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Sammanfattning 

 

Syfte och frågeställning 

Syftet med studien var att försöka se varför vissa skolungdomar väljer att vara fysiskt aktiva 

även på fritiden.  

 

Frågeställningar: 

 – Hur ser träningsvanorna ut för skolungdomar på högstadiet? 

– Vad kan motivera skolungdomar att vara fysiskt aktiva på sin fritid? 

– Finns det några samband mellan hur skolungdomar tränar på sin fritid och vem/vad som 

gjorde att de började träna? 

 

Metod 

Undersökningen är av kvantitativ art i form av enkätundersökning. 130 elever från två olika 

skolor i Stockholmsområdet har deltagit i undersökningen. Alla elever är från årskurs 6-8, 53 

tjejer och 77 killar totalt. Slutna frågor användes för att ta reda på elevernas träningsvanor och 

eventuella motivationsfaktorer till fysisk aktivitet. 

 

Resultat 

Resultat i studien visar på att eleverna på de två skolorna har ganska goda träningsvanor, 

innebärande att den totala siffra fysiskt aktiva elever på fritiden var större än den inaktiva. 

Vad gäller motivationsfaktorer till att vara fysisk aktiv så fick kompisar och familj störst 

andel svarande, medan idrottslärare och skola fick minst.   

 

Slutsats 

Enkätundersökningens resultat ger en begränsad bild av situationen men det går ändå att dra 

en slutsats att det sociala nätverkets påverkan på elever vad gäller att vara fysiskt aktiv på 

fritiden är stor. Oroande är att väldigt få angav att skola och idrottslärare var 

motivationsfaktorer. Rollen som framtida idrottslärare blir än mer viktig. 

 

Nyckelord: fysisk aktivitet, skolungdomar, fritid, motivation, motivationsfaktorer 
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1. Inledning 

Jag är intresserad att få reda på varför vissa skolungdomar väljer att bli fysiskt aktiva på sin 

fritid, vare sig det handlar om föreningsidrott, träning på egen hand eller med kompisar. 

Anledningen till varför detta ämne intresserar mig är att jag har läst igenom en hel del tidigare 

forskning som har beskrivit att det idag finns alldeles för många ungdomar som är dåligt 

tränade och väljer att istället för att gå ut och röra på sig, förbli stillasittande hemma. Vems 

ansvar är det då att se till att våra ungdomar förblir mer fysiskt aktiva? Skolan anses ha en 

betydande roll då det finns styrdokument som skolan ska rätta sig efter vad gäller ämnet Idrott 

och hälsa samt fysisk aktivitet i allmänhet. Ett citat taget ur Lgr11 lyder; ”Skolan ska sträva 

efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen”(Skolverket 

2011, s .9). Det finns även beskrivet att inom ämnet Idrott och hälsa skall undervisningen som 

erbjuds i skolan bidra till att eleverna får ett bestående intresse för att vara fysiskt aktiva även 

på fritiden. Vissa menar dock på att ansvaret inte bara kan läggas på skolan utan måste även 

vidgas till de sociala nätverk som omger varje enskild individ. Även om det finns många 

siffror som visar på fysisk inaktivitet så finns det även en hel del skolungdomar som ägnar sin 

fritid åt någon slags fysisk aktivitet. Vilka är då dessa ungdomar och vad är det som motiverar 

dem till att vara fysiskt aktiva? 

2. Bakgrund 

I detta avsnitt kommer begreppen fysisk aktivitet och barns hälsa att definieras. Vidare 

kommer tidigare forskning som belyser siffror och statistik gällande individers fysiska 

aktivitet på fritiden belysas. Tidigare forskning vad gäller motivationsfaktorer till fysisk 

aktivitet, ett centralt begrepp i min studie, kommer också att tas upp. På slutet kommer 

dessutom ett avsnitt gällande ungdomar som väljer att fortsätta vara fysiskt aktiva samt 

ungdomar som väljer att sluta finnas med. 

2.1 Definitioner 

2.1.1 Fysisk aktivitet  

Enligt statens beredning för medicinsk utvärdering så är det i Sverige endast 20 % av 

befolkningen över 30 år som ur ett hälsoperspektiv är fysisk aktiva. Begreppet fysisk aktivitet 

innefattar all form av kroppsrörelse som leder till att öka energiförbrukningen. Det kan 
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innefatta aktivitet på både fritid och arbetstid genom olika former av kroppsövningar. Att 

mäta den fysiska aktiviteten är komplicerat men genom att göra en ungefärlig mätning på 

energiförbrukningen så blir det ett indirekt mått på fysisk aktivitet. Genom denna metod blir 

det enbart ett skattat resultat då alla individer har olika förutsättningar (SBU 2007, s.16-17).     

Enligt rekommendationer från FYSS så bör människor aktivera sig med 30 minuter av fysisk 

aktivitet med måttlig intensitet dagligen. För barn är rekommendationen ökad till 60 minuter 

varje dag (Nordiska Rådet 2004, s.184-185). I denna studie definieras fysisk aktivitet som när 

man tränar och börjar svettas.  

2.1.2 Barns hälsa 

I Sverige så är barns hälsa generellt sett god, men fetma och diabetes ses fortfarande som 

stora problem (Socialstyrelsen 2009, 244 f). Många hälsoeffekter går att koppla samman till 

faktorer i vår fysiska miljö. Barnen i dagens samhälle dricker mindre läsk och äter mindre 

godis än i början av 2000-talet, trots detta så har övervikten ökat. Fler barn i årskurs 5 har 

ökat sin fysiska aktivitet medan många elever i årskurs 9 inte tränar alls, framförallt tjejer. 

Studien visar att barn som är uppväxta i familjer med bra ekonomi har bättre livsvillkor än 

barn som är uppväxta med sämre ekonomi.  De i sin tur bantar, röker och tränar inte. För att 

sakta ner den stigande ohälsan hos barn försöker många skolor att uppmuntra barn till mer 

fysisk aktivitet och erbjuda dem bättre matvanor. Statens beredning för medicinsk utvärdering 

har gjort program som i huvudsak försöker förebygga övervikt genom program som är 

skolbaserade. Även statens folkhälsoinstitut har gjort en handlingsplan för att öka barns 

fysiska aktivitet och skapa bättre matvanor (Socialstyrelsen 2009, 249 f). 

2.2 Tidigare forskning 

2.2.1 Fysisk aktivitet och inaktivitet i samhället 

Fysisk aktivitet ökar inlärningen hos såväl barn som vuxna (Faskunger, J. 2008, s.13).  Det 

finns många fördelar med fysisk aktivitet, framförallt den ökande inlärnings- och 

koncentrationsförmågan, självförtroendehöjandet och den förbättrade konditionen. Det är 

roligt samtidigt som de gynnar hjärta och hjärna. Konditionstränande tonåringar visar sig vara 

smartare och få högre resultat på IQ-tester. Detta kan bero på att hjärnans 

syreupptagningsförmåga ökar. Rörelse hos barn är en viktig egenskap i deras sociala, 

motoriska och personliga utveckling. Därför  har regeringen genomfört stora ekonomiska 

insatser för att försöka förbättra barn och ungdomsidrotten genom åren (Riksidrottsförbundet 
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2009, s.12 f). Idag är mer än häften av alla barn i skolåldern medlemmar i olika slags 

idrottsföreningar (Riksidrottsförbundet 2004, s7).   

 

Även om det finns positiva siffror på en stor andel barn som är med i idrottsföreningar så 

finns det ändå siffror som tyder på att en stor andel inaktiva barn ökar vilket i sin tur kommer 

leda till vuxna med mer hälsoproblem (Schäfer Elinder & Faskunger 2006, s.49). Då 

samhället hela tiden förändras och kommunikationer såsom hissar, bilar, rulltrappor blir bättre 

så minskar den vardagliga aktiviteten menar Faskunger (Faskunger, J. 2008, s.19 f). En 

tredjedel av alla skolelever mellan 8-17 år uppgav i studien framtagen av Riksidrottsförbundet 

(2009, s.10 f)  att de upplever ryggont och hälften av dem att de hade huvudvärk. Bland 

ungdomar så är det allt fler som inte tränar alls. En viktig faktor för bättre välbefinnande är en 

känsla av sammanhang. Att kunna röra sig i sociala sammanhang skapar bättre förutsättningar 

att utöka sitt sociala nätverk. Den fysiska aktiviteten är alltså mer än bara rörelse utan det blir 

som en inkörsport till sammanhang och gemenskap. Skolscheman tvingar elever idag att sitta 

still största delen utav dagen och resten av tiden spenderas av de flesta ungdomarna framför 

datorn eller tv:n (Riksidrottsförbundet 2009 s.12 f). 

 

2.2.2 Motivationsfaktorer till fysisk aktivitet 

Motivation skulle kunna ses som ett begrepp som förklarar varför en individ beter sig på ett 

visst sätt. Ser man till idrotten så används detta begrepp ofta för att se hur ett beteende leder 

till val och utförande av någon fysisk aktivitet. Ökad förståelse av barn och ungdomars 

motivation till idrottande i större utsträckning medför att denna kan organiseras utifrån 

individernas behov, vilket i det långa loppet kan leda till att fler väljer att fortsätta med sitt 

idrottsutövande (Hassmén & Hassmén 2003, s 164 f). 

 

Smith och Smoll (1996, s.4 f) menar i sin studie på att faktorer som framförallt leder till ett 

ökat idrottsutövande bland barn och ungdomar är motivationen från ens egna föräldrar men 

även skolan. Kahn et al. (2007, s.369 f) diskuterar också kring att stödet hemifrån var en 

tydlig faktor vad gäller i hur pass stor utsträckning barn och ungdomar väljer att aktivera sig 

på fritiden. De menar vidare på att om ungdomar upplever att deras föräldrar anser att fysiskt 

aktivitet är något viktigt och om föräldrarna själva är fysiskt aktiva så ökar detta intresse även 

hos ungdomarna. Kahn et al (2007, s.369 f) väljer vidare att betona föräldrarnas sociala status 

som en viktig faktor till varför vissa elever väljer att bli fysiskt aktiva. Förklaringen som ges 
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är att barn vars föräldrars utbildningsnivå är höga  är associerat med i hur stor utsträckning 

som de barnen väljer att vara fysiskt aktiva. Studien visar även på att mamman hade mer att 

säga till om vad gäller fysisk aktivitet än pappan, generellt sett. En interventionsstudie gjord 

av Haerens et al. (2007, s.504) innehållande fall och kontrollgrupper har lyckats visa på att 

den gruppen som fick stöd från sina föräldrar lyckades i större utsträckning att uppnå ett bättre 

resultat vad gäller tid spenderad på fysisk aktivitet dagligen jämfört med kontrollgruppen.  

 

En annan motivationsfaktor som flera studier enats om är träning tillsammans med en kompis 

var något som betydde mycket. I en studie menar man på att det var viktigt för individen att 

ha någon vid sin sida då man utförde fysisk aktivitet, att det var någon som pushade en för att 

man skulle vilja fortsätta (Wu & Pender 2002, s.32 f). I en annan studie har Perry och 

Hoffman (2010, s.6) frågat ett antal ungdomar om vad deras största anledningar till att vara 

fysiskt aktiva var. De mest övergripande svaren var kompisar, tränare och skola.  

Vidare har Wu och Pender (2002, s.28 f) i sin studie valt att jämföra föräldrar och kamrat 

stödets betydelse för mängden av ungdomars fysiska aktivitet. Resultatet i den studien menar 

på att dessa två faktorer hade stor påverkan på individerna men att kamraterna i en aning 

större grad påverkade än föräldrarna.  

 

Dock stannar inte motivationsfaktorerna till fysisk aktivitet endast vid det sociala nätverket, 

vilket många studier är ense om. Kahn et al (2007, s.369 f) förklarar vidare i sin studie att 

både killar och tjejers självförtroenden var viktiga faktorer till varför de väljer att vara fysiskt 

aktiva. Det pratas om ett kroppsligt självförtroende, där media anses ha den största rollen i hur 

de framställer kroppsideal, vilket kan få många ungdomar att tänka efter en eller två gånger 

innan de väljer att vara fysikt aktiva. Vidare finns ett socialt självförtroende som förklaras 

med hur man som individ har det på den sociala fronten vad gäller kompisar, familj etcetera.  

I interventionsstudien som nämnts tidigare där Haerens et al (2007, s.504 f) försökt att öka 

mängden fysisk aktivitet hos en grupp så har det framkommit att självkänslan hos dessa elever 

har ökat markant jämfört med hur den var innan. De vågade ta för sig mer på 

idrottslektionerna och hade större tillit till sin egna prestationsförmåga. Wu och Pender (2002, 

s.30 f) har i sin studie även kommit fram till att det sociala stödet var väldigt viktigt i 

kombination med ökad självkänsla hos individerna. 
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2.2.3 Vilka fortsätter och vilka slutar inom föreningsidrotten?   

I en rapport framtagen av Riksidrottsförbundet (2004, s.1) så har mer än 80 procent av dagens 

barn och ungdomar någon gång i sitt liv gått med i en idrottsförening. Dock är det bara knappt 

hälften av alla dessa som väljer att fortsätta. Idrottsrörelsen blir bara mindre och den stora 

frågan som alla frågar sig är varför?  

 

Britta Thedin Jacobsson och Lars-Magnus Engström (2008, s.27 f) försöker i sin studie att se 

förändringsvanor hos elever vid tidiga tonåren 13-16 år. Varför väljer vissa elever att fortsätta 

och andra att sluta vara aktiva i exempelvis föreningsidrott. Författarduon menar på att de 

individer som var medlemmar i någon idrottsförening under denna ålder ägnade en väldigt 

stor del av sin egen fritid åt fysisk aktivitet. Intressant är också att dessa elever generellt sett 

har höga betyg i Idrott och hälsa men även i skolstudier överlag sett. De individer som inte 

klarade av kraven som finns inom idrottsrörelsen var också de elever som hade det tufft i 

skolan (Jacobsson & Engström 2008, s.31). Riksidrottsförbundets studie (2004, s.6) visar 

dock att unga tjejer och killar väljer att hoppa av den idrottsrörelse de är med i då kraven från 

skolan börjar uppfattas som alldeles för jobbiga. De hoppar då av för att de känner att de 

halkar efter i skolan. Studien visar även på att individernas sociala kapital i form av många 

skolkamrater och kompisar inom föreningsidrotten hade en betydelse vad gäller viljan att 

fortsätta idrotta. 

 

Riksidrottsförbundet (2004, s.7) tar vidare i sin studie upp begreppet ”utslagning”, ett enligt 

dem samhällsmyntat begrepp. Begreppet innebär att det inom tävlingsidrotter sker ”toppning” 

av lag inom tävlingsidrotten, vilket innebär att vissa individer alltid får nöja sig med en plats 

på bänken för att denne inte ”duger” till i den satsningen som tränare/lagledare har tänkt. I 

vissa fall kan detta leda till att individen tröttnar och väljer att sluta. 

 

3. Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien var att försöka se varför vissa skolungdomar väljer att börja vara fysiskt 

aktiva även på fritiden. 

Frågeställningar 

– Hur ser träningsvanorna ut för skolungdomar på högstadiet? 



 

 

 

9 

 

– Vad kan motivera skolungdomar att vara fysiskt aktiva på sin fritid? 

– Finns det några samband mellan hur skolungdomar tränar på sin fritid och vem/vad som 

gjorde att de började träna? 

 

4.  Metod  

4.1 Kvantitativ metod 

Jag valde att använda enkätundersökning som metod då jag samlade in data. Anledningen till 

att jag valde detta sätt var för att jag ville få en mer generell bild av verkligheten då jag 

genomförde en större enkätundersökning med många deltagare. Deltagare och berörda lärare 

har i förväg blivit informerade om att undersökningen kommer att ske under utsatt tid samt 

undersökningens syfte. Enkätfrågorna har varit ”slutna”. Detta innebär att man ”styr” den 

svarande genom att man i förväg har bestämt ett antal svarsalternativ. Fördelen med att 

använda sig utav slutna frågor är att man lättare kan förbereda sig inför sitt fortsatta arbete då 

man vet att den svarande kommer lämna svar som man vet hur man ska använda vidare. En 

nackdel med slutna frågor skulle kunna vara att vissa svarande känner att de inte kan besvara 

någon fråga fullt ut, därför har jag även lämnat ett öppet fält som jag kallat för ”annat”. 

(Eliasson 2006, s.37). Se bilaga 2 för mina enkätfrågor. 

4.1.2 Bearbetning och analys 

Den insamlade datan har vidare analyserats kvantitativt. Det innebär enligt Eliasson att datan 

sammanfattas statistiskt i form av diagram eller tabeller (Eliasson 2006, s.72). I denna studie 

har det gjorts fyra olika diagram som ger en överblick av svaren från enkätundersökningen. 

Vidare har även en korstabell använts för att se ifall någon av frågorna i resultatdelen kan visa 

på något samband. Enligt Eljersson (2003, s.59) är korstabeller ett bra alternativ då man vill 

se hur två eller fler variabler samvarierar i någon utsträckning. Det man gör då är att man 

anger en variabel i horisontal riktning och en variabel i vertikal riktning. Då jag ville få reda 

på varför vissa väljer att vara fysiskt aktiva på sin fritid så använde jag mig av variabeln; Hur 

tränar du på din fritid, horisontalt och vem gjorde så att du började träna, vertikalt. Detta för 

att se om det finns några samband mellan hur skolungdomar tränar på sin fritid och vem/vad 

som gjorde att de började träna? 
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4.1.3 Urval och avgränsningar 

Jag har valt att genomföra enkätundersökningen på två olika högstadieskolor i 

Stockholmsområdet. Den ena skolan har jag själv praktiserat på som VFU-student från 

Stockholms Universitet. Studien är avgränsad till elever från årskurs 6-8 på båda skolorna. 

Elevurvalet gjordes i samråd med idrottslärarna på de två skolorna. Främst eftersom att 

årskurs 9 var på praktik under den perioden samt för att få ett så generaliserbart resultat som 

möjligt. Det var tänkt att 150 elever skulle ha deltagit i undersökningen, 75 från vardera skola. 

Bortfallet var 10 elever på den första skolan vilket gjorde att jag endast valde att ta in samma 

antal på den andra skolan. Totalt blev det alltså 130 besvarade enkäter. Det var 53 tjejer och 

77 killar. 

4.1.4 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

Validitet handlar om att något är giltigt, i detta fall att enkäten verkligen mäter det som skall 

mätas och att svaranden förstår hur den skall genomföras på rätt sätt. I mitt fall skall frågorna 

i enkäten leda till att mitt syfte skall kunna besvaras. Jag valde att själv närvara vid 

utdelningen av enkäterna och förklarade hur dem skulle genomföras samt såg till att alla 

förstod frågorna, vilket ökar reliabiliteten på arbetet. De deltagande eleverna fick besvara 

frågorna i så liknande skolmiljö som möjligt, dvs. idrottshallen på de två skolorna. Eftersom 

att det var färre tjejer än killar som besvarade enkäten så kan det komma att påverka 

reliabiliteten en aning. Att jag genomförde enkätundersökningen med ett stort antal elever på 

två olika skolor med samma frågor ökar Generaliserbarheten. Ett mått som enligt Eliasson 

(2006, s.15 f)  används för att få reda på om generella slutsatser av ett resultat går att dra. 

Resultatet skall vara generaliserbart till en större population.  

4.2 Etiska ställningstaganden 

Jag har i min studie förhållit mig till de forskningsetiska principerna som Vetenskapsrådet har 

upprättat. Individsskyddskravet är det som reglerar hur en studie får genomföras. Inom detta 

krav finns det fyra ”delkrav” som är viktiga att ta hänsyn till. (Einarsson 2002, s.36-39) 

 

Informationskravet  

Innan jag genomförde min enkätundersökning så fick de två berörda skolorna veta långt i 

förväg att jag skulle komma dit och för vilken anledning, alltså min studies syfte. De fick reda 

på studiets syfte detaljerat, detta eftersom att motivera både elever men även berörda lärare på 
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skolan till att studien skulle leda till nyttig ny kunskap. Skolorna har varit införstådda med att 

resultatet endast kommer att presenteras för min handledare på skolan och mina kurskamrater.   

 

 

Samtyckeskravet 

Alla elever har fått reda på att det är helt frivilligt att deltaga och de som ej har velat, har 

heller inte behövt det. Det har förklarats för eleverna att ifall de vill kan de närsomhelst kan 

bestämma sig för att avbryta deltagandet. Eftersom att studien inte är av någon känsligare 

karaktär så har samtycke från förälder/vårdnadshavare ej behövts. Samtycke har istället krävts 

av idrottslärare på skolorna samt att skolornas ledare, rektorerna, har varit införstådda med att 

undersökningen skulle genomföras på skolorna.  

 

Konfidentialitetskravet 

Eleverna blev införstådda i att de under hela min studie kommer att förbli anonyma och att de 

inte kommer kunna identifieras på något sätt utifrån hur de svarar på de olika frågorna i 

enkätundersökningen.  

 

Nyttjandekravet 

Skolorna blev informerade om att allt material berörande den deltagande eleven används 

enbart för vetenskapligt bruk. Informationen finns endast tillgänglig för studieansvariga och 

handledare på Gymnastiska Idrottshögskolan i Stockholm. All data som samlats in angående 

eleverna kommer att antingen raderas eller arkiveras. 

5. Resultat 

I den här delen kommer jag att presentera mitt kvantitativa resultat utifrån 

enkätundersökningen som genomfördes på de två högstadieskolorna i Stockholmsområdet. 

Totalt deltog 130 elever i undersökningen varav 77 var killar och 53 var tjejer. I och med att 

könsfördelningen var ojämn presenteras resultatet på de tre första frågorna i antal procent som 

svarade vid varje enskilt svar, killar och tjejer för sig samt en gemensam stapel för ett mer 

generellt resultat. Den fjärde figuren består av en korstabell för att visa på eventuella samband 

mellan svaren i enkätfrågorna två och tre. I den fjärde figuren som är ett tårtdiagram slås 

svaren från bägge könen ihop från enkätfråga fyra. Se bilaga 2 för enkäten. 
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Figur 1 Hur många gånger i veckan tränar du på din fritid? n=130 

 

 

Figur 2 Hur tränar du på din fritid? (Svara endast om du tränar) n=101 

 

 

 

Analys figur 1 och 2: Totalt svarade 53 tjejer och 77 killar på enkätfråga 1. Då det var en del 

som inte svarade att de tränade på sin fritid både hos tjejerna och killarna så blev det en 

mindre antal elever som besvarade fråga 2. Totalt 39 tjejer och 62 killar. Utifrån figur 1 går 
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det att utläsa att tjejerna tränade oftare än killarna då 57 % av tjejerna svarade att de tränade 

2-3 dagar i veckan och 42 % av killarna svarade att de tränade så ofta. Ungefär lika stort antal 

hos både killar och tjejer svarade att de inte tränar överhuvudtaget på fritiden. Av de som 

svarade att de tränade på sin fritid så kan man se i figur 2 att killarna var mer organiserade 

inom föreningsidrotten än tjejerna medan större antal tjejer än killar svarade att de tränade 

ihop med kompisar.  

 

 

 

 

Figur 3 Vem/vad gjorde så att du började träna på fritiden? (Svara endast om du tränar) n= 101 

 

 

Analys figur 3: Totalt besvarade 39 tjejer och 62 killar enkätfråga 3. Flest antal tjejer (56 %) 

och killar (48 %) svarade att kompisar var anledningen till att de började träna. Vidare var det 

familjen som fick näst flest antal svarande hos både tjejer (33 %) och killar (40 %). Minst 

antal svarande fick svarsalternativet idrottsläraren, tjejer (3 %) och killar (7 %). 
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Tabell 1 En korstabell som visar eventuella samband mellan svaren i enkätfråga 2 och 3 

Hur tränar du på din fritid? 

V
em

 g
jo

rd
e 

så
 d

u
 b

ö
rj

ad
e 

tr
än

a?
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  
  
  
  

  
  
  

 Egen Förening Kompisar Annat Totalt 

Kompisar 7 23 18 4 52 

Familj 3 21 11 3 38 

Lärare 1 2 1 0 4 

Annat 1 1 4 1 7 

Totalt 12 47 34 8 101 

 

 

 

Analys Tabell 1: Totalt var det 101 elever som svarade att de var fysiskt aktiva på fritiden i 

någon av formerna som gavs under enkätfråga 2. Samma antal har givetvis svarat på 

enkätfråga 3. Högsta värdena som går att utläsa ur korstabellen i tabell 1 är att 23 av eleverna 

som svarade att de tränade i ett lag/förening uppgav att kompisar var anledningen till att de 

började träna. 21 andra elever som också svarade att de tränade i lag/förening uppgav att 

familjen var anledningen till att de började träna. Andra höga värden var att 18 som svarade 

att de tränade med kompisar uppgav att kompisarna var anledningen till att de började träna. 

11 andra elever som också svarade att de tränade med kompisar uppgav att familjen var 

anledningen till att de började träna. 
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Figur 4 Tror du att idrottslektionerna på skolan kan ha påverkat att du har velat bli aktiv även på fritiden? n=130 

 

 

Analys figur 4: Totalt 130 elever, varav 53 tjejer och 77 killar svarade på enkätfråga fyra. 

Tjejernas och killarnas totala resultat har slagits ihop till tårtdiagrammet i figur 4. Ur 

diagrammet går det att utläsa att 30 % av eleverna svarade Ja på frågan, motsvarande 39 

elever. 65 % av eleverna svarade Nej på samma fråga, motsvarande 84 elever.  

6.Diskussion 

I det här avsnittet kommer studiens resultat att diskuteras. Detta tillsammans med tidigare 

forskning och centrala begrepp för studien. Vidare kommer metoden som användes att 

diskuteras kring i jämförelse med tidigare forsknings metoder.  

 

6.1 Resultatdiskussion 

6.1.1 Skolungdomars träningsvanor 

Figur 1 och Figur 2 i resultatdelen behandlade enkätfråga 1 och 2 där de deltagande 

skolungdomarnas träningsvanor belystes. De mest intressanta värdena som går att utläsa ur 

stapeldiagrammet i figur 1 är att 57 % av tjejerna och 42 % av killarna tränade 2-3 dagar i 

veckan. Detta är de högsta värdena för tjejerna respektive killarna. Det ger en ungefärlig bild 

Ja 30%

Nej 65%

Annat 5%
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av träningsvanorna hos hälften av de tillfrågade, gällande bägge könen. Vidare visar 

diagrammet på att 19 % av de tillfrågade killarna och 26 % av tjejerna uppgav att de inte 

tränade överhuvudtaget. Detta resultat visar ändå på en hel del inaktiva ungdomar 

Riksidrottsförbundet (2009, s.19 f) har i sin studie förklarat hur viktigt det är att fler och fler 

ungdomar aktiverar sig framförallt eftersom det gynnar individerna även i skolan. Studien 

menar på att fysisk aktivitet är nyttigt för individernas koncentration och inlärningsförmåga, 

två viktiga egenskaper som är väl användbara i skolmiljö. 

 

De mest intressanta siffrorna i figur 2 är att 46 % av tjejerna och 52 % av killarna svarade att 

de tränade i lag/förening på sin fritid. Detta går att jämföra med Riksidrottsförbundets (2004, 

s7) studie som påpekar att 50 % av alla ungdomar i skolåldern som tränar är med i någon 

slags förening. Vidare går det att utläsa att den träningsform som hade näst högst resultat både 

hos bägge könen var att träna tillsammans med kompisar. Perry och Hoffman (2010, s.6) har i 

sin studie frågat ett antal ungdomar om varför det tyckte om att vara fysiskt aktiva, och bland 

de högsta värdena i det resultatet fanns kompisar. Vidare har även Wu och Pender (2002, s.32 

f) förklarat i sin studie att individerna som undersöktes i den studien tyckte att det var skönt 

att träna tillsammans med en kompis som kunde pusha en att vilja fortsätta träna. 

 

6.1.2 Motiverande faktorer till fysisk aktivitet 

Figur 3,4 och 5 avser behandla motivationsfaktorerna till fysisk aktivitet. Ur diagrammet i 

figur 3 går det att avläsa att 56 % av tjejerna och 48 % av killarna svarade att kompisar var de 

största anledningarna till att de valde någon utav de angivna fysiska träningsformerna. Vidare 

svarade 33 % av tjejerna och 40 % av killarna att anledningen till att dem började träna var 

familjen. Dessa resultat är något som stärker tidigare studier med liknande forskning. Smith 

och Smoll (1996, s.4f), Kahn et al (2007, s.369 f), Perry och Hoffman (2007, s.6 f) och Wu 

och Pender (2002, s.32 f) är alla ense om att det sociala nätverkets påverkan är den största 

motiverande faktorn till varför ungdomar väljer att bli fysiskt aktiva på sin fritid. En annan 

studie som också går att dra paralleller till i denna jämförelse är den som är gjord av Haerens 

et al (2007, s.504) som menar på att barn vars föräldrar på något sätt försöker motivera dem 

till att bli fysiskt aktiva också aktiverar sig i större utsträckning än de som inte blir 

motiverade. Det är även intressant att studera tabell 1 som är gjord för att se ifall det finns 

något samband mellan enkätfråga 2 och 3. Resultatet i den tabellen syftar till att ytterligare 

belysa det sociala nätverkets påverkan på individer. Ur tabellen kan man se att det skulle 
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kunna finnas ett samband mellan de som svarade att aktiverar sig på fritiden genom ett 

lag/förening eller med kompisar gör det främst tack vare kompisar eller familjen.  

 

Figur 4 som består av ett tårtdiagram med bägge könens svar tillsammans vad gäller skolans 

påverkan på deras eventuella fysiska aktivitet. Endast 30 % svarade att de tyckte skolan var en 

påverkande faktor och hela 65 % svarade att skolan inte hade en påverkan. Skolan som enligt 

läroplanen (Lgr 2011, s.9) skall syfta till att bidra med ett bestående intresse gällande idrott 

och hälsa. Även i tidigare figur nr 3 som beskrev anledningen till varför ungdomarna valde att 

aktivera sig på fritiden så svarade endast 3 % av tjejerna och 5 % av killarna att idrottsläraren 

var anledningen till att de började träna på sin fritid. Detta är siffror som kan anses en aning 

oroande och går lite emot tidigare studie gjord av Wu och Pender (2002, s.32 f) som menade 

på att skolan var en av de största motiverande faktorerna för barn som valde att bli fysiskt 

aktiva på sin fritid. Ser man utifrån ett pedagogiskt perspektiv så är dessa resultat viktiga i hur 

jag ska agera i min framtida roll som idrottslärare. Då fysisk aktivitet och barns hälsa är två 

centrala begrepp i min studie och bör tas hänsyn till i ett samband. Med ökad fysisk aktivitet 

får man även ökad hälsa hos barn. Därför tänker jag att man som lärare bör se till varje 

individs behov och verkligen finnas där för dem. Jag tänker exempelvis att man ska se till att 

handleda barnen till att börja vara fysiskt aktiva genom att ha kontakter med olika föreningar 

och självklart ha god kontakt med barnens föräldrar för att underlätta allting. 

 

6.2 Metoddiskussion 

Vid den tidpunkten som jag skulle välja vilken metod som jag skulle inrikta mig på så var det 

självklara valet kvantitativ metod i form av enkätundersökning. Anledningen till detta var 

tiden som var utsatt till denna studie samt relevansen sett från tidigare studier. Eliasson (2006, 

s.30) menar också på att kvantitativa metoder är bäst då man vill kunna säga något om större 

grupper. Jag har likt Perry och Hoffman (2007, s.3) valt att använda mig av 

enkätundersökning som metod. De hade i sin studie liknande frågor som skulle bli besvarade 

samt urval av elever. Wu och Pender (2002, s.27-28) använde sig också av enkätundersökning 

där de valde ut elever som skulle delta. Kahn et al (2007, s.369 f) och Smith & Smoll (1996, 

s.4 f) har använt sig av observationsstudier gjorda över en längre tid och Haerens et al (2007, 

s.502-503) en interventionsstudie över ett år. Hade jag haft längre tid på mig att genomföra 

denna studie så hade jag kanske valt att använda mig av en blandning av observationsstudie 

och enkätundersökning. Jag skulle använt mig av fler frågor i enkäten som möjligen skulle 
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gett mig ett bredare resultat samt ökat validiteten på arbetet. Designen av frågorna i denna 

studie gjorde så att det sociala nätverkets betydelse var i princip det enda svarsalternativet om 

man inte valde att skriva i fältet "annat".  Årskurs 6-8 på de bägge skolorna var mitt urval av 

elever. Detta efter att ha gått igenom tidigare forskning som använt sig av liknande elevurval. 

130 elever besvarade enkäten totalt, vilket kan anses som lagom mycket då man vill få ett 

generellt resultat av en situation. Nu i efterhand kan jag dock anse att jag kanske hade behövt 

lite fler deltagande för ett ännu bättre resultat. Wu och Pender (2002, s.27-28) använde sig 

exempelvis av närmare 1000 deltagare i sin undersökning. Vidare går det att diskutera det 

ojämna antalet svarande vad gäller kön då det var 53 tjejer och 77 kilar som deltog totalt. 

Hade resultatet blivit annorlunda ut ifall könsfördelningen var annorlundare? Kanske det, 

därför valde jag dock att i resultatdelen diskutera kring resultatet tjejer för sig och killar för 

sig, för att underlätta för läsaren. Dock syftar inte denna studie att jämföra könens resultat 

emellan utan mer att ge en generell bild av situationen.  

 

Ser man till urvalet av tidigare forskning som har använts i studien så kan det ha blivit en 

aning brett då avgränsningar till andra världsdelar eller länder inte har gjorts. Detta i sin tur 

kan ha påverkat vissa delar av studien en aning.  

7. Slutsats 

Syftet med studien var att undersöka varför vissa skolungdomar väljer att bli fysiskt aktiva på 

sin fritid. Resultatet visade på att de mest motiverande faktorerna för ungdomar som valde att 

bli fysiskt aktiva på sin fritid var föräldrarnas och kompisarnas påverkan. Slutsatsen som kan 

dras av detta resultat är att det sociala nätverkets påverkan på individer är stor vad gäller 

påbörjad fysisk aktivitet på fritiden. Resultatet visade även på att skolan och idrottslärarens 

påverkan på individerna var väldigt liten, något jag som framtida idrottslärare kan ha i åtanke 

då jag ska försöka motivera mina elever till en fysiskt aktivare livsstil. 

 

Vidare studier inom området skulle kunna innefatta mer kulturella aspekter i förhållande till 

skolungdomars idrottande. Finns det skillnader mellan ungdomar som har olika sociala 

förutsättningar? Går det att relatera individernas sociala klass med motivationsfaktorerna till 

valet av fysisk aktivitet? Vidare skulle det vara intressant att göra en mer omfattande studie 

där skolungdomars beteende försöker förstås på ett mer djupare plan. Exempelvis skulle 

beteendeobservationer samt interventionsstudier kunna göras där man låter den ena gruppen 
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under en längre tid påverkas av ett antal personer i ens sociala nätverk såsom lärare, familj 

och kompisar för att se ifall mängden av fysisk aktivitet ökar jämfört med den gruppen som 

inte blir påverkad.   
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Bilaga 1 

 

Syfte och frågeställningar:Syftet med studien är att försöka se varför vissa 

skolungdomar väljer att vara fysiskt aktiva på fritiden. 

 

Frågeställningar: 

 

- Hur ser träningsvanorna ut för dagens skolungdomar? 

- Vilka motiv har skolungdomar till att vara fysiskt aktiva på sin fritid? 

- Går det att se några samband i vilka skolungdomar som väljer att vara fysiskt aktiva på 

sin fritid? 

 

 

Vilka sökord har du använt? 
Fysisk aktivitet, physicalactivity, motivationsfaktorer, motivation, determinants, fritid 

 

 

Var har du sökt? 
Google Scholar, Sportdiscus 

 

Sökningar som gav relevant resultat 
Google Scholar: motivationsfaktorer och idrott, fysisk aktivitet och fritid 

Sportdiscus: physical activity and determinants  

 

Kommentarer 
Det fanns gott om material att välja mellan inom detta ämnesområde, problemet var snarare 

att välja ut det som var mest relevant. En hel del hittade jag genom att söka via litteraturlistor 

från tidigare gjorda studier. Den bästa databasen var Google Scholar. 
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Bilaga 2 

 

Enkätundersökning – Hur är dina idrottsvanor? 

 

Jag är Tjej  Kille 

 

 

1. Hur många gånger i veckan tränar du på din fritid? 

 

1 dag i veckan  2-3 dagar i veckan  4 eller fler dagar i veckan  Tränar inte på fritiden  

 

2. Hur tränar du på din fritid? (SVARA ENDAST OM DU TRÄNAR PÅ 

FRITIDEN) 

På egen hand  I ett lag/förening  Med kompisar  Annat svar _________________ 

 

 

3. Vem/vad gjorde så att du började träna på fritiden (SVARA ENDAST OM DU 

TRÄNAR PÅ FRITIDEN) 

 

Kompisar  Familj Idrottslärare  Annat svar _________________ 
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4. Tror du att idrottslektionerna på skolan kan ha påverkat att du velat bli aktiv 

även på fritiden?  

 

Ja  Nej  Annat svar _________________ 

 

 

Tack för att du tog din tid att svara på mina frågor  

 


