3.1.3 Friluftsaktivitet på fritiden 
 

I enkäten svarade respondenterna på vilka friluftsaktiviteter de utövar på fritiden. 

 

 
Figur 4 visar procentskillnaden mellan föreningsaktiva och icke föreningsaktiva elever för 

varje friluftsaktivitet. Stjärnorna visar vilka av friluftsaktiviteterna som har ett signifikant 

resultat och utgör en säkerställd skillnad mellan grupperna. 
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De populäraste friluftsaktiviteterna hos alla respondenter är: badat/simmat utomhus 82 %, 

skidåkning 56 % och skridskoåkning 47 %. Se figur 14 i bilaga 3 för fullständigt resultat. 

 

 
Tabell 2 förtydligar den statistiska signifikansen i Figur 4. 

 

Skridskoåkning, skidåkning, badat/simmat utomhus och cyklat i skogen utövas i större 

utsträckning av de föreningsaktiva eleverna. Ingen av friluftsaktiviteterna utövas i större 

utsträckning av de icke föreningsaktiva eleverna. 
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3.2 Hur stor mängd och vilka spontanidrotter ägnar sig eleverna åt inom ramen 

för skoldagen? 

 

3.2.1 Aktivitetsgrad under skoldagen 

 

I enkäten svarade respondenterna på hur ofta de rör sig på rasterna. 

 
Figur 5 visar på hur mycket de föreningsaktiva respektive de icke föreningsaktiva eleverna 

rör sig på raster och håltimmar under skoldagen. 

 

Av alla respondenter så rör sig knappt en tredjedel så gott som varje rast och 19 % sitter för 

det mesta stilla. Se figur 15 i bilaga 3 för fullständigt resultat. 

 

På svarsalternativet ”Sitter för det mesta stilla” har 25 % av de icke föreningsaktiva kryssat 

för, medan 16 % av de föreningsaktiva kryssat för. På svarsalternativet ”Rör mig så gott som 

varje rast” har 25 % av de icke föreningsaktiva kryssat för, medan 34 % av de föreningsaktiva 

kryssat. Det här resultatet är inte statistiskt signifikant och det är ingen skillnad mellan 

grupperna. 
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3.2.2 Aktivitet på raster och håltimmar 
 

I enkäten svarade respondenterna på vilken aktivitet de utövar på raster och håltimmar. 

 

 
Figur 6 visar procentskillnaden mellan föreningsaktiva och icke föreningsaktiva elever för 

varje aktivitet. Stjärnorna visar vilka av aktiviteterna som har ett signifikant resultat och utgör 

en säkerställd skillnad mellan grupperna.  

 

De populäraste aktiviteterna för alla respondenter är: promenera 42 %, fotboll 40 %, annat 32 

%, basket 20 % och bordtennis 11 %.  Exempel på svarsalternativet ”Annat” är: king, virus, 

handboll med mera. Se figur 16 i bilaga 3 för fullständigt resultat. 
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Tabell 3 förtydligar den statistiska signifikansen i Figur 6.  

 

Fotboll är den enda aktivitet som utövas i större utsträckning av de föreningsaktiva eleverna. 

Ingen av aktiviteterna utövas i större utsträckning av de icke föreningsaktiva eleverna. Bandy 

på is och badminton utövas inte alls under rasterna eller håltimmarna. Tennis och 

skridskoåkning utövas bara av föreningsaktiva elever.  

 

 



	   28	  

3.3 I vilken typ av miljö sker spontanidrotten? 

 

3.3.1 På fritiden 
 

I enkäten svarade respondenterna på i vilken miljö de utövade spontanidrott på fritiden. 

 

 
Figur 7 visar procentskillnaden mellan föreningsaktiva och icke föreningsaktiva elever för 

varje miljö. Stjärnorna visar vilka av miljöerna som har ett signifikant resultat och utgör en 

säkerställd skillnad mellan grupperna.  

 

De populäraste miljöerna för alla respondenter är: gata/asfalt 35 %, fotbollsplan 31 %, skogen 

28 %, inomhus 27 % och idrottshall 25 %. Exempel på miljön ”Annat” är: stallet, gymmet 

med mera. Se figur 17 i bilaga 3 för fullständigt resultat. 

 

 
Tabell 4 förtydligar den statistiska signifikansen i Figur 7. 
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Fotbollsplan, idrottshall, näridrottsplats besöks oftare av de föreningsaktiva eleverna. 

Skatepark besöks oftare av de icke föreningsaktiva eleverna. Miljöerna ungdomsgård och 

multiarena besöks enbart av föreningsaktiva elever. 

 

3.3.2 Under skoltid 
 

I enkäten svarade respondenterna på i vilken miljö de utövade spontanidrott under skoltiden. 

 

 
Figur 8 visar procentskillnaden mellan föreningsaktiva och icke föreningsaktiva elever för 

varje miljö. Stjärnorna visar vilka av miljöerna som har ett signifikant resultat och utgör en 

säkerställd skillnad mellan grupperna.  

 

De populäraste miljöerna för alla respondenter är: skolgård 38 %, fotbollsplan 37 %, inomhus 

26 %, gata/asfalt 24 % och skogen 14 %. Se figur 18 i bilaga 3 för fullständigt resultat. 

 

 
Tabell 5 förtydligar den statistiska signifikansen i Figur 8.  
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Fotbollsplan, idrottshall och näridrottsplats besöks oftare av de föreningsaktiva eleverna. 

Skatepark besöks oftare av de icke föreningsaktiva eleverna. Miljöerna tennisplan och 

multiarena besöks enbart av de föreningsaktiva eleverna. 

 

 

3.3.3 Med föräldrar 

	  

I enkäten svarade respondenterna på hur ofta de tillsammans med sina föräldrar ägnar sig åt 

träning, motion eller friluftsaktivitet. 

	  

 
Figur 9 visar hur stor procent varje elev tillsammans med sina föräldrar ägnar åt motion, 

träning eller friluftsaktivitet. Stjärnorna visar om svaren har ett signifikant resultat och utgör 

en säkerställd skillnad mellan grupperna. . 

 

Elever som tränar, motionerar eller utför friluftsaktivitet med sina föräldrar på fritiden är 

oftast föreningsaktiva. 

 

 

Ja*	   Nej*	   Totalt	  
Föreningsaktiv	   82,50%	   17,50%	   73,90%	  
Icke	  föreningsaktiv	   54%	   46%	   26,10%	  
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Figur 10 visar på hur ofta varje elev tillsammans med sina föräldrar har ägnat åt motion, 

träning eller friluftsaktivitet under det senaste året beroende på om de är föreningsaktiva eller 

icke. 

 

Skillnaden mellan antal gånger de utfört träning, motion eller friluftsaktivitet med sina 

föräldrar och att de är föreningsaktiva är ett statistisk signifikant resultat. 
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3.4 Saknar eleverna någon plats eller miljö för att kunna utöva spontanidrott? 

 

I enkäten svarade respondenterna på om de saknar någon plats eller miljö för att kunna utöva 

spontanidrott och i sådana fall vilken. 

 

 
Figur 11 visar hur stor procent av eleverna som saknar en viss typ av plats eller miljö för att 

kunna utöva spontanidrott. 

 

 
Figur 12 baseras på enkätens öppna fråga och visar på hur stor procent av varje plats eller 

miljö som saknas från eleverna som svarade ja från figur 18. 

 

Utöver dessa alternativ nämndes enstaka platser eller miljöer, exempelvis: galleria, simhall, 

rugbyplan, bollplank, ”staket och saker man kan hoppa över” med mera.  Det var enbart en 

elev som angav att de inte skulle använda platsen, även om den fanns tillgänglig. 
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4 Diskussion 
Syftet med denna studie var att jämföra föreningsaktiva elevers utövande av spontanidrott 

jämfört med de elever som inte är föreningsaktiva. 

• Vilka olika spontanidrotter ägnar sig elever åt på fritiden? 

• Hur ofta ägnar sig eleverna åt spontanidrott inom ramen för skoldagen? 

• I vilken typ av miljö sker spontanidrotten? 

• Saknar eleverna någon plats eller miljö för att kunna utöva spontanidrott? 

 

Sammanfattning av resultatet 

Totalt sett visar resultatet på att det finns tydliga skillnader i det spontana idrottandet 

beroende på om du är föreningsaktiv eller inte. Framförallt finns det skillnader i mängden 

spontanidrott på fritiden. Inom ramen för skoldagen är skillnaden inte lika stor. Den aktivitet 

som är vanligast och även den som resulterar i störst skillnad mellan grupperna är fotboll. 

Utöver fotboll så är löpträning, promenera, simma/bada och styrketräning de vanligaste 

aktiviteterna på fritiden (för båda grupperna). Inom ramen för skoldagen är, förutom fotboll, 

de vanligaste aktiviteterna: promenera, ”annat”, basket och bordtennis. De föreningsaktiva 

eleverna visar att de är mer aktiva med friluftsaktiviteter och där finns signifikanta skillnader 

mellan grupperna inom skridskoåkning, skidåkning, badat/simmat utomhus och cyklat i 

skogen. De föreningsaktiva är procentuellt sett mer aktiva inom alla kategorier utom vandring 

i naturen och klättring utomhus, där ingen skillnad finns mellan grupperna 

 

Det finns tydliga skillnader mellan grupperna angående i vilken typ av miljö 

spontanidrottandet på fritiden sker. Fotbollsplan, idrottshall och näridrottsplats domineras av 

de föreningsaktiva eleverna och visar på signifikanta skillnader mellan grupperna. Däremot är 

skatepark och lekpark de miljöer som domineras av de icke föreningsaktiva eleverna. Även 

under ramen för skoldagen finns skillnader mellan miljöerna vi nämnt ovanför, enda 

undantaget är lekparken som inte visar någon tydlig skillnad. 

 

De föreningsaktiva eleverna är i större utsträckning aktiva på fritiden tillsammans med sina 

föräldrar. Är du aktiv tillsammans med dina föräldrar så är du även aktiv inom en 

föreningsidrott. I överlag så är många av eleverna (77,4 procent) nöjda med de miljöer som 

finns tillgängliga för att kunna vara spontant idrottsaktiva. I detta resultat finns ingen tydlig 

skillnad mellan grupperna. 
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Vidare diskussion 

I jämförelse med vår studie till den undersökning som Statistiska Centralbyrån gjorde 2005 så 

är 69,4 procent av våra respondenter föreningsaktiva, medan 56 procent av respondenterna i 

deras undersökning var föreningsaktiva. Det kan bero på att vi gjorde vår undersökning på 

högstadieelever, medan Statistiska Centralbyrån hade ungdomar i åldrar 13 till 20 år. Enligt 

Old, Dollman och Maher så är ungdomars sportutövande som störst när de är tolv och tretton 

år, efter det så sjunker ungdomarnas sportutövande för varje år (2009). Även Laakso et al’s 

studie (2008) visar på att deltagandet i en organiserad idrottsförening minskar för varje år 

efter att ungdomarna fyllt tolv år.  

 

År 2001 gjorde Engström en undersökning om hur idrottsaktiviteten såg ut just då och 

konstaterade att 20 procent av flickorna samt 14 procent av pojkarna inte var aktiva på något 

sätt (2004, s. 3). Vår studie visar på en ökning av inaktiviteten. Av de icke föreningsaktiva 

eleverna så utövar 27,3 procent inte heller någon spontanidrott på fritiden. Det gör att vår 

population är mer inaktiv och visar på ett sämre resultat än för tio år sedan, då Engströms 

studie gjordes. Något som skulle kunna vara en faktor till att vår siffra är högre än Engströms 

är att vi enbart frågat om spontanidrott, det skulle kunna vara ytterligare några till som utför 

någon aktivitet med en ledare fast utanför föreningsidrotten. 

 

Sett till den spontana idrottsaktiviteten på fritiden så dominerade föreningsaktiva elever de 

flesta av aktiviteterna. Aktiviteterna fotboll, löpträning, golf, segling och styrketräning visar 

ett signifikant resultat mellan grupperna, där de föreningsaktiva är mer aktiva inom dessa 

aktiviteter. Friluftsaktiviteter domineras även de av de föreningsaktiva, där fyra av 

friluftsaktiviteterna visar på en signifikant skillnad mellan grupperna. Förmodligen påverkas 

eleverna av det idrottsliga habitus de bär med sig från föreningslivet: de är vana med att 

idrotta och röra på sig. Människor med liknande habitus dras till varandra och detta kan vara 

en av anledningarna till att föreningsaktiva är mer sysselsatta med olika idrottsaktiviteter och 

friluftsaktiviteter såväl spontana som organiserade, även på sin fritid. Resultatet visar att det 

finns ett samband mellan utövandet av idrott och friluftsliv i den undersökningsgrupp som är i 

fokus. Ungdomar med ett starkt idrottsligt habitus har enligt studien ett brett intresse och 

smak för olika fysiska aktiviteter. Med hjälp av sitt idrottsliga habitus känner de trygghet i att 

kunna vistas i olika idrottsfält. Detta skulle kunna vara en förklaring till varför det finns en så 

stor skillnad mellan de föreningsaktiva och icke föreningsaktiva eleverna, särskilt på fritiden.  
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Fotboll är i särklass den populäraste aktiviteten, vilket även Statistiska Centralbyrån visar på i 

sin undersökning från 2005, den visar på att 37 procent av ungdomarna tränar fotboll i en 

förening. Aktiviteterna löpträning och styrketränings signifikans kan bero på att de utförs i 

prestationssyfte: att bli bättre inom sin föreningsidrott. Detta kan i sin tur bero på att 

ungdomarna är måna om sin roll inom fältet för sin föreningsidrott. I och med att det ständigt 

pågår en maktkamp inom varje fält, så vill ungdomarna behålla sin plats och rangordning. Det 

kan leda till att de behöver träna mer för att bevisa att de ska behålla sin position inom sin 

förening. 

 

Fyra av aktiviteterna utövas inte av de icke föreningsaktiva eleverna. Av dessa visar 

aktiviteterna golf och segling en signifikans mellan grupperna. Det som kan skilja mellan 

grupperna är kapitalet i form av ekonomiska tillgångar. Både golf och segling kräver att 

utövaren har ekonomiska förutsättningar, då det är dyrt att spela golf och att segla. Golf och 

segling var inga av de aktiviteter som var mest populära och det kan vara så att eleverna får en 

påverkan av deras familjs idrottsliga habitus. I och med att det krävs en tillgång till båt för att 

kunna segla, är det förmodligen något som familjen har som intresse. För att utöva golf krävs 

oftast ett dyrt medlemskap och engagerade föräldrar då aktiviteten tar tid i form av resetid till 

golfbanan (finns inte i varje kommun), samt att aktiviteten tar upp mycket tid och en 

golfrunda är relativt lång jämförelsevis med andra sporter. Där av betyder familjens 

idrottsliga habitus förmodligen mycket för att deras barn ska utöva aktiviteten. 

 

Skillnaden mellan den spontana aktiviteten under skoldagen är markant mindre än på fritiden, 

sett till mellan grupperna. Den spontana aktiviteten under raster och håltimmar är mer jämnt 

fördelad mellan grupperna, den enda aktiviteten som skiljer dem åt och har ett signifikant 

värde är återigen fotboll. Det som skulle kunna beskriva detta är att fältet ändras på grund av 

skolan. Ens habitus kanske inte spelar lika stor roll, då det finns en uppmaning från lärarna att 

rasterna är till för att röra på sig. Inom klassen utövas kanske samma aktivitet utan att det 

spelar roll ifall du är föreningsaktiv eller inte. Eleverna har inte samma valmöjlighet att välja 

vilka som är runt omkring dem under skoltiden gentemot fritiden, där eleverna förmodligen 

väljer personer med samma intressen och samma typ av habitus. Vilken aktivitet som utövas 

är nog beroende av vilka som deltar i aktiviteten. På fritiden kanske eleverna umgås genom att 

de har samma intressen och där av valet för en viss aktivitet, medan under skoldagen umgås 

de med sina klasskamrater och kanske måste anpassa aktivitet så att det tillfredställer flera 

personer med olika habitus. Exempel på sådan aktivitet är bordtennis som ligger högt på listan 
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under skoldagen, medan på fritiden är det ett av de alternativen som ligger längst ner på listan. 

Det symboliska kapitalet kan skilja sig mellan skola och fritid. Eleverna har bara tillgång till 

vissa människor i sin närhet och får anpassa sig till att umgås med dessa. De har ett annat 

förhållningssätt beroende på omgivningen, vilket skapar en annorlunda rangordning inom 

fältet. 

 

Däremot finns det en skillnad som är relevant att lyfta vad gäller aktiviteten inom ramen för 

skoldagen. Av de föreningsaktiva har bara 16,4 procent angett att de sitter för det mesta stilla 

på rasterna, medan 25 procent av de icke föreningsaktiva svarat likadant. Skillnaden är 

ungefär lika stor på alternativet rör mig så gott som varje rast, där 34,4 procent av de 

föreningsaktiva kryssat för och 25 procent av de icke föreningsaktiva. Detta resultat visar på 

en liten skillnad, dock inte signifikant, att de föreningsaktiva rör sig i större utsträckning 

under skoldagen. 

 

Det finns inga större skillnader i vart de föreningsaktiva och de icke föreningsaktiva befinner 

sig under sina spontana aktiviteter beroende på om de är i skolan eller på sin fritid. Den enda 

miljön som ter sig annorlunda i statistiken är skolgården som är betydligt mer populär, inom 

båda grupperna, under skoldagen än på fritiden. Däremot finns skillnader mellan grupperna, 

där tre miljöer visar signifikans till de föreningsaktivas fördel. Dessa är: fotbollsplan, 

näridrottsplats och idrottshall. Skateparken är den enda miljö som har signifikans till de icke 

föreningsaktivas fördel. Dessa resultat överstämmer med varandra oavsett om det är i skolan 

eller om det är på fritiden aktiviteten utövas. Det betyder att den fysiska aktiviteten som fält 

inte är beroende av vilken typ av arena som finns tillgänglig. Däremot så ter sig de olika 

grupperna till olika arenor beroende på deras olika habitus, förmodligen för att de har olika 

erfarenheter av arenorna sen tidigare från föreningslivet. Värt att nämna är att utvärderingen 

från Riksidrottsförbundet (2007) visar på att näridrottsplatser oftast besöks av de redan 

föreningsaktiva ungdomarna, vilket överensstämmer med vårt resultat.  

 

Sambandet mellan att vara föreningsaktiv, och att ha utfört träning, motion eller 

friluftsaktivitet med sina föräldrar senaste året, är signifikant. Skillnaden är på hela 27,5 

procent beroende på om eleverna är föreningsaktiva eller inte. Det innebär att föräldrarna har 

en bidragande orsak till elevernas olika habitus. Den miljön som föräldrarna låter sina barn 

vistas i skapar förutsättningar för att de ska få ett genuint intresse för, i det här fallet, träning, 

motion och friluftsaktivitet. Det gör att redan från barnsben samlar dessa elever på sig 
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idrottsligt habitus och det kommer att sättas en prägel på deras liv med en aktiv livsstil. För 

dessa elever är det inget konstigt med att vara en del av föreningslivet eller att röra på sig 

under sin fritid. Desto mer idrottsligt habitus man samlar på sig gör att det blir enklare att 

tillhöra och vara aktiv i flera olika fält. Dessa ungdomar får ett kulturellt kapital och sociala 

färdigheter som gör att de kan förhålla sig till samhället, och med hjälp av detta förenklar det 

även individens förhållningssätt till olika fält. 

 

Som tidigare nämnt var eleverna överlag nöjda med de platser och miljöer som fanns i deras 

närhet, totalt 77,4 procent av eleverna. Det fanns inte heller någon skillnad beroende på om de 

var föreningsaktiva eller inte. Det intressanta var, trots, att fotbollen är så överlägset populär 

som spontanidrott, så var det just fotbollsplaner i olika former som eleverna saknade mest. 

Det kan bero på att det är så många som vill spela fotboll, och där av blir det platsbrist. Eller 

antingen att de nuvarande planerna är i dåligt skick och skulle behöva rustas upp. Det finns en 

skara av våra respondenter som saknar platser för ”extremsporter”, hit har vi räknat in 

skateboard, cross, BMX och parkour. Skateboard är en aktivitet som genomsyrat resultatdelen 

som ett signifikant resultat för de icke föreningsaktivas fördel. Visserligen har det inte varit en 

aktivitet som legat i topp på listan för populära aktiviteter, men antalet icke föreningsaktiva 

elever är så pass många fler än de föreningsaktiva att det ger ett signifikant resultat. Till viss 

del kan det bero på att det inte finns något föreningsliv för skateboard. 

 

4.1 Självkritik 
Det finns några faktorer som gör att våra frågor i enkäten skulle kunna ha missuppfattats, trots 

att vi genomfört en pilotstudie. Det kan vara så att i vissa fall har inte eleverna läst frågorna 

ordentligt och slarvat sig igenom enkäten. Till exempel så anger sju elever att de ibland rider 

på sina raster eller håltimmar, vilket vi vet vore omöjligt då det inte finns tillgång till något 

stall eller hästar på någon av skolorna som vi undersökte. Ett fåtal respondenter har lämnat, i 

vår mening, oseriösa förslag när det fått chansen att själva ange idrott eller önskan av annan 

miljö/plats. Vi tror att vissa respondenter missuppfattat frågan om vilka aktiviteter de utövar 

på fritiden (utan ledare), där fåtal respondenter till exempel har angivit att de spelar hockey 

fyra gånger i veckan eller handboll fyra gånger i veckan. Då misstänker vi att de inte har läst 

igenom frågan ordentligt utan att de istället har angett sin föreningsidrott. Detta trots att vi 

efter pilotstudien förtydligade frågan genom att lägga till texten: ”OBS, ej föreningsidrott” i 

fet stil och som understruken. 
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4.2 Slutsats 
Utifrån vårt resultat och vår diskussion har vi dragit följande slutsatser: 

• Föreningsaktiva ungdomar är mer fysiskt aktiva på sin fritid, både vad gäller 

spontanidrott och utövandet av friluftsaktiviteter. 

• Ungdomar som genomfört träning, motion eller friluftsaktivitet med sina föräldrar så 

är i större utsträckning föreningsaktiva och mer aktiva på sin fritid. 

• Hos de föreningsaktiva eleverna är fotboll den populäraste aktiviteten att utöva på sin 

fritid och under skoldagen. 

• Hos de icke föreningsaktiva eleverna är promenad den populäraste aktiviteten att 

utöva på sin fritid och under skoldagen. 

• Fotbollsplanen är den miljö som är mest använd i samband med spontanidrott, och är 

den miljö för spontanidrott som ungdomarna vill ha mer av. 

 

4.3 Förslag till fortsatt forskning 
I och med att vi använde oss av en enkätundersökning så har eleverna själva fått uppskatta 

och ange sina värden. Det vore intressant att göra en observationsstudie för varje plats och 

miljö, för att se ifall aktivitetsgraden stämmer överens med vad eleverna uppger. Däremot 

skulle vi med hjälp av vår enkät kunna presentera ett annat resultat i form av skillnaden 

mellan könen. Vi har inte heller presenterat resultatet från fråga ett och två på vår enkät, vilket 

behandlar elevernas fritidsvanor såsom Tv-tittande, datorsurfande och så vidare. Det skulle 

kunna vara en ingång till en ny studie. Man skulle kunna se ifall den spontana 

idrottsaktiviteten skiljer sig beroende på ålder och årskurs, i vilken ålder spontanidrottandet 

har sin topp och i vilken ålder som mest elever slutar att spontanidrotta. 
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Bilaga 1 – Litteratursökning 

KÄLL- OCH LITTERATURSÖKNING 
 
Syfte och frågeställningar: 
 
 
 
VAD? 
Ämnesord som söktes på  
Ämnesord Synonymer 
Spontanidrott, spontan, näridrottsplatser, 
övervikt, skolbarn, stillasittande, 
levnadsvillkor, organized sport, adolescents, 
leisure time, sport 

- 

 
VARFÖR? 
Varför dessa ämnesord valdes ut 
Dessa är centrala ord i uppsatsen och väldigt relevanta om man ser till syftet och 
frågeställningarna.  

 
HUR? 
Så här har jag sökt: 
Databas Söksträng Antal  

träffar 
Antal relevanta 
träffar 

GIH Bibliotek 
Folkhälsoguiden 
Google schoolar 
 
Swepub 
 
 
 
SportDiscus 
 

Spontanidrott 
Levnadsvillkor 
Spontanidrott 
 
Spontanidrott 
Övervikt skolbarn 
Stillasittande 
 
Organized sport + adolescents + leisure time 
Adolescents sport 

12 
16 
181 
 
3 
1 
10 
 
8 
308 

4 
2 
3 
 
3 
1 
2 
 
1 
1 

 
 
KOMMENTARER:  

Mycket av vår litteratur/forskning har vi funnit via rekommendationer eller via källförteckning 
hos andra arbeten/artiklar.  
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Bilaga 2 – Enkät 
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Bilaga 3 – Figurer 

 

Figur 13 visar hur stor procent varje elev ägnar åt en viss typ av aktivitet. 
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Figur 14 visar hur stor procent varje elev ägnar åt en viss typ av friluftsaktivitet. 

 

 

Figur 15 visar hur mycket eleverna rör sig på raster och håltimmar. 
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Figur 16 visar hur stor procent varje elev ägnar åt en viss typ av aktivitet under raster och 
håltimmar. 
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Figur 17 visar i procent vilka miljöer som används av eleverna på sin fritid. 

 

 

Figur 18 visar i procent vilka miljöer som används av eleverna under skoltiden. 
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