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Förord 
Inledningsvis vill vi tacka alla idrottslärare vi har haft kontakt med, och de skolor som vi fått 

besöka under studiens gång. De har varit väldigt tillmötesgående och vi är dem evigt 

tacksamma för att vi fått ta lite av deras så dyrbara undervisningstid. Vi vill även passa på att 

tacka övriga studenter som tillbringat många långa mörka dagar i GIH:s datasalar på 

Östermalms IP. Otaliga dagar har de passionsfyllda diskussionerna vid lunchen varit ljuset i 

mörkret. Avslutningsvis vill vi tacka vår handledare, Gunilla Brun Sundblad, för sitt 

engagemang och värdefulla synpunkter under arbetsprocessen. 
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 Abstract  
Aim: The aim of this study was to examine how the prevalence of outdoor activities in 
P.E(physical education) classes have changed between 2001 and 2012 in a number of schools 
in the Stockholm area that previously were included in the SIH-project. Another purpose was 
to examine the change in adolescents’ leisure time outdoor activity habits from 2001 and 
2012, and how these habits correlated with socio-economic status. To meet this aim, four 
questions were designed. 

- How has the prevalence of outdoor activities during P.E classes changed? 
- How have adolescents engagement in outdoor activities on their leisure time changed? 
- What socio-economic status do adolescents who engage in outdoor activities in their 

leisure time have?    
- How have high socio-economic status and low socio-economic status adolescents 

engagement in leisure time outdoor activities changed? 
 

Method: The method used for this study was a quantitative method. The research was carried 
out using a questionnaire that was answered by 247 pupils in grade nine in five schools in the 
Stockholm area 2012. In 2001, data for the SIH-project was collected through the same 
questionnaire answered by 63 pupils who attended the same schools visited by us in our 
study. The data was processed and analyzed in IBM SPSS 19.0. Thereafter, the results were 
further analyzed by using Bourdieu’s three concepts: habitus, field and symbolic capital.         
 
Results: The results of our study indicate that education in outdoor activities is uncommon 
during the lessons in P.E 2001 as well as 2012. The result also illustrates an increasing trend 
in leisure time outdoor activity practice, although the increase mainly applies on adolescents 
with high socio-economic status. The vast majority of the adolescents with low socio-
economic status never engage in leisure time outdoor activities.   
     
Conclusions: To engage in outdoor activities results in a small gain of symbolic capital, 
particularly in fields consisting of individuals with low socio-economic status. The school 
setting is the only field were all adolescents, regardless of their socio-economic status, get the 
opportunity to engage in outdoor activities. The P.E teacher has the ability to influence the 
pupils’ taste for outdoor activities and in a longer perspective get them to engage in outdoor 
activities on their leisure time. The P.E teachers’ ability to influence the pupils, combined 
with the health promoting benefits of outdoor activities and the prominent position of 
friluftsliv in the curriculum, should result in outdoor activity education on a regular basis in 
P.E. It is important that P.E teachers work actively to increase the prevalence of outdoor 
activities during P.E classes. As recently graduated P.E teachers with good insights in the new 
curriculum we have an important role.    



 

 

 

 

Sammanfattning  
Syfte och frågeställningar: Syftet med studien var att undersöka hur förekomsten av 
friluftsaktiviteter på idrottslektionerna har förändrats från 2001 till 2012 i ett antal skolor i 
Stockholmsområdet som tidigare ingått i SIH-projektet. Ett ytterligare syfte var att undersöka 
hur ungdomars friluftsaktivitetsvanor på fritiden har förändrats från 2001 till 2012 och hur 
dessa vanor samvarierar med socioekonomisk status. 

- Hur har förekomsten av friluftsaktiviteter under idrottsundervisningen förändrats? 

- Hur har ungdomars utövande av friluftsaktiviteter på fritiden förändrats?  
- Vilken socioekonomisk status har ungdomarna som utövar friluftsaktiviteter på 

fritiden? 
- Hur har ungdomar med låg respektive hög socioekonomisk status utövande av 

friluftsaktiviteter på fritiden förändrats?  

 

Metod: Den metod vi använde oss av var kvantitativ. Data samlades in med hjälp av enkäter 
som besvarades av elever i årskurs nio på fem skolor i Stockholmsområdet år 2012 (247 
respondenter). Sedan tidigare fanns det insamlad data från SIH-projektet från 2001(63 
respondenter) med elever i samma årskurs och skolor som vi vänt oss till. Data bearbetades 
och jämfördes i IBM SPSS 19.0 och analyserades utifrån Bourdieus tre begrepp habitus, fält 
och symboliskt kapital. 
 
Resultat: Våra resultat pekar på att friluftsaktiviteter förekommer i liten omfattning i 
undervisningen i idrott och hälsa år 2001 såväl som 2012. Resultaten visar på en positiv trend 
med avseende på utövande av friluftsaktiviteter på fritiden. Dock gäller ökningen 
huvudsakligen ungdomar med hög socioekonomisk status. Majoriteten av ungdomarna med 
låg socioekonomisk status utövar inte friluftsaktiviteter på sin fritid. 
 
Slutsats: Att utöva friluftsaktiviteter ger ett litet symboliskt kapital, framför allt i fält med 
individer som har låg socioekonomisk status. Skolan är det fält där alla ungdomar i Sverige, 
oavsett socioekonomisk status, kan komma i kontakt med friluftsaktiviteter. Idrottsläraren har 
möjlighet att påverka elevernas smak och intresse för friluftsaktiviteter och i förlängningen få 
ungdomar att utöva friluftsaktiviteter på fritiden. Idrottslärarens möjlighet att påverka 
eleverna, i kombination med friluftsaktiviteternas hälsofrämjande effekter och centrala roll i 
kursplanen för idrottsämnet borde innebära att friluftsliv är ett återkommande inslag i 
undervisningen. Därför är det viktigt att det aktivt arbetas med att få friluftsundervisningen att 
förekomma i större omfattning än vad vår studie visar på. Som nyutbildade lärare med god 
insyn i den nya läroplanen har vi en viktig roll att fylla.    
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1. Inledning  

1.1 Introduktion 
Friluftslivet, den avslappnande och energigivande vistelsen utomhus. Att vistas till havs, i 

skogen eller till fjälls utan några egentliga krav annat än att må bra är en umgänges- och 

rekreationsform som är viktig. Vi tror att få unga ägnar sig åt denna form av fritidsaktivitet 

och att antalet minskar. Vad det beror på är svårt att säga. Medlemsantalen i Sveriges två 

största friluftsorganisationer illustrerar detta väl. Svenska turistföreningen, som haft 

toppnoteringar på över 300 000 medlemmar, beskriver hur de under 2000-talet kämpat med 

vikande medlemsantal (Svenska Turistföreningen 2012-08-26). Även Friluftsfrämjandet visar 

på minskande medlemsantal. Från att under 80-talet varit över 200 000 medlemmar till att år 

2012 vara 90 000 medlemmar (Friluftsfrämjandet 2012-08-26).  

 

Om vi ser till oss själva, så är det ingen av oss som ägnat speciellt mycket tid åt friluftsliv när 

vi var yngre. Skidåkning utför på anläggningar och en del vistelse i skärgården, i Stockholm 

respektive på Västkusten, är nog det närmaste friluftsliv vi har kommit. Föreningsidrott var 

det vi ägnade oss åt. Vändningen kom när vi började på Gymnastik- och idrottshögskolan 

(GIH). Här har vi paddlat, vandrat, klättrat och skidat och efter hand har ett genuint intresse 

för olika typer av friluftsliv tagit form. 

 

Att vi inte ägnade oss åt friluftsliv innan vi började på GIH har olika förklaringar. Varken 

våra föräldrar eller skolan har överfört något egentligt intresse för friluftsliv. Båda har vi gått i 

grundskolan och gymnasium när Lpo 94 och Lpf 94 var gällande. Där står det tydligt utskrivet 

att friluftsliv är en viktig och obligatorisk del av undervisningen i idrott och hälsa (Skolverket 

2012-08-26). Antalet undervisningstimmar i friluftsliv var lätträknade. Vi blev inte heller 

påverkade av våra kamrater då ingen i vår umgängeskrets ägnade sig åt friluftsliv på fritiden. 

Vi tror att detta är fallet för många. Många ungdomar utövar aldrig friluftsliv på fritiden. 

Varför är det så? Det är detta vi vill studera i vår uppsats.  
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1.2 Bakgrund 

1.2.1 Friluftslivets historia  
Inledningsvis beskriver vi friluftslivets historia samt utveckling i Sverige. Friluftslivets 

utveckling brukar delas in i tre olika faser, de gröna vågorna. Den första gröna vågen 

inträffade i slutet av 1700-talet. Det som då hände var att naturen inte längre sågs som något 

hotfullt och farligt utan snarare som en plats för återhämtning och rekreation för kropp och 

själ. Några historiska personer som ofta framhålls som betydelsefulla för friluftslivets 

frammarsch är botanikern och tillika svenskfödda Carl von Linné och författaren samt 

filosofen Jean-Jacques Rousseau. (Johansson 1999, s. 147f)  

 

Den andra gröna vågen inträffade för ungefär 100 år sedan. Vågen drevs på av det intresse 

som författare, konstnärer och upptäcktsresande delade för den vilda naturen. Den ökande 

urbaniseringen och industrialiseringen gjorde det möjligt för den breda allmänheten att 

utnyttja sin fritid på ett helt annat sätt än tidigare. Det ledde till att turism, rekreation och 

friluftsliv började etableras som viktiga ekonomiska inkomstkällor. I och med detta bildades 

även många föreningar runt om i landet som sysslade med friluftslivsaktiviteter så som 

skidåkning och orientering. (Yttergren 1996, s. 6ff) Det var även under denna tidsperiod som 

flera betydelsefulla friluftsorganisationer växte fram, bland annat Föreningen för 

Skidkonstens främjande, idag Friluftsfrämjandet. (Sandell & Sörlin 2000, s. 27ff)  

Den tredje gröna vågen inträffade på 1970-talet och föregicks av ett kraftigt ökande intresse 

för natur- och miljöfrågor på alla nivåer i samhället. Frågorna fick således stor 

genomslagskraft såväl massmedialt som politiskt. (Yttergren 1996, s. 7) Denna 

kommersialisering samt modernisering av friluftslivet har även inneburit en ökad 

differentiering inom friluftslivet. Med andra ord har fler former av friluftsliv vuxit fram som 

är mer äventyrsinriktade, trendinriktade och individualiserade. (Johansson 1999, s. 150f) 

 

Friluftslivet har till viss del bytt skepnad och symboliserar numera delvis något annat än den 

traditionella bilden av vad friluftsliv är. Fokus på upplevelsepräglade erfarenheter utan 

tävlingsmoment förskjuts i vissa kretsar mot ett friluftsliv där tävlingsmomentet är ständigt 

förekommande. Nya sporter som lockar en stor publik är t.ex. multisport och ”adventure 

racing”, där friluftsmoment och vistelse i naturen går hand i hand med traditionella 

tävlingsmoment. Upplevelserna ska vara spännande och ovanliga. Arnegård beskriver det som 
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ett spänningssökande där gränsen mellan det som är möjligt och omöjligt är det kittlande. Det 

pågår en kamp mellan det nya friluftslivet, där spänningssökandet och upplevelserna värderas 

högt, och friluftslivet där tävlingsmomentet inte är det viktiga. Arnegård menar att det är en 

identifikationsfråga. Det nya friluftslivet är ett sätt att uttrycka en personlig stil och en smak, 

på samma sätt som det traditionella friluftslivet också är en uttrycksform där det tas avstånd 

ifrån tävlingsinriktningen och istället står för en förkroppsligad njutning och ett sökande efter 

något annat. (Arnegård 2011, s. 90f)  

1.2.2 Friluftsliv i skolan 
År 1942 togs ett betydelsefullt steg för friluftslivets utveckling i skolan, då infördes de 

obligatoriska friluftsdagarna i folkskolan. Under denna tid räknades all idrott som utfördes 

utomhus in under friluftslivsverksamheten i skolan. Någon gång under 1950-talet skiljdes 

friluftslivet från idrotten i kursplanerna, detta som en reaktion på de allt mer utbredda 

idrottsintresset i Sverige med tydlig specialisering, resultatinriktning och fokus på prestation. I 

kursplanerna beskrevs friluftsliv inte längre bara som idrotter utomhus utan även lägerliv och 

terrängvandring nämndes i kursplanen. Begrepp som naturupplevelse och naturvård 

innefattades även i kursplanen. I kursplanerna från 1960-talet präglades idrottsämnet av det 

fysiologiska perspektivet där friluftslivet i skolan sågs som en metod för att förbättra hälsan. 

Under 1970-, 1980- och 1990-talet svängde pendeln istället mot det miljöpedagogiska 

perspektivet. Syftet var då att allmänheten skulle lära sig att umgås med naturen på rätt sätt. I 

kursplanen från 1994 konstateras att naturupplevelser, kunskaper och erfarenheter är vägen 

till miljöengagemang, återigen kan friluftslivet ses som en metod. Sundberg och Öhman 

menar att utformningen och formulering i kursplanen från 1994 innebär att eleverna skall 

tillgodose sig kunskaper om, och inte i, friluftsliv. Inga kopplingar görs mellan friluftsliv, 

hälsa, glädje, meningsfullhet eller livskvalitet. (Sundberg & Öhman 2008, s. 102ff) 

 

Ser vi till den nya kursplanen, Lgr 11, förekommer begrepp som utomhus, natur och miljö i 

läroplanen för den obligatoriska skolan såväl som i kursplanenen för biologi. Det är dock 

endast i kursplanen för ämnet idrott och hälsa som friluftsliv som lärandemål nämns. Vilket 

innebär att undervisningen av och i friluftsliv vilar på idrottslärarens axlar. I den nya 

läroplanen har friluftslivsundervisningen fått en ännu tydligare plats än tidigare. Friluftsliv 

och utevistelse lyfts nu fram som en av ämnets tre huvuddelar. (Backman 2011, s. 68f ; 

Skolverket 2012-08-24) Under rubriken Centralt innehåll i årskurs 7-9 i kursplanen för idrott 

och hälsa har följande citat hämtats ifrån:    
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”Hur olika friluftslivsaktiviteter kan planeras, organiseras och 

genomföras.” (Skolverket 2012-08-24) 

 

För betyget E måste eleverna klara följande: 

 

”Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med viss 

anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler. 

Dessutom kan eleven med viss säkerhet orientera sig i okända 

miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel.” 

(Skolverket 2012-08-24) 

Dessa två citat understryker friluftslivets centrala roll i ämnet. Tidigare studier, genomförda 

när Lpo 94 gällde, som tittat på vad som egentligen utövas på idrottslektionerna runt om i 

Sverige visar på att friluftsaktiviteter är något som kommit i skymundan (Backman 2004a, s. 

180). De minst förekommande aktiviteterna i skolan är de aktiviteter som förknippas med 

friluftsliv (långfärdsskridskor, paddling och friluftsteknik1) (Backman 2004b, s. 33). I den 

nationella utvärderingen som Skolverket (2003, s. 153) genomförde svarade mer än en 

tredjedel (36%) av de tillfrågade eleverna att de inte lärt sig någonting om friluftsliv 

överhuvudtaget.  

1.2.3 Friluftsliv och hälsa  
Varför ska vi då vara ute i naturen? Vad finns det för vinning utöver den kulturella aspekten i 

att utöva friluftsliv? Carl von Linnés och Jean-Jacques Rousseaus tankar kring att naturen är 

en plats för rekreation och återhämtning låg kanske närmare sanningen än vad de kunnat ana. 

Forskning visar på att utevistelse är bra för hälsan. Vistelse i naturen och utövande av 

friluftsaktiviteter inverkar bland annat positivt på läkningsprocesser och stressnivåer i 

kroppen. Genom att blicka ut över vyer som vi tycker är vackra upplever vi en känsla av inre 

välbefinnande, vilket har tolkats som att stresshormonhalten i blodet minskat. (Söderström 

2011, s. 86)  

 

                                                 
1 Friluftsteknik – t.ex. att göra upp eld och laga mat i naturen. 
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Det finns även en motorisk fördel av att vistas och röra sig mycket i naturen. Miljön barnen 

och ungdomarna stöter på inbjuder även till utveckling. Ett fint klätterträd, en kastvänlig sten, 

en bäck att hoppa över är alla naturliga hinder där den motoriska förmågan ställs på prov och 

tränas upp. (Fjortoft 2000, s. 111 ff ; Söderström 2011, s. 104 ff).   

1.2.4 Friluftsliv, friluftsaktivitet, fysisk aktivitet eller idrott?  
Vad är egentligen friluftsliv och hur definieras det? Flera olika definitioner finns att tillgå. Ser 

vi inledningsvis till den gängse svenska definitionen av friluftsliv, formulerad av 

Kulturdepartementet i en rapport till regeringen om ekonomiskt stöd för friluftsliv och dess 

främjandeorganisationer, så lyder den:  

 

”Friluftsliv är vistelse och fysisk aktivitet utomhus för att uppnå 

miljöombyte och naturupplevelse utan krav på prestation eller 

tävling.” (Friluftsgruppen 2012-08-24) 

 

Svårigheten med att bedöma om det är friluftsliv, friluftslivsaktivitet eller någon idrottsgren 

en individ utövar ligger i att en individ kan utföra en viss aktivitet med helt olika syften. 

Backman exemplifierar detta med att en individ kan bege sig ut och cykla med flera olika 

motiv. Ett motiv skulle kunna vara att ge sig ut och cykla med det huvudsakliga syftet att 

träna sin kondition inför ett cykellopp. En annan individ skulle kunna ge sig ut och cykla men 

med det huvudsakliga syftet att njuta av naturen. (Backman 2004b, s. 13) Vi kan med andra 

ord inte avgöra vad vi skall klassificera som vilken aktivitet utifrån att bara fråga individer om 

de exempelvis har cyklat i naturen den senaste veckan. Öhman (1999, s. 9) gör skillnad på 

friluftsliv och friluftsaktivitet på följande sätt:  

 

”Med friluftsaktiviteter avser jag fysiska aktiviteter som lekar, spel 

och övningar med idrottskaraktär som bedrivs ute i naturen. Med 

friluftsliv avser jag aktiviteter som innebär att man lever i naturen.” 

(Öhman 1999, s. 9) 

 

Begreppsproblematiken är tydlig för oss i vår studie. Vi har valt att göra en uppföljningsstudie 

som baserar sig på de data som samlats in via Skola – Idrott – Hälsa projektet 2001 (SIH-

projektet, som presenteras närmare längre fram). Ser vi till de frågor som ungdomarna 

besvarat (se bilaga 2) så är begreppet friluftslivsaktiviteter, utifrån Öhmans (1999, s. 9) 
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definition, det begrepp vi valt att hädanefter använda oss av i vår studie. Detta i linje med vad 

Backman (2004b, s. 14) valt att göra i sin rapport som delvis baserar sig på samma material 

från SIH-projektet som vår studie. En mer ingående analys av begreppsproblematiken och hur 

SIH-projektets enkät har påverkat vår studie kommer i diskussionsavsnittet.  

1.2.5 SIH-projektet  
SIH-projektet är ett flerårigt projekt i samarbete mellan GIH, Lärarhögskolan i Stockholm, 

Karolinska institutet och Stockholms universitet. Forskningsprojektet inleddes 2001 och har 

fortgått till 2010. Tanken är dock att studien skall longitudinellt fortgå och att den insamlade 

informationen skall vara en plattform där vidare forskning och undersökningar kan ta avstamp 

ifrån. Projektet motiveras med att samhällsutvecklingen i bl.a. Sverige har inneburit en 

minskning av den dagliga fysiska aktiviteten, såväl på arbetet som i skolan. Syftet med 

studien har varit att undersöka barns och ungdomars fysiska aktivitet, fysiska 

prestationsförmåga och hälsotillstånd under en längre tid. Projektet baserades på ett 

slumpmässigt urval av skolor från hela landet. I projektet deltog sammanlagt 48 skolor, 79 

klasser och 1976 elever i skolår 3, 6 och 9. Efter basstudien (2001) har delar av studien och 

delar av populationen följts upp år 2002, 2004, 20007 samt år 2010. (Engström 2004, s. 1ff)     

1.3 Forskningsläge  
Tidigare forskning har huvudsakligen fokuserat på ungdomars fysiska aktivitetsvanor och val 

av fritidsaktiviteter, men inte specifikt på deras friluftsvanor. Inledningsvis i forskningsläget 

har vi således valt att sammanfatta internationell forskning på närliggande områden som 

fokuserar på vilka faktorer som samvarierar med ungdomars intresse och utövande av 

fritidsaktiviteter. Avslutningsvis belyser vi den forskning som mer specifikt berör vårt 

intresseområde.   

 

Studier som berört ungdomar och deras fysiska aktivitetsvanor har visat att flera olika faktorer 

samvarierar med deras dagliga fysiska aktivitet. Studier pekar på att ungdomar från familjer 

med låg socioekonomisk status är mindre fysiskt aktiva (Kristjansdottir & Vilhjalmsson 2001, 

s. 431; Duncan et al. 2002, s. 34f). Kirby, Levin och Inchley (2011, s. 789) påvisar i sin studie 

att det som huvudsakligen samvarierar med ungdomars fysiska aktivitetsvanor är deras 

kompisar i samma ålder med samma socioekonomiska bakgrund. Vilket även bekräftas av 

Sallis, Prochaska och Taylor (2000, s. 971f) i deras sammanställning av artiklar på området. 

Sammanställningen visar även att föräldrars stöd är avgörande för ungdomarnas fysiska 
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aktivitetsvanor samt att det inte fanns något samband mellan föräldrarnas och barnens fysiska 

aktivitetsvanor. De fann även att de ungdomar som spenderar mycket tid utomhus är mer 

fysiskt aktiva. (Sallis, Prochaska & Taylor 2000 s. 971f) Tillgång till sportutrustning har även 

det visat sig samvariera med ungdomars fysiska aktivitetsnivå (Millstein et al. 2011, s. 498). 

Majoriteten av forskningen på detta område som genomförts är av kvantitativ karaktär och 

baserats på enkäter.  

 

I en studie av Humbert et al. (2006) med kvalitativ ansats bekräftar bland annat vad Millstein 

et al. (2011, s. 498), Salis, Prochaska och Taylor (2000 s. 971f), Duncan et al. (2002, s. 80ff) 

samt Kirby, Levin och Inchley (2011, s. 787ff) kommit fram till i sina kvantitativa 

undersökningar på området. I Humbert et al. (2006, s. 476ff) studie framgår att de intervjuade 

ungdomarna, oavsett socioekonomisk status, vill att det skall vara kul med fysisk aktivitet. 

Ungdomarna vill även känna sig kompetenta i den givna aktiviteten. Här har det visat sig att 

idrottsläraren har en betydande roll (Cox, Smith & Williams 2008, s. 124). Att ungdomarna 

känner sig kompetenta är en förutsättning för att det skall vara kul samt att de skall fortsätta 

med aktiviteten. Det som författarna ansåg var nytt i deras studie var framförallt de skillnader 

de fann mellan ungdomar med låg- och hög socioekonomisk status när det kom till hur viktig 

tillgängligheten var. Ungdomar med låg socioekonomisk status framhöll att faciliteterna 

skulle vara i närheten av där de bor och det skulle vara billigt att utöva fysisk aktivitet. Utöver 

att kompisar och föräldrar var faktorer som påverkade deras fysiska aktivitet så ansågs även 

tränare samt lärare ha stort inflytande. Avslutningsvis skriver författarna att idrott i skolan och 

idrott som är knuten till densamma är viktiga faktorer för att påverka ungdomars intresse för 

fysisk aktivitet. Speciellt för de ungdomar med familjer som har lägre socioekonomisk status. 

(Humbert et al. 2006, s. 476ff) Larsson (2009, s. 25ff) pekar i sin avhandling på hur lärarens 

tidigare erfarenheter av skolidrott, med andra ord erfarenheter från sin egen skolgång 

påverkar den undervisning läraren bedriver.  

 

Studier av Backman (2004c, s. 7) och Nilsson (1998, s. 128-129) visar att det är vanligare att 

ungdomar med högre socioekonomisk status provat på eller utövat en viss friluftsaktivitet. 

Backmans och Nilssons resultat stöds även av Friluftsgruppens rapport där det går att utläsa 

att socioekonomisk status påverkar utövandet av friluftslivsaktiviteter (Friluftsgruppen 1999, 

s. 104). Störst skillnader fann Backman mellan ungdomar med högre- och lägre 

socioekonomisk status när det kom till skidåkning och vandring i naturen, där betydligt fler 
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med högre socioekonomisk status testat på dessa friluftsaktiviteter det senaste året. Ungdomar 

med hög socioekonomisk status utövar friluftsaktiviteter i större utsträckning oavsett kostnad 

för aktiviteten. (Backman 2004c, s. 4) Detta är även något som Engström påvisar, dock på 

vuxna individer. Jogging, som inte är förenat med stora kostnader för individen, är vanligare 

bland de högre samhällsklasserna (Engström 2010, s. 117f). Backman menar således att en 

individs utövande av en friluftsaktivitet inte kan förklaras genom att de utövar aktiviteten för 

att de har råd. Snarare kan förklaringen ligga i att olika fritidsaktiviteter värderas olika 

beroende på vilken samhällsklass en individ tillhör och således utvecklar individerna olika 

smaker för dessa givna aktiviteter. (Backman 2004c, s. 4f) 

 

Vidare frågar sig Backman varför friluftslivsaktiviteter inte är särskilt vanligt förekommande 

bland ungdomar. Detta kan enligt Backman förklaras genom att det inte är någon inom 

kompiskretsen som är intresserad, blir avundsjuk eller imponerad om man varit ute i skogen 

och tältat. Friluftslivsaktiviteter kan snarare ses som något avvikande (Backman, 2004c, s. 4-

5). Flera andra studier på liknande områden pekar på samma sak (Sallis, Prochaska & Taylor 

2000, s. 971f ; Kirby, Levin & Inchley 2011, s. 787ff). 

 

Sammanfattningsvis visar forskningen på att flera faktorer samvarierar med ungdomars 

fysiska aktivitetsnivå: tillgång till sportutrustning, hur mycket tid de spenderar utomhus och 

kompisars intressen. Lärare samt tränare och idrottsundervisningen i skolan har visat sig 

kunna påverka ungdomars intresse för fysisk aktivitet. Tidigare studier visar även att 

ungdomars socioekonomiska status samvarierar med såväl fysisk aktivitetsnivå som utövande 

av friluftsaktiviteter. Vi frågar oss således: Hur ser utvecklingen eller avvecklingen av 

ungdomars friluftsaktivitetsvanor ut från 2001 till 2012? Hur ser dessa vanor ut med avseende 

på socioekonomisk status?  

1.4 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien var att undersöka hur förekomsten av friluftsaktiviteter på 
idrottslektionerna har förändrats från 2001 till 2012 i ett antal skolor i Stockholmsområdet 
som tidigare ingått i SIH-projektet. Ett ytterligare syfte var att undersöka hur ungdomars 
friluftsaktivitetsvanor på fritiden har förändrats från 2001 till 2012 och hur dessa vanor 
samvarierar med socioekonomisk status. 
 

- Hur har förekomsten av friluftsaktiviteter under idrottsundervisningen förändrats? 



 

 

9 

 

- Hur har ungdomars utövande av friluftsaktiviteter på fritiden förändrats?  
- Vilken socioekonomisk status har ungdomarna som utövar friluftsaktiviteter på 

fritiden? 
- Hur har ungdomar med låg respektive hög socioekonomisk status utövande av 

friluftsaktiviteter på fritiden förändrats?  

1.5 Teoretiskt ramverk 
Olika individer har olika intressen. För att analysera vad som gör att vissa ungdomar tycker 

om att t.ex. vandra, paddla eller åka långfärdsskridskor medan andra absolut inte kan tänka 

sig att utöva ovan nämnda aktiviteter, så tar vi hjälp av den franske sociologen Pierre 

Bourdieu. Bourdieu har under sitt liv utvecklat och tagit fram teorier, grundat på omfattande 

empiriska studier, för vad som påverkar människans val och vad individen finner tilltalande 

att ägna sig åt ur ett socialt perspektiv. (Löfgren 2001, s. 28ff) 

 

Bourdieus teorier bygger på flera begrepp som kräver förklaring. Fält, habitus och symboliskt 

kapital är de begrepp, som vi kommer använda för att förstå och analysera ungdomarnas 

utövande av friluftsliv.   

1.5.1 Fält 
I samhället finns det många fält. Fälten utgörs av samverkande individer och interaktionen 

mellan dem. Interaktionen kan ske både som samarbete och konkurens. Bourdieu säger inte 

att det finns ett bestämt antal fält eller att gränserna mellan dem är självklara. Fältbegreppet 

används istället för att påvisa strukturer i fältet där en ständig interaktion förekommer. 

(Löfgren 2001, s. 28ff) Interaktionen eller konkurrensen är ständigt förekommande krafter 

som verkar åt olika håll, där individer tävlar om tolkningsrätt och tolkningsföreträde eller 

vilka regler som ska gälla inom gruppen (Backman 2004b, s. 20). För att sätta begreppet i 

samband med vår uppsats innebär sociala fält den arena ungdomarna befinner sig i, i skolan 

och på fritiden. 

1.5.2 Habitus 
Grundtanken med habitus är att individen inte kan separera sig från den livshistoria som 

ligger bakom honom eller henne. Erfarenheter och traditioner finns lagrade i en individ och 

kommer från familj och vänner, men även från organisationer och föreningar. Individens 

habitus påverkar sättet att tänka kring aktiviteter. Den formar olika intressen, vanor och 

individens sätt att föra sig i olika sociala sammanhang. (Löfgren 2001, s. 29) Engström menar 
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att individens habitus är som mest formbar i barndomen. Det är också den period som är 

viktigast för formandet. Även fast en individs habitus i viss mån formas om i takt med att 

individen blir äldre är dess uttryck i stil och smak svåra att påverka (Engström 1999, s. 43). 

Individer som rör sig mellan olika miljöer eller gör en klassresa behåller i stor utsträckning 

sin habitus. Individerna ägnar sig till exempel fortfarande åt de fysiska aktiviteter som de 

gjorde innan klassresan. Engström menar att habitusbegreppet är gångbart även när man vill 

läsa av grupper på grupp och klassnivå. (Engström 1999, s. 43-45) Habitusbegreppet blir ett 

verktyg för att förstå hur ungdomarnas utövande av friluftsaktiviteter på fritiden påverkats av 

tidigare erfarenheter och traditioner. Habitus och fält hänger tätt ihop och kan inte existera var 

för sig. Handlingar existerar alltid i sociala fält. Därför kan det ena inte diskuteras utan det 

andra. (Backman 2004b, s. 21) 

1.5.3 Kapital 
I en grupp finns det vissa aktiviteter, egenskaper och förmågor som anses särskilt viktiga. Det 

är inom gruppen det avgörs vad/vilka egenskaper som är viktiga och vad som tillskrivs ett 

socialt värde. Detta kallas för ett symboliskt kapital. En individ som ägnar sig åt, eller besitter 

dessa egenskaper får en hög status inom gruppen. Individen samlar på sig ett symboliskt 

kapital som avgör vilken position i gruppen individen får. Människan har ett behov av att 

synas och känna sig bekräftad. Det är det som driver oss att utveckla vanor och färdigheter 

som är gångbara inom vårt sociala fält. (Löfgren 2001, s. 32)  

 

En form är det kulturella kapitalet som används för att förstå varför vissa elever på samma 

skola klarar sig bra medan det går sämre för andra. Det fokuserar på kunskapstillgång och 

utbildningsnivå. (Löfgren 2001, s. 32) 

 

Det kroppsliga kapitalet handlar om att se ut och föra sig på ett sätt som värderas högt inom 

fältet. Det kan vara kroppsform, gester/kroppsspråk, dialekt, hygien etc. Det kroppsliga 

kapitalet blir extra viktigt första gången olika individer ses. Det första intrycket är viktigt och 

skapar uppfattningar om personens egenskaper. (Löfgren 2001, s. 33) 

 

Med hjälp av Bourdieus kultursociologiska perspektiv vill vi söka förklaringen till varför 

ungdomarna ägnar sig åt friluftsaktiviteter på fritiden, eller varför de inte gör det. Vi vill 

undersöka vad det är som gör att ungdomarna väljer olika fritidsaktiviteter och om det skiljer 

sig mellan olika grupper i samhället.  



 

 

11 

 

2. Metod 

2.1 Val av metod 
Vi var intresserade av att studera ämnet friluftsliv longitudinellt. Vi valde att jämföra tidigare 

insamlad empiri (SIH-projektet från 2001) med egen insamlad data från år 2012. För att 

genomföra denna uppföljning så har vi använt samma kvantitativa metod i form av enkäter. 

Enkätstudier är det som lämpar sig bäst när olika samband skall mätas (Johansson & Svedner 

2006, s. 30f).  

2.2 Urval 
Vårt urval var ett bekvämlighetsurval riktat till de skolor i Stockholmsområdet som ingick i 

SIH-projektet 2001. Bekvämlighetsurvalet gjorde det även möjligt för oss att snabbt påbörja 

datainsamlingen men även kunna återkomma till skolorna om vi behövde komplettera med 

fler frågor. (Johansson & Svedner 2006, s. 30f ; Hassmén & Hassmén 2008, s. 98)  

 

Vår målpopulation var ungdomar i årskurs 9. I SIH-projektet ingick 9 skolor från 

Stockholmsområdet. Två av dessa skolor uppfyllde inte kriterierna för att få delta i vår studie, 

eftersom de inte hade något högstadium. Fem av de sju kontaktade skolorna deltog i studien. 

De skolor som tackade nej gjorde det med motiveringen att de inte hade tid. 

Könsfördelningen i empirin från 2001 såväl som 2012 var jämn, se tabell 1. 

 
Tabell 1. Urval 2001 och 2012. Antal tillfrågade respondenter 2001 är för oss okänt. Det externa bortfallet 2012 bestod 
av fyra enkäter eftersom de inte var ifyllda. SES = Socioekonomisk status.  

 Antal 

tillfrågade 

(n) 

Antal 

svarande 

(n) 

Antal 

svarande 

flickor (n) 

Antal 

svarande 

pojkar (n) 

Låg  

SES 

(n) 

Hög  

SES 

(n) 
Respondenter 

2012 

251 247 126 119 70 177 

Respondenter 

2001 
- 63 28 35 14 49 
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2.3 Enkäten  
I samråd med vår handledare, Gunilla Brun Sundblad, valde vi ut frågor från den enkät som 

användes i SIH-projektet 2001. Vi valde att ta bort de frågor som vi inte ansåg var relevanta i 

förhållande till vårt syfte och frågeställningar. Frågor med både slutna och öppna 

svarsalternativ valdes ut. Enkäten tog mellan 20 och 30 minuter för respondenterna att fylla i. 

 

Vi undersökte följande friluftsaktiviteters förekomst under idrottsundervisningen i skolan: 

orientering, längdskidor, skridskor, skogsvandring, utförsåkning, friluftsteknik, klättring, 

paddling, långfärdsskridskor och att cykla utomhus. Ungdomars utövande av följande 

friluftsaktiviteter på fritiden undersöktes: klättra utomhus i berg, paddling, cykling i skogen, 

vandring i naturen, sovit i tält, skridskoåkning utomhus, skidåkning och ridit utomhus. Se 

bilaga 2.  

 

Vi ändrade på svarsalternativen kring frågan om deras senaste betyg i idrott och hälsa. 

Anledningen till det var att betygssystemet har ändrats sedan undersökningen genomfördes 

2001. Vi ändrade även på frågan kring var de bor. Vi valde istället att fråga efter vilket 

postnummer hemadressen har (se bilaga 2), eftersom vi valt att indela ungdomarnas 

socioekonomiska status utifrån deras postnummer.  

2.4 Procedur  
Idrottslärarna på respektive skola kontaktades via e-post. I de fall vi inte fick tag på en e-

postadress till idrottsläraren valde vi att kontakta rektorn på skolan. Fick vi inget svar inom ett 

par dagar skickades en påminnelse. 

 

Vi valde att åka ut till skolorna och dela ut enkäterna, detta för att minska det externa 

bortfallet som redovisas i tabelltexten till tabell 1. Minst en av oss var med när enkäten 

delades ut för att kunna svara på respondenternas eventuella frågor och för att säkerställa att 

samtliga respondenter, som ingick i studien, skulle få samma information. När enkäten 

lämnades ut informerades respondenterna både skriftligt (se bilaga 2) och muntligt om syftet 

med studien och övriga forskningsetiska aspekter. 
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2.5 Databearbetning  
Alla statistiska beräkningar genomfördes i IBM SPSS 19.0. För att undersöka eventuella 

signifikanta skillnader mellan respondenternas svar i enkäten från 2001 och 2012 och för 

skillnader i socioekonomisk status gjordes ett Pearson Chi-square test (p<0.05).  

 

Respondenternas socioekonomiska status beräknades utifrån medianinkomsten som är 

baserad på förvärvs- och kapitalinkomst för de postnummer som de uppgett i enkäten. 

Medianinkomsten för respektive postnummer erhöll vi från vår handledare och baserades på 

siffror från Statistiska Central Byrån (SCB) från 2010. Anledningen till att vi använde oss av 

siffror från 2010 och inte 2012 var att statistiken från 2010 kunde vi erhålla gratis. En del 

postnummer som respondenterna angav i vår enkät fanns inte med i den statistik vi fått 

tillgång till. Vi valde då att ange medianinkomsten från det geografiskt närmsta postnummer 

vi hade statistik på.  

 

I statistiken från SCB så delades postnumren in i fyra olika kategorier: låg inkomst (2001=0-

114 107 kr : 2010=0-138 168 kr), medellåg inkomst (2001=114 108-183 542 kr : 2010=138 

169-236 105kr), medelhöginkomst (2001=183 543-253 250 kr : 2010=236 106-336 195 kr) 

och hög inkomst (2001>253 251 kr : 2010>336 196 kr). Vi valde att kalla dessa kategorier 

för: låg, medellåg, medelhög respektive hög socioekonomisk status. Eftersom ingen 

respondent från 2001 föll inom kategorin låg socioekonomisk status så valde vi att 

dikotomisera kategorierna. Låg och medellåg socioekonomisk status kategoriserades som låg 

socioekonomisk status. Medelhög och hög socioekonomisk status kategoriserades som hög 

socioekonomisk status.    

2.6 Tillförlitlighet  
För att stärka reliabiliteten och validiteten i studien genomfördes en pilotstudie med tre 

ungdomar som vid tillfället var 15 år gamla. Inga ändringar gjordes efter pilotstudien. 

Enkätfrågorna från 2001 skulle jämföras med 2012, om vi ändrat på frågorna hade 

reliabiliteten i studien blivit lidande. Frågorna som ingick i enkäten i SIH-projektet har testats 

i en test-retest (>0.8 (Spearman Corr.) och 0.9  (ICC Alpha)) 

 vilket stärker reliabiliteten (Brun Sundblad 2006, s. 32).  
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2.7 Forskningsetisk diskussion 
När informationssidan (se bilaga 2) på enkäten utformades utgick vi ifrån de forskningsetiska 

principerna som Vetenskapsrådet (2002) tagit fram: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

 

Många av de elever som går i nian är över 15 år. Enligt lag behöver inte målsmän till 

individer över 15 år informeras om och ge samtycke till individens deltagande i studier som 

inte är av känslig karraktär. Dock måste individerna ges information om de forskningsetiska 

principerna och själva ge samtyckte för att delta i studien. (SFS 2003:460 ; Vetenskapsrådet 

2002, s. 9). Enkäten bifogades via e-post till idrottslärare och rektor och ingen av dessa ansåg 

att frågorna var av etiskt känslig karaktär.   

3. Resultat 
Vårt resultatavsnitt är uppdelat utifrån våra frågeställningar. Våra resultat sammanfattas sedan 

avslutningsvis under punkten 3.5.  

3.1 Hur har förekomsten av friluftsaktiviteter under 
idrottsundervisningen förändrats? 
Tre aktiviteter visade sig ha ökat i idrottsundervisningen: orientering, längdskidåkning och 

skridskoåkning. Två aktiviteter visade sig ha minskat: skogsvandring och utförsåkning. Fem 

aktiviteters förekomst var oförändrad: klättring, paddling, långfärdsskridskor, friluftsteknik 

och cykla utomhus. Endast förändringar som visade på signifikanta skillnader redovisas i 

figurer, övriga resultat redovisas i en tabell.  

 

Eleverna 2012 anger att de orienterar oftare under idrottsundervisningen än eleverna 2001 

(p=0.001). Andelen elever som svarat 1-2ggr/år har minskat med 28,1 procentenheter 

samtidigt som gruppen elever som svarat ibland har ökat med 27,7 procentenheter. Se figur 1.   
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Figur 1. Förekomsten av orientering under idrottsundervisningen 2001 och 2012.  

 

Eleverna uppger att längdskidåkning förekommer oftare under idrottsundervisningen 2012 

jämfört med 2001(p=0.041). Elever som aldrig åker skidor har minskat med 5,8 

procentenheter. Ingen av eleverna 2001 angav att de åkte längdskidor ibland, 2012 var det 6,7 

procent. Se figur 2.   

 

 
Figur 2. Förekomsten av längdskidåkning under idrottsundervisningen 2001 och 2012. 

 

Fler elever anger att de åker skridskor under idrottsundervisningen 2012 än 2001 (p=0.021). 

År 2001 var det 14,2 procentenheter fler ungdomar än 2012 som åkt längdskidor 1-2gg/vecka. 
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År 2012 var det istället 12,9 procentenheter fler ungdomar som åkt skridskor ibland än 2001. 

Se figur 3. 

 

 
Figur 3. Förekomsten av skridskoåkning under idrottsundervisningen 2001 och 2012. 

 

Färre elever angav att de vandrade i skogen 2012 (p=0.039). Eleverna som angett att de aldrig 

gör det har ökat med 5,8 procentenheter mellan åren. Även eleverna som svarat att de vandrar 

i skogen 1-2ggr/år har minskat med 14,3 procentenheter. Se figur 4.   

 

 
Figur 4. Förekomsten av skogsvandring under idrottsundervisningen 2001 och 2012. 

 

Färre elever anger att de utövar utförsåkning under idrottsundervisningen 2012 jämfört med 

2001(p=0.001). Andelen elever som aldrig åkt skidor har ökat med 49,3 procentenheter. 
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Andelen elever som åker skidor utför 1-2ggr/år har minskat med 53,1 procentenheter. Se 

figur 5. 

 

 
Figur 5. Förekomsten av utförsåkning under idrottsundervisningen 2001 och 2012. 

 

Fem friluftsaktiviteters förekomst under idrottsundervisningen 2012 jämfört med 2001 var 

oförändrad. Se tabell 2. 

 
Tabell 2. Förekomsten av friluftsaktiviteter under idrottsundervisningen 2001 och 2012. 

 Varje vecka Ibland 1-2ggr/år Aldrig 

2001 

(%) 

2012 

(%) 

2001 

(%) 

2012 

(%) 

2001 

(%) 

2012 

(%) 

2001 

(%) 

2012 

(%) 

Friluftsteknik 1,7 0,0 5,0 4,7 10,0 19,2 83,3 76,1 

Klättring 1,7  0,8   3,3   8,6 18,3 16,4 76,7 74,2 

Paddling 1,7 0,4 0,0 6,7 8,3 7,9 90,0 85,0 

Långfärdsskridskor 1,7 0,0 1,7 4,6 15,0 18,1 81,7 77,3 

Cykla utomhus 3,4 2,9 3,4 11,3 11,9 8,4 81,4 77,3 

 

3.2 Hur har ungdomars utövande av friluftsaktiviteter på fritiden 
förändrats?  
Att klättra utomhus i berg, paddla, vandra i naturen och sova i tält hade alla ökat med mellan 

12- 17 procent. Även att åka skidor och skridskor utomhus visade på en liknande ökning. 

26,7 

70 

1,7 1,7 

76 

16,9 
6,6 

0,4 
0 

10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 

100 

Aldrig 1-2 ggr/år Ibland Varje vecka 

Utförsåkning  

2001 

2012 



 

 

18 

 

Däremot sågs ingen skillnad i utifall man hade ridit utomhus eller cyklat i naturen mellan 

2001 och 2012. (Se tabell 3) 

 
Tabell 3. Hur många procent av ungdomarna som utövat de undersökta friluftsaktiviteterna på sin fritid det senaste 
året 2001 respektive 2012. * = signifikant skillnad mellan 2001 och 2012 (p<0.05).  

 
 

 

 

 

 

 
 
 

3.3 Vilken socioekonomisk status har ungdomarna som utövar 
friluftsaktiviteter på fritiden? 
Att åka skridskor utomhus, paddla, vandra i naturen, sova i tält och åka skidor var 

friluftsaktiviteter som huvudsakligen utövades av ungdomar med hög socioekonomisk status. 

Friluftsaktiviteter som utövas i samma utsträckning oavsett socioekonomisk status var klättra 

utomhus i berg, cykla i skogen och rida utomhus. De friluftsaktiviteter som visade på 

signifikanta skillnader med avseende på socioekonomisk status 2001 respektive 2012 eller 

båda åren redovisas i figur 6. Övriga resultat redovisas i tabell 4.  

 

2001 

(%) 

  2012 

   (%) 

Klättra utomhus i berg* (p=0.006) 3,2 16,6 

Paddling* (p=0.04) 15,9 28,3 

Cykling i skogen 38,1 37,2 

Vandring i naturen* (p=0.016) 28,6 45,3 

Sovit i tält* (p=0.02) 20,6 36,0 

Skridskoåkning utomhus* (p=0.024) 25,4 40,9 

Skidåkning* (p=0.014) 19,0 35,2 

Ridit utomhus 14,3 14,2 
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Figur 6. Fördelning mellan låg och hög socioekonomisk status 2001 respektive 2012 bland de ungdomar som svarat 
att de utövat en friluftsaktivitet på fritiden det senaste året. SES = socioekonomisk status. * = signifikant skillnad 
(p<0.05). (*) = tendens till signifikans. Paddling 2012 (p=0.006) respektive 2001 (p=0.065). Åka skridskor utomhus 
2012 (p=0.029) respektive 2001 (p=0.013). Vandra i naturen 2012 (p=0.056). Sova i tält 2012 (p=0.003). Åka skidor 
2012 (p=0.011). 

Tabell 4. Skillnaden mellan låg och hög socioekonomisk status bland de ungdomar som svarat att de utövat en 
friluftsaktivitet på fritiden det senaste året. SES = socioekonomisk status.  

 2012 2001 

Hög 

SES 

(%) 

Låg 

SES 

(%) 

Hög 

SES 

(%) 

Låg  

SES 

(%) 

Klättra utomhus i berg 78,0 22,0 100 0 

Cykla i skogen 73,9 26,1 66,7   33,3 

Rida utomhus 74,3 25,7 88,9 11,1 

 

3.4 Hur har ungdomar med låg respektive hög socioekonomisk 
status utövande av friluftsaktiviteter på fritiden förändrats?  
Ungdomar med låg socioekonomisk status paddlar, klättrar i berg utomhus, vandrar i 

naturen, sover i tält, åker skidor, rider utomhus och cyklar utomhus i samma utsträckning 

2001 som 2012. Fler ungdomar med låg socioekonomisk status åker skridskor utomhus 2012 

jämfört med 2001. Ungdomar med hög socioekonomisk status klättrar utomhus i berg, 
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vandrar i naturen, sover i tält och åker skidor i större utsträckning 2012 än 2001. Ingen 

skillnad i utövandet av att åka skridskor utomhus, paddla, rida utomhus och cykla i skogen 

hittades mellan 2001 och 2012. 

 

En signifikant skillnad fanns mellan 2001 och 2012 hos ungdomar med hög socioekonomisk 

status som klättrar utomhus i berg (p=0.015), vandrar i naturen (p=0.05), sover i tält 

(p=0.013) och åker skidor (0.011). Se figur 7.  
 

 
Figur 7. Förändring i utövande av friluftsaktiviteter hos ungdomar med hög socioekonomisk status från 2001 till 
2012. * = signifikant skillnad (p<0.05). 

 

Hos ungdomarna med låg socioekonomisk status var det endast åker skridskor utomhus som 

visade på en signifikant skillnad mellan 2012 och 2001(p=0.018). 2001 var det ingen av 

ungdomarna som åkt skridskor utomhus, 2012 var det 30,0 procent. Se figur 8.  
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Figur 8. Förändring i utövande av friluftsaktiviteter hos ungdomar med låg socioekonomisk status från 2001 till 2012. 
* = signifikant skillnad (p<0.05).  

 

3.5 Sammanfattning av resultaten  
Tre friluftsaktiviteter har ökat i omfattning under idrottslektioner från 2001 till 2012 

(orientering, längdskidåkning, skridskoåkning). Två aktiviteter visade sig ha minskat i 

omfattning (skogsvandring och utförsåkning).  

 

Klättra utomhus i berg, paddling, vandra i naturen, sova i tält, skridskoåkning utomhus och 

skidåkning är alla friluftsaktiviteter som ungdomarna 2012 utövar i större utsträckning än 

ungdomarna 2001.   

 

Att åka skridskor utomhus, paddla, vandra i naturen, sova i tält och åka skidor var alla 

friluftsaktiviteter som huvudsakligen utövades av ungdomar med hög socioekonomisk status.  

 

Ungdomar med hög socioekonomisk status paddlar, klättrar utomhus i berg, vandrar i 

naturen, sover i tält och åker skidor i större utsträckning 2012 än 2001. Den enda 

friluftsaktiviteten som ungdomar med låg socioekonomisk status utövar i större utsträckning 

2012 än 2001 var att åka skridskor utomhus. 
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4. Diskussion  
Syftet med studien var att undersöka hur förekomsten av friluftsaktiviteter på 
idrottslektionerna har förändrats från 2001 till 2012 i ett antal skolor i Stockholmsområdet 
som tidigare ingått i SIH-projektet. Ett ytterligare syfte var att undersöka hur ungdomars 
friluftsaktivitetsvanor på fritiden har förändrats från 2001 till 2012 och hur dessa vanor 
samvarierar med socioekonomisk status. 

4.1 Friluftsaktiviteter i skolan 
Vår studie visar att friluftsaktiviteter förekommer sällan under idrottsundervisningen vilket är 

i likhet med resultaten från Backmans (2004b, s. 33) studie. Detta trots att friluftsliv och 

utevistelse fått en ännu tydligare plats i Lgr 11 och nu lyfts fram som ett av ämnets tre 

huvuddelar (Backman 2011, s. 68-69) (Skolverket 2012-08-24).   

 

Vårt resultat visar att förekomsten av tre friluftsaktiviteter har ökat, två friluftsaktiviteter har 

minskat samt att fem friluftsaktiviteter förekommer i samma utsträckning som tidigare under 

idrottsundervisningen. Vad är det som gör att vissa aktiviteter ökar, minskar eller förekommer 

i samma utsträckning som tidigare? Bourdieus teorier kring habitus säger att erfarenheter och 

traditioner finns lagrade i en individ. Individens habitus påverkar sättet att tänka kring olika 

aktiviteter och formandet av olika intressen. (Löfgren 2001, s. 29) Kan det vara så att lärarens 

habitus och smak för olika aktiviteter påverkar valet av aktiviteter under 

idrottsundervisningen i samma mån som innehållet i läroplaner och kursplaner? Detta 

bekräftas av Larsson (2009, s. 25ff) som pekar på att lärarens tidigare erfarenheter och egen 

skolgång, lärarens habitus, påverkar den undervisning läraren bedriver. Bourdieus teorier 

förklarar till viss del frånvaron av friluftsaktiviteter under idrottsundervisningen. Skillnaderna 

våra resultat pekar på kan också bero på att det inte är samma undervisande lärare i skolorna 

2001 som 2012.  

 

Även om idrottslärarens habitus är format av positiva erfarenheter av friluftsaktiviteter är det 

ingen garanti för att undervisningen präglas av detta. Vi tror också att det har med skolans 

resurser att göra. Vi menar då ekonomiska resurser, tillgång till natur och resurser i form av 

tid. Tidigare studier har visat att ungdomar i större utsträckning är fysiskt aktiva om de har 

tillgång till sportutrustning (Cox, Smith & Williams 2008, s. 124). En faktor som kan 

samvariera med innehållet på idrottsundervisningen, och förklara att vissa aktiviteter minskat 

i omfattning, kan således vara tillgång till friluftsutrustning. Skolans tillgång till 
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ändamålsenlig utrustning har blivit än viktigare i och med de nya direktiven från Skolverket, 

där skolan endast får be målsmän betala en obetydlig summa pengar för aktiviteter inom 

skolans ramar (Skolverket 2012-10-04). En skola utan friluftsutrustning och med elever som 

inte har tillgång till detsamma gör det svårt att bedriva aktiviteter som förknippas med 

friluftsliv. Ur en rent geografisk synvinkel är det fördelaktigt att skolan ligger i anslutning till 

områden som lämpar sig för friluftsaktiviteter. Där ser vi ett samband med tidsaspekten. Att 

slippa transportera elever och utrustning till lämpliga områden sparar tid och ger större 

möjligheter att bedriva friluftsaktiviteter.  

 

En möjlighet för läraren är att ta hjälp av kompetens utifrån för att öka undervisningen i 

friluftsliv. Går det att få hjälp, tips och råd från de friluftsorganisationer som finns i Sverige? 

Handslaget och Idrottslyftet är exempel på hur olika idrottsförbund är ute i skolorna och 

informerar och inspirerar ungdomar för att öka intresset för föreningsidrotten. Projekt i stil 

med dessa drivna av friluftsorganisationer kanske är nästa steg?  

4.2 Friluftsaktiviteter på fritiden 
Inledningsvis i vår arbetsprocess fick vi uppfattningen att friluftslivsaktiviteter var något som 

ungdomar utövade i mindre utsträckning idag än tidigare, att det var en negativ trend. Vi 

grundade vår uppfattning på de minskande medlemsantalen i Sveriges två största 

friluftsorganisationer (Svenska Turistföreningen 2012-08-26 ; Friluftsfrämjandet 2012-08-26) 

samt att Backman skriver att friluftsaktiviteter inte är särskilt vanligt förekommande bland 

ungdomar. Förklaringen finner Backman i att det kan ses som något avvikande, något som 

inte ger status inom kompiskretsen. (Backman 2004c, s. 4-5) Studier på liknande områden 

pekar på samma sak. Inställningen till en viss aktivitet i de fält ungdomarna befinner sig i på 

fritiden är avgörande för om individen ska utveckla smak för den givna aktiviteten. (Sallis, 

Prochaska & Taylor 2000, s. 971f ; Kirby, Levin & Inchley 2011, s. 787ff) Det visade sig att 

vår uppfattning inte stämde. Vår studie visade på att antalet ungdomar som utövar 

friluftsaktiviteter fortfarande är lågt men en positiv trend kan ses över de senaste elva åren. 

Ungdomar idag utövar friluftsaktiviteter på sin fritid i större utsträckning än vad ungdomarna 

gjorde 2001.  

 

Vi tror att den positiva trenden hänger samman med friluftslivets utveckling mot det mer 

äventyrliga, där tävlingsmomentet fått en naturlig plats. Friluftsliv eller friluftsaktiviteter har 
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blivit ett sätt att uttrycka personlig stil och smak. (Arnegård 2011, s. 90f ; Johansson 1999, s. 

150-151) Det mer spänningssökande friluftslivet föder en tanke kring ovan nämnda vikande 

medlemsantal i våra största friluftsorganisationer. En möjlighet är att medlemmar som fått 

upp ögonen för andra typer av friluftsaktiviteter lämnar de etablerade organisationerna och 

istället söker sig till organisationer och föreningar där de kan få utlopp för sina nya intressen.    

 

 I de fält, i skolan och på fritiden, ungdomarna befinner sig i pågår en ständig interaktion. 

Ungdomarna tävlar om tolkningsrätt och tolkningsföreträde (Backman 2004b, s. 20). Det är i 

detta sammanhang det ökande utövandet av friluftsaktiviteter ska sättas. Att ägna sig åt vissa 

aktiviteter har blivit häftigt, något som ger kapital inom fältet. Både det symboliska kapitalet, 

som ger hög status och bekräftelse, och det kroppsliga kapitalet där fysiska egenskaper är 

högt värderade används som ett rangordningsinstrument. Intressant hade varit att undersöka 

t.ex. multisportföreningar och downhillcykelklubbar för att se om deras medlemsantal ökat i 

omfattning de senaste åren.  

 

Att vandra eller att paddla, utan tävlingsmoment, lockar kanske inte lika många aktiva på 

samma sätt som innan och värvningen av nya medlemmar försvåras. Det symboliska kapitalet 

inom fältet stärks inte av dessa aktiviteter. Om det dock införs ett tävlings- eller 

spänningsmoment, en möjlighet att visa sig stark och duktig, höjs det symboliska kapitalet. 

Aktiviteterna medför då en möjlighet att hävda sig i de fält den aktive befinner sig. 

Multisporten, eller adventure racing, har blivit en sådan arena. Precis som det traditionella 

friluftslivet är den öppen för alla. Den lockar många deltagare som kan tävla på sin egen nivå. 

Friluftsaktiviteterna förekommer fortfarande, men i en ny tappning.      

4.3 Friluftsaktiviteter på fritiden och socioekonomisk status 
Vår studie visar att ungdomar med hög socioekonomisk status utövar friluftsaktiviteter på sin 

fritid i större utsträckning än ungdomar med låg socioekonomisk status. Våra fynd stöds av 

Backman (2004c, s.7), Nilsson (1998, s. 128-129) och Friluftsgruppen (1999, s. 104). I vår 

studie framkom det att vandra i skogen, en förhållandevis billig aktivitet, och åka skidor, en 

förhållandevis dyr aktivitet, huvudsakligen utövades av ungdomar med hög socioekonomisk 

status. Vilket också stöds av Backmans (2004c, s. 4) studie. Även Engström (2010, s. 117f) 

pekar på att olika fritidsaktiviteter värderas olika beroende på vilken samhällsklass en individ 

tillhör snarare än det ekonomiska kapital en individ besitter. Studier på närliggande områden 
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visar på samma sak. Ungdomar med hög socioekonomisk status är mer fysiskt aktiva än 

ungdomar med låg socioekonomisk status. Studierna visade även på att aktiviteterna i 

huvudsak samvarierade med vad kompisar i samma ålder och med samma socioekonomiska 

status ägnar sig åt. (Kristjansdottir & Vilhjalmsson 2001, s. 431 ; Duncan et al. 2002, s. 34f ; 

Kirby, Levin & Inchley 2011, s. 789 ; Sallis, Prochaska & Taylor 2000, s. 971f) Ur ett 

kultursociologiskt perspektiv förklarar habitus, fält och kapital ungdomars intresse för en 

specifik fritidsaktivitet (Löfgren 2001, s. 28ff).  

 

Vi har tidigare i diskussionen tagit upp fältbegreppet. Vilket innebär den sociala arena 

individen befinner sig i. I fältet värdesätts och rangordnas olika egenskaper. Individen i fältet 

samlar på sig ett symboliskt kapital som är hårdvaluta inom fältet. Ett stort kapital ger hög 

status och tolkningsföreträde (Backman 2004b, s. 20). Utifrån det socioekonomiska 

perspektivet blir begreppet habitus, individens lagrade erfarenheter och traditioner viktigt. 

Påverkan av föräldrar, vänner och bekanta skapar en individs habitus vilket påverkar 

individens tankesätt, intressen och vanor (Löfgren 2001, s. 29). Friluftslivet tydliggör detta. 

Om en individ kommer i kontakt med friluftsaktiviteter i de fält individen befinner sig i 

påverkas tankesättet kring aktiviteten. Vi ska även hålla i minnet att en individs habitus är 

svårt att förändra (Engström 1999, s. 43). 

 

Våra resultat visar på att hos individer med hög socioekonomisk status är friluftsaktiviteter 

något som ger symboliskt kapital. Dessa ungdomar har ett habitus format av deras föräldrar, 

vänner och bekanta, som de ägnat sig åt friluftsaktiviteter tillsammans med. Genom att utöva 

denna typ av aktiviteter ökar det symboliska kapitalet och den aktives status i gruppen höjs, 

vilket ger dem ytterligare smak för friluftsaktiviteter. I förlängningen fortplantas smaken inom 

fältet. Det är detta vi ser som avgörande i förklaringen till varför ungdomar med hög 

socioekonomisk status ägnar sig åt friluftsaktiviteter på fritiden i större omfattning än de med 

låg socioekonomisk status. 

 

Hos individer med låg socioekonomisk status är utövande av friluftsaktiviteter ovanligt och 

något som genererar lite eller inget symboliskt kapital. Om individen därtill inte kommer i 

kontakt med friluftsaktiviteter under sin uppväxt, när individens habitus skapas, är det svårt 

att påverka individens habitus och smak för aktiviteten senare i livet (Engström 1999, s. 43).  
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I ett fält där majoriteten har låg socioekonomisk status är chansen således liten att en individ 

utvecklar smak för friluftsaktiviteter.  

 

När vi sätter våra resultat i samband med tidigare forskning och Bourdieus 

förklaringsmodeller kring vad en individ finner tilltalande att ägna sig åt ur ett 

socioekonomiskt perspektiv ser vi tydliga kopplingar. Den socioekonomiska statusen, de fält 

en individ växer upp i, samvarierar med ungdomarnas utövande av friluftsaktiviteter på 

fritiden. 

4.4 Slutsats  
Att utöva friluftsaktiviteter ger ett litet symboliskt kapital, framför allt i fält med individer 

som har låg socioekonomisk status. Skolan är det fält där alla ungdomar i Sverige, oavsett 

socioekonomisk status, kan komma i kontakt med friluftsaktiviteter. Idrottsläraren har 

möjlighet att påverka elevernas smak och intresse för friluftsaktiviteter och i förlängningen få 

ungdomar att utöva friluftsaktiviteter på fritiden. Idrottslärarens möjlighet att påverka 

eleverna, i kombination med friluftsaktiviteternas hälsofrämjande effekter och centrala roll i 

kursplanen för idrottsämnet borde innebära att friluftsliv är ett återkommande inslag i 

undervisningen. Därför är det viktigt att det aktivt arbetas med att få friluftsundervisningen att 

förekomma i större omfattning än vad vår studie visar på. Som nyutbildade lärare med god 

insyn i den nya läroplanen har vi en viktig roll att fylla.   

4.5 Metoddiskussion 
I bakgrunden nämnde vi att begreppet friluftsliv/friluftsaktivitet varit problematiskt att 

definiera och förhålla oss till. Problematiken startade när vi väl bestämt oss för att göra en 

uppföljning på SIH-projektet. När SIH-projektet startades hade forskarna ett slags idrotts-, 

hälsa- och motionsperspektiv och inte ett friluftsperspektiv (Engström 2004, s. 1-6). Det 

avspeglar sig i hur frågorna i enkäten är konstruerade. Ser vi till fråga 6 och 26 i den enkät 

som vi delade ut (se bilaga 2) så kan flera aktiviteter utövas på flera olika sätt och med olika 

syften. Vi valde att använda Öhmans (1999, s. 9) definition av friluftsaktivitet, för att den är 

bred och många aktiviteter faller inom ramen för den. Det hade varit intressant att se hur mer 

friluftslivspreciserade frågor hade påverkat vårt resultat. Exempelvis: Har du åkt turskidor på 

fjället det senaste året? Hur hade frågor i stil med dessa påverkat resultatet?  Det vi kan slå 

fast är att denna begreppsproblematik som vi brottats med har påverkat validiteten i vår 

studie.  
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Det empiriska materialet som vi samlade in bestod av ungefär fyra gånger så många enkäter 

som det material vi jämförde med från 2001. I materialet från 2001 var det inga respondenter 

som föll inom SCB:s kategorisering som låginkomsttagare. Många av de som föll inom 

kategorin låginkomsttagare från 2012 kom från en och samma skola. Efter diskussioner med 

vår handledare framkom det att bortfallet var stort från den skolan 2001. Även om vi valde att 

dikotomisera kategorierna låg och medellåg socioekonomisk status blev det få individer inom 

denna grupp från 2001. I vissa fall var det endast nio respondenter som testat en specifik 

friluftsaktivitet inom kategorin låg socioekonomisk status. Detta ledde till att det statistiskt 

inte gick att säkerställa vissa resultat trots stor procentuell skillnad mellan grupperna låg och 

hög socioekonomisk status från 2001 (se tabell 4 och figur 5). Om det empiriska materialet 

från 2001 varit större är vår uppfattning att vi kunnat påvisa fler signifikanta skillnader mellan 

2001 och 2012 med avseende på socioekonomisk status och utövande av friluftsaktiviteter.  

 

En felkälla i vårt resultat är hur vi valde att ange ungdomarnas socioekonomiska status. Det 

kan skilja väldigt mycket i medianinkomst mellan postnummer som ligger nära varandra 

geografiskt.  

4.6 Fortsatt forskning 
I och med vårt val av Öhmans breda definition (1999, s. 9) av friluftsaktivitet vore det 

intressant att utifrån en mer friluftslivsinriktad definition angripa samma problemområde som 

vi gjort i vår studie. Det finns även material från skolor spridda över hela Sverige. En större 

studie där våra resultat jämförs med resultaten från övriga Sverige kan vara intressant. Där 

skulle även geografiska aspekters påverkan av förekomsten av friluftsaktiviteter kunna 

undersökas och jämföras. Ett annat område som vi fått upp ögonen för är det mer 

äventyrsinspirerade friluftslivet. Är det så att det äventyrsinspirerade friluftslivet värderas 

högre hos ungdomar än det traditionella och rekreationsfokuserade friluftslivet? Om det är så, 

vad är det då som idrottsundervisningen bör fokusera på?  
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Bilaga 1 – Käll- och litteratursökning 
Syfte och frågeställningar: Syftet med studien var tvådelat. Det var dels att 
undersöka hur förekomsten av friluftsaktiviteter på idrottslektionerna har förändrats från 2001 
till 2012 i Stockholmsområdet. Samt att undersöka hur ungdomars friluftsaktivitetsvanor på 
fritiden har förändrats från 2001 till 2012 och hur dessa vanor samvarierar med 
socioekonomisk status. 

- Hur har elevernas upplevelser av förekomsten av friluftsaktiviteter under 
idrottslektionerna förändrats från 2001 till 2012?  

- I vilken utsträckning har ungdomar testat på friluftsaktiviteter på fritiden 2001 jämfört 
med 2012?  

- Vilken socioekonomisk status har ungdomarna som utövar friluftsaktiviteter på 
fritiden 2001 respektive 2012? 

- Hur har ungdomar med låg respektive hög socioekonomisk status utövande av 
friluftsaktiviteter på fritiden förändrats från 2001 till 2012? 

 
Vilka sökord har du använt? 
Friluftsliv, children, adolescent, outdoor life, outdoor activities, outdoor recreation, skola, idrott, hälsa, 
Lars-Magnus Engström, habits, physical activity, change, leisure time, health, influence, outdoor 
education, longitudinal, effect, recreation, stress,   

 

 
Var har du sökt? 
Ebsco 
Google Scholar 
DiVA 
GIH:s bibliotekskatalog 
 
Sökningar som gav relevant resultat 
Ebsco: children and friluftsliv 
friluftsliv 
adolescent and outdoor activities  
adolescent and outdoor recreation  
adolescent and friluftsliv  
habits and physical activity  
habits and outdoor activities  
taste and physical activity and children 
physical activity and longitudinal  
outdoor activities and longitudinal  
outdoor life and longitudinal  
outdoor recreation and health 
 
DiVA: Lars-Magnus Engström 
Skola idrott hälsa 
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Google Scholar: ungdomar rapport natur 
"adolescent outdoor activities" 
 
GIH:s bibliotekskatalog: friluftsliv 
äventyrspedagogik  

 
 
Kommentarer 
Det har varit svårt att hitta forskning kring ungdomars utövande av friluftsliv. Många av de 
referenser vi använt oss av har vi hittat i käll- och litteraturförteckningar i studier vi hittat. En 
del referenser har vi även fått tips av från andra studenter.  
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Bilaga 2 - Enkät 
Enkät för elever i årskurs nio 
 

Hej! 
 
Vi är två studenter från Gymnastik- och Idrottshögskolan i Stockholm som håller på att skriva 
vår magisteruppsats. I vår studie utgår vi från tidigare insamlad data från Skola – Idrott – 
Hälsa projektet (SIH-projektet) som pågått sedan 2001. SIH-projektet är ett stort 
forskningsprojekt där Idrottshögskolan, Lärarhögskolan i Stockholm, Karolinska institutet och 
Stockholms universitet har samarbetat. I detta forskningsprojekt har er skola tidigare ingått 
och vi vill helt enkelt följa upp hur ungdomars friluftsvanor har förändrats över tid. Därför 
riktar vi oss till Er!  
 
Information till Dig innan Du böjar fylla i enkäten 
 
Enkäten är helt anonym. Det betyder att Du inte kommer kunna kopplas till de svar Du 
lämnat. Därför är det viktigt att Du inte skriver namn eller lämnar Ditt personnummer på 
någon av sidorna i enkäten. 
 
Deltagande i enkätundersökningen är helt frivillig. Om Du väljer att avstå från att deltaga i 
undersökningen kan Du göra det utan att ange anledning därtill. Om Du inte vill besvara en 
eller flera frågor i enkäten kan Du avstå ifrån detta. Du behöver inte motivera eller ange 
anledning till varför Du inte svarat på frågan/frågorna. Du kan också, när som helst Du så 
önskar, avbryta Ditt deltagande i undersökningen. 
 
Behöver Du hjälp med att förstå en fråga eller har andra frågor kring undersökningen hjälper 
vi Dig och besvarar gärna dessa frågor. 
 
Ta god tid på Dig när Du besvarar frågorna och tänk igenom Ditt svar. Ditt deltagande är 
ovärderligt för oss och kommer hjälpa oss mycket i arbetet med vår studie. 
 
Tack för Ditt deltagande!      
 
Vid frågor och undringar efter avslutad enkätifyllning går det bra att kontakta oss om Ni så 
önskar. Kontaktuppgifter finns på sista sidan i enkäten. Riv loss och spara den om NI så 
önskar. 
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Bakgrundsfrågor 
 

1. Jag är:  Flicka  Pojke 
 

2. Vilket år är du född? ...................................................................................................  
 

3. Vilken månad är du född? ..........................................................................................  
 

4. Vilken skola går du i? .................................................................................................  
 

5. Vilket postnummer är det där du bor? .....................................................................  
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Ämnet idrott och hälsa i skolan  
 

6. Hur ofta har ni haft de här aktiviteterna på idrotten i skolan, och på 
idrottsdagar/friluftsdagar under årskurs åtta? Sätt ett kryss på varje rad. 

 
   En eller två  

 Varje vecka Ibland gånger om året Aldrig 
 
1. Bollspel (t.ex. fotboll, innebandy)     
2. Racketspel (t.ex. badminton, tennis)     
3. Bollekar (t.ex. spökboll, killerboll)     
4. Aerobics, motionsgympa 
(t.ex. friskis & svettis)      

5. Dans       
6. Redskapsgymnastik      
7. Friidrott       
8. Simning       
9. Orientering      
10. Skridskor/isspel      
11. Långfärdsskridskor      
12. Skidor, längdåkning      
13. Skidor, i skidbacke (även snowboard)    
14. Klättring       
15. Paddling       
16. Skogsvandring      
17. Cykling, utomhus      
18. Styrketräning      
19. Kampsport (t.ex. judo, karate)     
20. Lekar       
21. Avspänning (t.ex. avslappning,  
massage, yoga)      

22. Hjärt-/lungräddning / första hjälpen     
23. Ergonomi (t.ex. hur man ska lyfta 
och bära)       

24. Kost       
25. Doping       
26. Idrottsskador      
27. ”Friluftsteknik” (t.ex. att göra upp eld 
och laga mat i naturen)      

 

7. Vilka av de uppräknade aktiviteterna tycker du bäst om? Skriv siffran som står 
framför aktiviteten. Du får skriva 0 till 3 olika aktiviteter. 

 

8. Vilka av de uppräknade aktiviteterna tycker du sämst om? Skriv siffran som står 
framför aktiviteten. Du får skriva 0 till 3 olika aktiviteter. 
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9. Vilket var ditt senaste betyg i ämnet idrott och hälsa? Sätt bara ett kryss. 
 

 A 
 B 
 C 
 D 
 E 
 F 
 

Idrott och fysisk aktivitet  
 

10. Sysslar du med någon idrott, sport, friluftsliv eller dans där det finns en ledare på 
din fritid? Med fritid menas den tid som du inte är i skolan. 

 

 Ja  Nej 
 

 

11. Du som svarade ja: vad sysslar du med, och hur ofta? 
Räkna in både träningar och tävlingar/matcher. 

Aktivitet Hur många gånger          
i veckan?  

  

1.  .............................................................    ..................   

2.  .............................................................    ..................   

3.  .............................................................    ..................   

4.  .............................................................    ..................   

5.  .............................................................    ..................   

 

12. Är du med i någon idrottsförening eller idrottsklubb? 
 

 Ja Nej 
 

13. Om Ja på fråga 12 vilken idrott utövar du i sådana fall i en idrottsförening eller 
idrottsklubb? 

Du som svarade nej kan nu gå direkt till fråga 16. 



 

 

38 

 

 

………………………………………………………………….. 

 

14. Hur gammal var du när du började träna i en idrottsklubb? Sätt bara ett kryss. 
 

  ............  år 
 Vet inte 
 

15. Vem eller vad fick dig att börja träna i en idrottsklubb? Du kan sätta flera kryss. 
(Du som är medlem i en idrottsförening eller idrottsklubb hoppa till fråga 19) 

 

 Föräldrar  
 Syskon  
 Kompisar 
 Eget intresse 
 Idrottslärare / Idrotten i skolan 
 Idrottsledare 
 Reklam / Inbjudan 
 Annat:  ...............................................  
 

16. Du som inte är med i någon idrottsförening just nu: Har du tidigare varit medlem i 
någon idrottsförening?  

 

 Ja  Nej 

 

17. Du som svarade nej på förra frågan: Varför har du aldrig tränat eller tävlat i en 
idrottsförening? Du kan sätta flera kryss.  

 

 Inte intresserad 
 För dyrt 
 För mycket tävling och elitinriktning 
 Träningstiderna passar inte 
 För långt till träning/tävling 
 Har inga träningskompisar 
 Motionerar hellre på egen hand 
 De idrotter som finns inom föreningarna passar inte mig 
 Jag känner mig klumpig/dålig på idrott 
 Annan anledning (skriv varför):  ...................................................................................  
 

 

18. Du som svarade ja på fråga 16: Varför slutade du? Du kan sätta flera kryss.  
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 Tidsbrist på grund av skolarbete, läxor  Tråkigt - jag tröttnade 
 Tidsbrist på grund av andra fritidsintressen  Jag hade inte råd 
 Andra saker är viktigare för tillfället   Jag blev sjuk/skadad 
 Dåligt kamratskap, dålig laganda   Kompisarna slutade 
 Jag hade inte den utrustning som behövdes  Jag flyttade till en annan stad 
 Laget/aktiviteten finns inte längre   Dålig tränare/ledare 
 För mycket tävlingsinriktning 
 Platsade inte i laget/ kompisarna var mycket duktigare 
 Det fanns inga lämpliga lokaler, anläggningar, etc    
 Annan anledning (skriv varför):  ...................................................................................  
 

19. Gör du något annat på din fritid som också är träning men där det inte finns någon 
speciell ledare? (T ex bollspel, simning, joggning, styrketräning, skridskoåkning, 
skidåkning, skateboard, mountainbike, inlines, hundsport, ridning, badminton, 
frisbee, brännboll, golf) 

 

 Ja Nej 
 

20. Du som svarade ja: vad gör du då, och hur ofta? Du ska inte ta med hur du tar dig 
till skolan. 

 

Aktiviteter som jag gör vissa årstider: 

 Flera 1-2 1-2 Några
 gånger/vecka gånger/vecka  gånger/mån. gånger/år 
 

1.  ......................................................      

2.  ......................................................      

3.  ......................................................      

4.  ......................................................      

5.  ......................................................      

 
Aktiviteter som jag gör året runt: 
 
 Flera 1-2 1-2 Några
 gånger/vecka gånger/vecka  gånger/mån. gånger/år 
 

1.  ......................................................      

2.  ......................................................      

3.  ......................................................      

4.  ......................................................      
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5.  ......................................................      

 

 

21. Har du sysslat med några idrotts- eller friluftsaktiviteter tillsammans med någon ur 
din familj på fritiden det senaste året? Du kan sätta flera kryss. 

 

 Åkt skridskor 
 Åkt skidor 
 Cyklat 
 Paddlat kanot 
 Badat/simmat 
 Promenerat/vandrat 
 Annat, nämligen:  ....................................................................  

 
22. Hur många av dina närmaste kompisar idrottar regelbundet, det vill säga minst en 

gång i veckan? Sätt bara ett kryss. 
 

 Ingen 
 Några 
 De flesta 
 Alla 
 Vet inte 
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23. Hur tror du att du klarar av dessa aktiviteter? Sätt ett kryss på varje rad. 
 
  Har Kan Kan Kan  Kan 
  aldrig inte litegrann ganska bra
  provat alls  bra 
       
Fotboll       
Volleyboll       
Handboll                                              
Basket                                                
Innebandy                                           
Tennis       
Bordtennis      
Badminton      
Redskapsgymnastik      
Golf                                     
Inlines      
Skateboard       
Mountainbike i skogen      
Segling       
Längdskidåkning      
Slalom      
Snowboard                                          
Skridskoåkning      
Aerobics och motionsgympa 
(t.ex. Friskis & Svettis)      
Simning 200 m      
Paddla kanot      
Ta sig fram i okänd terräng 
med hjälp av en karta          
Dans                                                   
Ridning                               
  
Annat som jag kan bra:  .............................................................................................  
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24. Har du eller din familj någon av de här sakerna? Kryssa för varje sak som du eller 
din familj har. 

 

 Kompass 
 Kanot (kajak, kanadensare) 
 Golfutrustning 
 Badmintonrack 
 Tennisrack 
 Bordtennisrack 
 Segelbåt 
 Fotboll/basketboll/volleyboll 
 Skateboard 
 Campingutrustning (t.ex. tält, stormkök) 
 

25. Har du själv någon av de här sakerna? Kryssa för varje sak som du har. 
 

 Längdåkningsskidor 
 Slalomskidor/snowboard 
 Skridskor 
 Långfärdsskridskor 
 Cykel 
 Inlines 
 Ridutrustning (t.ex. ridhjälm, ridstövlar) 
 

26. Har du gjort någon av dessa friluftsaktiviteter på fritiden (inte i skolan) det senaste 
året? Du kan sätta flera kryss. 

 

 Klättring utomhus i berg 
 Paddling 
 Cykling i skogen 
 Vandring i naturen 
 Sovit i tält 
 Skridskoåkning utomhus 
 Skidåkning 
 Ridit utomhus 
 

27. Vilken av de här personerna liknar du mest? Sätt bara ett kryss. 
 

 Person A: Rör sig ganska lite. 
 Person B: Rör sig en hel del men aldrig så att han/hon blir andfådd och svettig. 
 Person C: Rör sig en hel del och blir svettig och andfådd någon gång ibland. 
 Person D: Rör sig så att han/hon blir svettig och andfådd flera gånger i veckan. 
 Person E: Rör sig så att han/hon blir svettig och andfådd varje dag eller nästan varje dag. 
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Din fritid  
 

28. Vilka av de här 16 sakerna tycker du bäst om att göra på fritiden? Med fritid menas 
den tid som du inte är i skolan. Skriv siffran som står framför det som du tycker 
bäst om att göra. Du får skriva 0 till 3 olika saker. 

 

1. Hålla på med idrott/sport/dans 
2. Gå på stan, titta i affärer, handla 
3. Friluftsliv, vara ute i naturen, t.ex. Scouterna 
4. Hålla på med djur 
5. Lyssna på musik 
6. Vara med kompisar eller pojkvän/flickvän 
7. Vara med mamma, pappa eller syskon 
8. Rita/måla/hålla på med lera 
9. Läsa böcker/serietidningar 
10. Spela musikinstrument/sjunga i sånggrupp eller kör 
11. Skriva dagbok/dikter/brev 
12. Titta på TV/video 
13. Spela dataspel/TV-spel 
14. Gå på bio/teater 
15. Spela teater 
16. Vara på fritidsgården 
 

29. Vilka av de här 16 sakerna tycker du sämst om att göra på fritiden? Med fritid 
menas den tid som du inte är i skolan. Skriv siffran som står framför det som du 
tycker sämst om att göra. Du får skriva 0 till 3 olika saker. 

 
 

30. Är du medlem i någon förening eller organisation? Sätt kryss för den eller de 
föreningar som du är medlem i. Du kan sätta flera kryss. 

 

 Skolförening (t.ex. Skol-IF)   Nykterhetsorganisation 
 Idrottsförening    Bokklubb 
 Filmklubb     Naturförening (t.ex. Fältbiologerna) 
 Religiös organisation    Politisk organisation 
 Konstförening    Musik-/sångförening 
 Miljöorganisation (t.ex. Greenpeace)   Dataförening 
 Ridklubb     Scouterna 
 Solidaritetsförening (t.ex. Amnesty, Röda korset) 
 Annan:  ..........................................................................................................................  
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Övrigt 
 

31. Vad var din senaste totalpoäng i betyg för 16 ämnen?  ...........................................  
 

 

32. Har du eller dina föräldrar vuxit upp i något annat land än Sverige? 
Som föräldrar kan du räkna dina biologiska föräldrar, styvföräldrar eller andra vuxna som du 
vuxit upp tillsammans med. 

 

 Nej 
 Ja, jag själv i  ........................................................  och kom till Sverige när jag var .........  år 
 Ja, min mamma i  .................................................  och kom till Sverige när hon var ........  år 
 Ja, min pappa i  .....................................................  och kom till Sverige när han var ........  år 
 

33. Vad jobbar din mamma och din pappa med? 
 

Skriv inte bara ”jobbar på sjukhus”, ”jobbar med bilar” eller ”lärare”.  

Beskriv yrket så exakt som möjligt, t ex sjuksköterska, städare, forskare, gymnasielärare, 
jobbar på dagis eller bilmekaniker.  

Försök också att svara på vad din mamma och pappa gör på jobbet - deras arbetsuppgifter. 

 

Mammas yrke:   .................................................................  

Mammas arbetsuppgifter:   .................................................................  

 

Pappas yrke:   .................................................................  

Pappas arbetsuppgifter:   .................................................................  

 
Tack för din medverkan! 
 

 

 

Kontaktuppgifter: 

Daniel Lystad  Patrik Svensson 

gih2501@stud.gih.se   gih2523@stud.gih.se 

mailto:gih2501@stud.gih.se
mailto:gih2523@stud.gih.se
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Bilaga 3 – Internt bortfall 
 

Internt bortfall 

 

Valida svar Bortfall Totalt 

n % n % n % 

Kön (1) 245 99,2 2 0,8 247 100 

Postnummer (5) 196 79,4 51 20,6 247 100 

Orientering i skolan (6.9) 239 97,2 8 2,8 247 100 

Skridsko/Isspel i skolan (6.7) 240 97,2 7 2,8 247 100 

Långfärdsskridskor i skolan (6.8) 238 96,4 9 3,6 247 100 

Längdskidor i skolan (6.9) 240 97,2 7 2,8 247 100 

Utförsåkning i skolan (6.10) 242 98,0 5 2 247 100 

Klättring i skolan (6.11) 244 98,8 3 1,2 247 100 

Paddling i skolan (6.12) 240 97,2 7 2,8 247 100 

Skogsvandring i skolan (6.13) 235 95,1 12 4,9 247 100 

Cykling, utomhus i skolan(6.14) 238 96,4 9 3,6 247 100 

Klättring utomhus på fritiden (26.1) 247 100 0 0 247 100 

Paddling på fritiden (26.2) 247 100 0 0 247 100 

Cykling i skogen på fritiden (26.3) 247 100 0 0 247 100 

Vandring i naturen på fritiden (26.4) 247 100 0 0 247 100 

Sovit i tält på fritiden (26.4) 247 100 0 0 247 100 

Skridskoåkning utomhus på fritiden (26.5) 247 100 0 0 247 100 

Skidåkning på fritiden (26.6) 247 100 0 0 247 100 

Ridit utomhus på fritiden (26.7) 247 100 0 0 247 100 
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