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Sammanfattning 

 

Detta examensarbete ifrågasätter om motion och hälsa kan sägas vara en social förmån. 

Avsikten har varit att undersöka barns attityd, motionsvanor och fritidssysselsättning med 

avseende på skillnader i deras boende. Min litteraturgenomgång omfattar såväl människors 

behov av motion i det dagliga livet som samhällets direktiv beträffande fysisk fostran uttryckt 

i tidigare och gällande läroplaner. 

För att få svar på mina uppställda frågor har jag genomfört en enkät på tre skolor som ligger i 

olika socialt ansedda områden. Min enkätundersökning är inte stor nog för att kunna ge några 

generaliserbara svar. Men vad jag kan se är tendenser som överensstämmer med tidigare 

forskning kring idrott och sociala skillnader. 

Forskarna slår larm om en allt sämre hälsa medan politikerna ser till att skära ned på idrotten. 
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1 Bakgrund1 Bakgrund1 Bakgrund1 Bakgrund    

Jag har valt att skriva om skolidrotten därför jag har ett stort idrottsintresse och för att det har 

debatterats en hel del om skolidrotten. Nedskärningarna av idrotten i skolan har oroat mig, 

och eftersom jag är mycket intresserad av idrott är jag således även intresserad av vad som 

föranleder dessa nedskärningar. Jag undrar hur detta kommer att drabba samhället i ett längre 

perspektiv. Under min utbildning till lärare har jag mer eller mindre kommit i kontakt med 

vikten av rörelse för vår hälsa men inte tillräckligt för att jag skall vara nöjd. Jag kände helt 

enkelt att jag behövde fördjupa mina kunskaper om vad nedskärningarna ger för konsekvenser 

för våra elevers hälsa. 

 

 

2 Syfte och problemformulering2 Syfte och problemformulering2 Syfte och problemformulering2 Syfte och problemformulering    

Detta arbete syftar till att ge en fördjupning i vad som händer med skolidrotten och vad det 

kan få för eventuella konsekvenser. Vilka skillnader finns det i samhället vad det gäller 

möjligheterna att skaffa sig hälsosamma vanor? Idrotten är paradoxalt nog större än någonsin.  

 

 

Följande frågeställningar är utgångspunkt för mitt arbete: 

 

Är vår hälsa en klassfråga?  

 

Finns det någon skillnad på hur barn ur olika sociala grupper är aktiva? 

 

Finns det någon skillnad mellan hur pojkar och flickor är aktiva? 
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3333    LitteraturgenomgångLitteraturgenomgångLitteraturgenomgångLitteraturgenomgång    

3:13:13:13:1    Begreppsdefinition Begreppsdefinition Begreppsdefinition Begreppsdefinition   
 
För att reda ut vad som menas med hälsa redovisar jag vad några av våra uppslagsböcker här 
nedan. 
 
Norstedts svenska ordbok från 1990 menar om begreppet hälsa: 
 

Tillstånd av välbefinnande och fullgoda kroppsfunktioner hos människa (el. djur); såväl om det 
tillfälliga som det mer permanenta kroppstillståndet. 

 

 
Nationalencyklopedin nionde bandet från 1992 hänvisar till WHO:s 
definition av hälsa (1946): 
 

Hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte blott 
frånvaro av sjukdom och handikapp. 

 
I Nationalencyklopedin band 9 (1992) står det att hälsa är ett positivt tillstånd som gäller hela 
individen och dess situation. Vidare menar man att WHO:s 
definition av hälsa har uppfattats som för utopisk d.v.s. en definition vars 
innehåll ej kan förverkligas.  
 
 
Prismas uppslagsbok från 1998 säger att: 
 

Hälsa är kroppens tillstånd när den fungerar på bästa sätt utan sjukdomstecken eller tecken på 
avvikelser. 

 
Traditionellt har man haft god hälsa som ett mål och sett på hälsa som frånvaro av sjukdom. 
Det moderna sättet att se på hälsa är mera att man ska uppnå en god funktion i många 
avseenden och nå nya mål i livet. Detta medför även att de människor som har handikapp, 
kroniska sjukdomar m.m. kan nå någon form av god hälsa. 
 
Jag ansluter mig i detta arbete till WHO:s definition av begreppet hälsa 
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3:23:23:23:2    Vår fysiska vardagVår fysiska vardagVår fysiska vardagVår fysiska vardag    

 
Vår livsstil har drastiskt ändrats, under senaste seklet har tekniken utvecklats i ett rasande 

tempo vilket har förändrat vår vardag. Utvecklingstakten har varit så stor att tekniken 

utvecklades mer under förra seklet än på de senaste 4 miljoner åren! Men människan ser 

genetiskt lika ut vilket medför att: 

 

Människokroppens grundläggande molekylära, biokemiska och anatomiska uppbyggnad är 
mycket gammal. 
 
Några hundra år av modern livsstil har inte kunnat förändra denna grundläggande konstruktion, 
men väl dess funktioner. Människan kan anpassa sig mycket snabbt till omgivande miljö, som 
hög höjd, kyla, värme och många andra påfrestningar, men också till fysisk inaktivitet. 
 
Det finns inga - och tidigare behövdes heller inga - fysiologiska mycket tidiga varningssignaler 
för konsekvenserna av bruk av alkohol, rökning, felaktiga kostvanor, fysisk inaktivitet m.m. 
Mycket talar därför att en del av det moderna sjukdomspanoramat kan härledas till en för män-
niskokroppen och dess funktioner icke anpassad livsstil, som kroppen primärt inte uppfattar 
som sjukdoms- framkallande. (Ekblom & Nilsson, 2000) 

 
 

I vårt moderna samhälle har vi eliminerat så mycket av vår rörelse som möjligt, man ska inte 

behöva anstränga sig fysiskt. Detta fenomen finns överallt i hemmet, i kommunikations- 

området, och i arbetet. Det finns oändligt många nya tekniska lösningar som har gjort det 

möjligt att undvika fysisk ansträngning. Det förväntas också av oss att vi ska välja det fysiskt 

sett minst ansträngande alternativet. Forskare efter forskare slår larm om att folkhälsan är i 

fara, man menar att människokroppen behöver rörelse för att fungera och om man under en 

längre tid undviker kroppsrörelse och fysisk ansträngning försämras våra leder, skelett och 

muskler.  

 

Folkhälsoinstitutet trycker hårt på den fysiska aktivitetens betydelse för hälsotillståndet. Man 

menar att flera vanligt förekommande sjukdomar är relaterade till fysisk inaktivitet. Hjärt- och 

kärlsjukdomar, icke insulinberoende diabetes, högt blodtryck, fetma, benskörhet, led- och 

ryggbesvär m.fl. listan kan göras mycket lång och det finns många läkare som slår larm om att 

dessa sjukdomar ökar i takt med att vi blir allt mer inaktiva.  
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Engström (1999) menar vidare att vi inte har ett naturligt sätt att skapa rörelse. Vi i 

västvärlden följer minsta motståndets lag. Vi tycks vara mest inställda på att spara så mycket 

energi som möjligt. 

 

Motionsutövning måste alltså ses som en kulturyttring och kan inte förstås utifrån en biologisk 
utgångspunkt även om motionsutövningen, eller utebliven sådan, får biologiska och medicinska 
konsekvenser. (Engström, 1999, s.10) 

 

Engström menar vidare att vi har reducerat vår naturliga rörelse, och skapar då ett behov av att 

utöva motion i olika former. Detta kräver att vi ska delta i olika former av iscensatta 

motionsövningar som kräver att vi investerar tid och pengar för att kunna delta. Detta medför 

att människor ur den lägsta socialgruppen kommer i kläm därför att �motionerandet� kostar 

pengar och att detta bidrar till att de ekonomiskt svaga inte är lika aktiva fysiskt.  

 

Sjukvårdskostnaderna ökar ständigt därför måste de förebyggande åtgärderna från samhällets 

sida öka, eftersom de förebyggande åtgärderna är billigare än att man ska reparera skadorna i 

efterhand. Människorna måste också i större utsträckning förstå vikten av att sköta sin kropp 

och hälsa. Bästa sättet att minska sjukvårdskostnaderna är att ge människorna ökade 

kunskaper och möjligheter till fysisk aktivitet. Detta bör grundläggas redan i den obligatoriska 

skolan (Annerstedt, 1990). 
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3:33:33:33:3    Varför är fysisk aktivitet viktig för hälsan?Varför är fysisk aktivitet viktig för hälsan?Varför är fysisk aktivitet viktig för hälsan?Varför är fysisk aktivitet viktig för hälsan?    

 
Sambandet mellan hälsa och fysisk aktivitet är väl dokumenterat (se sammanställningen av 
dokumenterad forskning). 
 
 
Fysisk aktivitet →→→→        Fysisk prestations förmåga →→→→ Hälsa 
 
Vardagliga aktiviteter 
Förflyttning till/från 
Arbete/skola 
Arbetsbelastning 
Hobby 
Idrottsträning 
Motion 

 
↑  

Välbefinnande 
Friska år 
Besvär 
Sjukdom 
Död 

 Andra faktorer som påverkar 
den fysiska prestationsförmågan 
 
Arv 
Kost 
Rökning 
Alkohol 
Stress 
Läkemedel 
Omgivande sociala och 
fysiska faktorer 

 

 

 
Figur1. Figuren vill visa sambandet mellan fysisk aktivitet och hälsa 
 
(Ekblom & Nilsson, 2000, s. 30) 

 
Det finns många invecklade faktorer som påverkar vår hälsa, t.ex. vår livsstil. Alla faktorer i 

figur 1 påverkar vår hälsa vilket gör hälsobegreppet svårstuderat. All träning är inte hälsosam. 

Man måste anpassa sig till sina förutsättningar och med rätt dos och rätt träning kan fysisk 

aktivitet vara en ovärderlig medicin mot de flesta av våra folksjukdomar, t.ex. hjärt- och 

kärlsjukdomar, som i västvärlden orsakar de flesta dödsfallen i vårt samhälle. Effekten av 

regelbunden träning kan avläsas i flera av de ovan uppräknade faktorerna.  

Främst förbättrar den eller bibehåller medicinska och fysiologiska faktorer som: 

• cirkulationssystemets kapacitet och funktion 

• musklernas uthållighet 



10 

• styrkan i kroppens olika stödjevävnader  

• balans och koordination 

• upprätthålla hormonbalansen 

• kroppslig och funktionell självständighet, främst för de äldre  

• positiva effekter på immunförsvaret 

• förbättrar möjligheterna för individen att komma i energi- och näringsbalans 

 (Ekblom & Nilsson, 2000) 

 

Ekblom & Nilsson visar också att regelbunden fysisk aktivitet ger en lång rad av 

psykologiska, sociala och mentala effekter som har en stor betydelse för en god hälsa.  

 

De positiva effekterna av fysisk träning bygger på en regelbunden fysisk aktivitet eftersom 

fysiologiska funktionerna är färskvara som ständigt måste underhållas för att de positiva 

effekterna ska bestå. En fysisk aktivitet medför mer än bara fysiska förbättringar. Psykisk 

ohälsa som ångest, oro, depression, ängslan och spänningar kan lösas med regelbunden fysisk 

aktivitet.  

(Ekblom & Nilsson, 2000) 

 

Vilka effekter har då motion?  

I Ekblom & Nilsson (2000) presenteras en tabell, som visar effekten av fysisk aktivitet och 

träning på biologiska funktioner och motsvarande sjukdomstillstånd. Tabellen är en 

summering av tillgängliga vetenskapliga data.  

 

I första kolumnen i bilaga 2 definieras var i kroppen förändringen sker. I den andra anges hur 

de förändras vid övergången från otränad till tränat tillstånd. Pil upp markerar 

förbättring/ökning, pil nedåt motsatsen. I kolumnen �förebyggande eller mildrande effekter� 

av fysisk aktivitet finns angivet ett antal sjukdomar som kan påverkas av vår fysiska aktivitet. 

För att visa i vilken utsträckning det finns ett samband har man angett ett antal + tecken som 

anger säkerheten i bevisen. Förklaringen finns under tabellen.  
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3:43:43:43:4    Samhället och skolidSamhället och skolidSamhället och skolidSamhället och skolidrottenrottenrottenrotten    

 

Utbildningsdepartementet utrycker i grundskolans kursplaner dessa riktlinjer för ämnet idrott 

och hälsa. 

 

Idrott, och friluftsliv och olika former av motion och rekreation har stor betydelse för 
folkhälsan. Därför är det viktigt att barn och ungdomar får kunskap om hur den egna kroppen 
fungerar och hur man genom goda matvanor, regelbunden fysisk aktivitet och friluftsliv kan 
förbättra sitt fysiska och psykiska välbefinnande. Vår kropp är byggd för rörelse. Dess 
vävnader och olika funktioner anpassar sig till de krav som ställs på den. För det växande 
barnet är det därför viktigt att dess hemmiljö, skol- och fritidsmiljö ger möjligheter till motorisk 
och fysisk aktivitet och träning. Barnet måste få utveckla olika förmågor och funktioner av 
sensomotorisk och fysisk karaktär. 
(Utbildningsdepartementet, 1994 s. 30) 

 

Detta låter fint på papper men det ska också förverkligas ute i skolorna! Det krävs utbildad 

personal och resurser för att nå dessa ambitiösa formuleringar.  

 

Vilka tendenser finns det då i samhället? Undersökningar har visat att det finns skillnader i 

våra motionsvanor när det gäller social tillhörighet. Det har funnits skillnader redan tidigare 

men att de har ökat markant sedan 50-talet. Undersökningarna visar att sociala faktorer 

påverkar starkt huruvida vi är aktiva på vår fritid. De som är högt utbildade motionerar mer än 

de som endast har grundskolan som utbildning. (Engström, 1999) 

 

0 20 40 60 80 100

Grundskola

2-årigt gymnasium

3-årigt gymnasium

Högskola /
universitet

Kvinnor
Män

% 
Figur 2: Visar sambandet mellan aktivitet och utbildningsnivå. (Engström, 1999) 
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Det är många faktorer som påverkar våra möjligheter att utveckla goda motionsvanor. Då är 

det ju intressant att koppla på flera faktorer än skolutbildning. Om man lägger till 

bostadsområde och vänners motionsvanor också. Vilken betydelse ger dessa förhållanden? 

Har de någon inverkan på våra motionsvanor. Det visar sig ha stor betydelse om man delar in 

dessa villkor i två grupper: mindre gynnsamma villkor och gynnsamma villkor. 

 

 
 

Mindre gynnsamma villkor:  

1 eller 2 i gymnastikbetyg från åk 8, grundskola som högsta utbildning, boende på 

landsbygden samt få eller inga vänner som ägnar sig åt motionsutövning. 

 

Gynnsamma villkor: 

Minst en 4 eller 5 i gymnastikbetyg från åk 8, lägst treårigt gymnasium, ej boende på 

landsbygden samt flertalet vänner aktiva med motion. (Engström 1999) Sätter man in mer 

faktorer och delar in i två grupper blir resultaten så här: 

0 20 40 60 80 100

Mindre gynnsamma

Gynnsamma

Kvinnor
Män

% 
Figur 3: Visar på skillnaden mellan inaktiva och aktiva med hänsyn till gynnsamma och 

mindre gynnsamma faktorer. (Engström, 1999) 
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3:53:53:53:5    Synen på vårt rörelsebehov i ett histoSynen på vårt rörelsebehov i ett histoSynen på vårt rörelsebehov i ett histoSynen på vårt rörelsebehov i ett historiskt perspektiv riskt perspektiv riskt perspektiv riskt perspektiv ----        

 

Redan 1571 års skolstadga betonar att barnen skall ges tillfälle till lek. Även följande stadgar 

och skolordningar under några sekel ger leken en speciell betydelse, dock utan att man talar 

om regelrätt obligatorisk undervisning. (Riksidrottsförbundet, 1996) 

 

Vid mitten av 1700-talet var ungdomens hälsa väldigt dålig och det rekommenderades att de 

mellan vanliga lästimmar skulle röra på sig. Linköpings biskop Jakob Axel Lindblom (1746-

1819) åkte 1805 till Köpenhamn där han kom i kontakt med Frans Nachtegall�s 

gymnastikinstitut (det äldsta i världen), vilket han fascinerades av. Detta ledde till att han 

skrev till Gustav IV Adolf och önskade starta gymnastik i Sverige. Biskop Lindblom fick 

positiva reaktioner från kungen och han proklamerade att man skulle starta en 

gymnastikinrättning vid läroverket i Linköping. Samma år inrättas en gymnastiksal på 

borggården som eleverna kunde använda för att motionera mellan lästimmarna. Man tror att 

detta var första gången gymnastik infördes i svensk skola. (Annerstedt, 1991). 

 

I mitten på 1800-talet var det många som ansåg att alltför mycket tid ägnades åt läsning och 

stillasittande i skolan. Man var överens om att kroppsövningar som gymnastik var bästa 

hjälpmedlet för att komma tillrätta med barnens allt sämre hälsa. Hälsan under förra seklet var 

allt annat än bra, det visar bl.a. undersökningar i Tidskrift i gymnastik (1874, s 242-247). Där 

konstaterar man att var tionde elev var befriad från gymnastikundervisning p.g.a. 

missbildningar, sjukdom eller allmän svaghet. Dålig hälsa och politiska skäl (man hade t.ex. 

förlorat Finland i krig 1809), väckte debatten om fysisk fostran och sköt fart på införandet av 

gymnastik i skolan.(Annerstedt, 1991). 

 

Den svenske gymnastikens fader, Per Henrik Ling (1776-1839) insåg tidigt hur viktigt det var 

med kroppsövningar för att vi människor skulle må bra. I Linggymnastiken skulle alla kunna 

vara med. Träningen skulle inte vara inriktad på prestation utan den skulle befrämja hälsan. 

Det handlade alltså inte om att jämföra sig med andra prestationsmässigt utan det viktiga var 

att fokusera på sin egen hälsa. Idag är i praktiken Linggymnastiken död, men fram till mitten 
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av 1900-talet var den lingska gymnastiken nästan helt dominerande för all skolgymnastik och 

för all frivillig gymnastik. (Annerstedt, 1991). 

 

1807 träffar vi på begreppet gymnastik vid läroverket men den skulle endast bedrivas på raster 

och det blir i 1820 års skolordning ett obligatoriskt ämne med 3 veckotimmar samt 

extragymnastik på lördagar. Biskopen i Linköping Carl von Rosenstein (1766-1836), uttalade 

sig under arbetet av skolordningen 1817 positivt om gymnastik och fysisk fostran. ( 

Ljunggren, 1999) 

 

1842 infördes Svensk folkskola och då stod gymnastik på schemat, men många skolor 

saknade lärare, lokaler och materiel. Övningarna var ofta stela och "militäriska". Så 

småningom blev övningarna mjukare och skolorna började undervisa barnen i ämnet 

hälsolära. Vid sekelskiftet hade barnen gymnastik sex dagar i veckan (Johansson m.fl. 1994). 

 

Begreppet motion, som kommer av engelskans ord för rörelse, motion, känner vi till sedan 

mitten av 1800-talet då man ville förbättra skolungdomens hälsa. Motion blev ett viktigt 

inslag i den hälsobefrämjande livsföringen. Motionsidrotten är en följd av 

levnadsförhållandena i samhället. Människan behöver allt mindre ork och muskelkraft i sitt 

dagliga liv eftersom teknologin och automatiseringen utvecklats och kommunikationerna 

förbättrats (Ryberg, m.fl., 1994).  

 

Svenska idrottens fader Viktor Balck Ansåg att: 

 

All god idrotts mål är helsa, kraft, mod och frisktsinne. Idrotten sjelf är sålunda blott medel. Att 

öfva idrott med endast färdigheter och prisbelöning till mål vore ett brott mot idrottens lag, som 

snart skulle hämma sig sjelf genom idrottens förfall eller bortdöende. Det gäller sålunda för oss 

att genom idrott utbilda män och inte utbilda idrott; det gäller att utbilda allmänt 

handlingsfärdiga män och inte utbilda några få specialister. (Balck i Gustavsson, 1992) 

. 
 

Viktor Balck var något av en uppkomling som inte riktigt drog jämnt med Linganhängarna 

Balck talade sällan om föregångaren Per Henrik Ling som majoriteten av gymnastiklärarna 

dyrkade. Balck var inte bara intresserad av gymnastiken utan var engagerad i den �nya 

moderna tävlings- idrotten�. Gymnastik var vid sekel skiftet något mycket större än i dag det 
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hade ett eget fält inom kroppsövningskulturen. Inom skolan har det stått gymnastik på 

skolschemat ända fram tills Lgr 80 i läroplanerna men nu ser vi gymnastiken som en gren 

inom idrotten. Balck gav kroppskulturen en bredd, och han skapade ett större föreningsliv i 

Sverige. Han var en eldsjäl inom idrotten och var en av dem som gav upphov till den svenska 

idrottsrörelsen. Därför är han ofta kallad den svenska idrottsrörelsens fader, och är ett av de 

stora namnen i vår svenska idrottshistoria.  

(Sveriges Centralförening, 1997) 

 

I 1919 års undervisningsplan kallas ämnet för �Gymnastik med lek och idrott�. Något senare 

står det om ämnets mål att: �Genom övningar, lämpade efter lärjungarnas ålder och kön, 

befrämja god hållning och allsidig utveckling, av deras kroppsliga anlag och genom härdning 

öka deras motståndskraft, samt med tillvaratagande av övningarnas uppfostrande värde 

frammana goda karaktärsegenskaper." Under 1920-talet och fram till 1960-talet hade eleverna 

fyra lektioner idrott i veckan och därtill tolv friluftsdagar. (Annerstedt, 1991). 

 

 

3:63:63:63:6    Idrott och hälsa i moderna läroplaner Idrott och hälsa i moderna läroplaner Idrott och hälsa i moderna läroplaner Idrott och hälsa i moderna läroplaner     
 

I Lgr 69 är utrymmet för gymnastik med lek och idrott 3 timmar/vecka i grundskolan.  

 

I Lgr 80 ändrade man namn på ämnet till idrott i stället för den tidigare beteckningen 

gymnastik. Antalet friluftsdagar har också reducerats efterhand, och idag finns det inga 

bindande föreskrifter alls. Det finns inte ens krav på dagarnas existens.  

Lpo 94 lade till begreppet Hälsa, och man poängterar att ämnet skall ha en tydlig inriktning 

mot god hälsa och god miljö. För att eleverna ska bli förtrogna med sambandet mellan livsstil, 

livsmiljö, och hälsa som skapar livskvalitet. Det står också att ämnet har ett särskilt ansvar för 

att stimulera och engagera de barn som är fysiskt inaktiva på sin fritid. Hur ska det vara 

möjligt när man samtidig har dragit ned på undervisningen till ca 80 minuters idrott i veckan?  

(Riksidrottsförbundet, 1996) 

 

Riksidrottsförbundet konstaterar i sin rapport (1996) att det inte är mycket som stämmer med 

�förr�. Genom skolans historia har skolidrottens utrymme förändrats både uppåt och nedåt. 
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Men så kraftigt beskuret som nu har aldrig svensk skolidrott varit i vår skolhistoria. 

Gårdagens skolelever hade en mer fysiskt krävande vardag. De hade inte tillgång till dagens 

elevers bekvämligheter ( med bl.a. skolskjuts, data, TV/video, rulltrappor/hissar och allmän 

komfort). Därför kan man ju fråga sig vad det är för biologiska egenskaper, eller andra 

omständigheter, som gör att dagens skolungdom inte skulle behöva röra sig minst lika mycket 

som tidigare generationer.  

 

Den nya studieplanens nedskärningar av antalet idrottstimmar till i princip en per vecka (lägst i 

Europa med undantag för Irland) är ett symptom. Konsekvensen blir segregerande. Idrottandet, 

den fysiska träningen, blir mer än hittills en aktivitet för de redan motiverade. De som ofta 

redan är aktiva i någon klubb. Man kan se det minskande antalet idrottstimmar som ett led i 

folkhemmets nedskrotning. I valfrihetens rike tenderar de med sämst förutsättningar att inte 

välja just någonting (Andersson, i Riksidrottsförbundet, 1996 s 41) 
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4444    Metod och genomförandeMetod och genomförandeMetod och genomförandeMetod och genomförande    

4:14:14:14:1    Undersökningsgrupp Undersökningsgrupp Undersökningsgrupp Undersökningsgrupp     

 

Jag har valt att undersöka 3 klasser i år 4 i tre olika skolor. Sammanlagt deltog 72 elever, 39 

flickor och 33 pojkar. Skolorna i undersökningen valdes ut med hjälp av en bedömning av hur 

de anses ur ett socialt perspektiv. En skola goda sociala möjligheter en med blandade och en 

skola som har många sociala problem. Klasserna kommer från skolor i en större kommun i 

Mellansverige. 

 

4:24:24:24:2    Val av metodVal av metodVal av metodVal av metod    

 

När jag skulle göra undersökningen bland elever i grundskolan valde jag mellan att intervjua 

eleverna, observera elever under idrotten och dela ut en enkät. Jag valde att göra 

undersökningen i form av en enkät (se bilaga 1). Jag valde enkätformen eftersom jag fann det 

enklare och mindre tidskrävande än att göra intervjuer och observationer och jag har på detta 

sätt fått med ett större urval i undersökningen. Genom en enkät så blir dock vissa svar väldigt 

kortfattade och enkäter gör att det inte finns tillfälle att ställa några följdfrågor. För att göra en 

intervju så krävs det bra planering med genomtänkta frågor och eventuellt en bandspelare för 

att få med allt som den intervjuade säger. Intervjun kanske inte alls leder dit du vill beroende 

på vad de intervjuade säger. Du ska sedan hitta personer som är villiga att ställa upp samt tid 

och plats för intervjun. Därefter ska allt material sammanställas och skrivas ned. När en enkät 

skall fyllas i så krävs det ingen speciell plats, ett klassrum går utmärkt och en hel klass svarar 

på frågorna på samma tid som det tar att intervjua en person. I en enkät får alla samma sorts 

frågor men i en intervju är det lätt att hjälpa och lotsa den intervjuade på rätt spår d.v.s. så att 

personen svarar som man har tänkt sig. Enkäter gynnar egentligen de som kan uttrycka sig 

skriftligt. Det kan bli så att viss information går förlorad på grund av den här 

undersökningsformen. Det finns både för- och nackdelar med de olika metoderna men jag 

tycker att enkätmetoden trots allt var lämpligast för mig för att jag skulle få in så många svar 

som möjligt på mina frågor. 
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4:34:34:34:3    Genomförande av undersökningenGenomförande av undersökningenGenomförande av undersökningenGenomförande av undersökningen    

Innan jag började materialinsamlingen så prövade jag enkäten på personer i min närhet. Jag 

fick på så sätt reda på om det fanns några oklarheter som jag eventuellt kunde utveckla. Jag 

prövade bara enkäten på vuxna. Nu i efterhand inser jag att det hade varit bäst att prövat 

enkäten på barn i den åldern också för att se om de hade några frågor och funderingar kring 

enkäten. Innan eleverna fick fylla i enkäten så presenterade jag vad jag skulle använda enkäten 

till och vad mitt examensarbete skulle handla om. I en klass läst jag upp enkäten en gång och 

sedan fick eleverna fylla i enkäten på egen hand. Jag gick runt och hjälpte till om det fanns 

några oklarheter. I de två andra klasserna ville läraren att jag läste en fråga i taget och eleverna 

svarade på frågan och sedan väntade tills jag läste nästa fråga. De menade att det fanns så 

många lässvaga och oroliga elever att det var det bästa för att inte skapa förvirring hos 

eleverna. Jag fann det bäst att följa deras råd och det fungerade bra tyckte jag. Jag fann att 

samtliga elever var positivt inställda till att medverka i min undersökningen och tyckte att det 

var roligt att få delta i en undersökning. 

I alla klasser var det jag som delade ut och samlade in enkäten. Det lämpade sig så eftersom 

jag hade kontakt med skolorna.  
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5 Resultatredovisning5 Resultatredovisning5 Resultatredovisning5 Resultatredovisning    

För att åskådliggöra mina resultat från enkäten har jag valt att redovisa dem fråga för fråga. 

Efter frågan återfinns kommentarer till resultaten, som i viss mån kan betraktas som en analys. 

Men som framför allt avser att rikta läsarens uppmärksamhet mot särskilt anmärkningsvärda 

faktorer. 

 

Fråga 1. Varför ska vi ha idrott i skolan? 
 

Tabell 1: Visar fördelningen av pojkar respektive flickors olika skäl till varför vi ska ha idrott i skolan från en 

skola i ett socialt ansett bra område. 

Motivering Flickor Ja Pojkar Ja 

För att ha roligt 26%  12%  

För att få motion 20% 34% 

Vi måste röra på oss 40% 34% 

För att träna musklerna 7% 0% 

För att må bra 7% 20% 

 

Tabell 2 Visar fördelningen av pojkar respektive flickors olika skäl till varför vi ska ha idrott i skolan från en 

skola i ett socialt ansett blandat område. 

 Flickor Ja Pojkar Ja 

För att ha roligt 24%  18%  

För att få motion 18% 18% 

Vi måste röra på oss 11% 18% 

För att träna musklerna 0% 9% 

För att må bra 6% 18% 

Träna olika idrotter 11% 9% 

Nytta av det senare i livet 30% 9% 
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Tabell 3: Visar fördelningen av pojkar respektive flickors olika skäl till varför vi ska ha idrott i skolan från en 

skola i ett socialt ansett svårt område. 

 Flickor Ja Pojkar Ja 

För att ha roligt 27%  27%  

För att få motion 9% 18% 

Vi måste röra på oss 18% 27% 

För att träna musklerna 27% 9% 

För att må bra 9% 9% 

Träna olika idrotter 9% 0% 

Vet ej 0% 9% 

 

Kommentar: De flesta eleverna verkade mycket övertygade om att vi måste få motion och 

röra oss för att må bra träna muskler och ha roligt. Jag tycker inte att de olika skolorna skiljer 

sig nämnvärt. Ingen har utryckt att det inte finns någon anledning att ha idrott utan tycks anse 

att idrotten är viktig 

 

Fråga 2. Hur många idrottslektioner har du i veckan? 

 

Tabell 4: Visar antalet idrottslektioner i de olika skolorna. 

Skola i ett socialt ansett bra område.  2*40min 

Skola i ett socialt ansett blandat område  2*50min 

Skola i ett socialt ansett svårt område  2*40min 

 

Kommentar: Skolorna hade mycket liknande antal idrottstimmar. 
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Fråga 3. Hur många idrottslektioner tycker du att vi ska ha i skolan? 

 

Tabell 5 Visar flickors olika syn på hur många idrottslektioner vi bör ha i skolan från en skola i ett socialt ansett 

bra område. 

 1 2 3 4 5 

Skola i ett socialt ansett bra område 9% 37% 36% 9%  9%  

Skola i ett socialt ansett blandat område 35% 35% 18% 6% 6% 

Skola i ett socialt ansett svårt område 0% 27% 55% 18% 0% 

 

Tabell 6 Visar pojkars olika syn på hur många idrottslektioner vi bör ha i skolan från en skola i ett socialt ansett 

bra område. 

 1 2 3 4 5 

Skola i ett socialt ansett bra område 8% 38% 38% 16%  0%  

Skola i ett socialt ansett blandat område 9% 46% 27% 9% 9% 

Skola i ett socialt ansett svårt område 0% 33% 33% 33% 0% 

 

Kommentar: De flesta eleverna skrev eller uttryckte sig mycket positivt till att man skulle ha 

längre och fler idrottstimmar i skolan. De flesta ansåg att man skulle ha minst 2 lektioner eller 

flera på skolschemat. Man tyckte också att 40 min var för kort. Resultaten var ganska lika där 

övervägande delen av eleverna ville ha fler idrottslektioner i veckan än vad man hade. 
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Fråga 4. Hur skulle idrottsundervisningen se ut för att passa dig bäst? 

0 1 0 2 0 30 40 50 60 70 8 0 9 0 1 00
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F o t b o l l 

V a d   s o m   h e l s 
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Flickor

Figur 4: Visar fördelningen av pojkar respektive flickors olika syn på hur idrottslektionerna ska se ut från en 

skola i ett socialt ansett bra område. 
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Figur 5: Visar fördelningen av pojkar respektive flickors olika syn på hur idrottslektionerna ska se ut från en 

skola i ett socialt ansett blandat område 
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Figur 5: Visar fördelningen av pojkar respektive flickors olika syn på hur idrottslektionerna ska se ut från en 

skola i ett socialt ansett svårt område. 

 

Kommentar: Resultatet här var ganska lika. Endast små detaljer vad det gällde olika 

bollsporter som var populära på de olika skolorna fotboll, basket, bordtennis, innebandy. 

Annars ville man ha mycket hinderbanor olika lekar och då helst bollekar. 

 

Fråga 5 Sysslar du med någon idrott på din fritid? 

 

Tabell 7: Visar hur många % som är aktiva i någon idrott. 

Skola Flickor Ja Pojkar Ja 

Skola i ett socialt ansett bra område 82%  61%  

Skola i ett socialt ansett blandat område 94% 90% 

Skola i ett socialt ansett svårt område 36% 56% 

 

Kommentar: Observera den stora skillnaden mellan flickor och pojkar i det första och det 

tredje fallet. Där bara 36% av flickorna och 56% av pojkarna är aktiva. Den skola som hade 

mest aktiva barn var skolan med ett socialt ansett blandat område, där kan det tilläggas att det 

fanns ett bra utbud och att tillgängligheten för aktivitet var mycket god. 
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Om man har svarat ja på fråga 5 svarar man på också fråga 5b. 

 

5b. Hur många gånger tränar du i veckan? 

. 

Tabell 8 Visar fördelningen av flickors träningsmängd varje vecka. 

 0ggr 1ggr 2ggr 3ggr 4ggr 5ggr 

Skola i ett socialt ansett bra område 6% 36% 27% 9% 11%  9%  

Skola i ett socialt ansett blandat område 12% 41% 23% 11% 11% 0% 

Skola i ett socialt ansett svårt område 64% 9% 18% 9% 0% 0% 

 

 

Tabell 9 Visar fördelningen av pojkars träningsmängd varje vecka. 

 0ggr 1ggr 2ggr 3ggr 4ggr 5ggr 

Skola i ett socialt ansett bra område 37% 0% 38% 8% 15%  0%  

Skola i ett socialt ansett blandat område 9% 18% 27% 27% 19% 0% 

Skola i ett socialt ansett svårt område 56% 11% 22% 11% 0% 0% 

 

Kommentar: Man kan tydligt se hur man tränar mindre i det socialt sett mindre gynnsamma 

området. Där är 0 gånger i veckan det dominerande, och där tränar ingen mer än 3 gånger i 

veckan. Till skillnad från de andra skolorna där man tränar fyra till fem gånger i vissa fall.  
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Om man har svarat ja på fråga 5 svarar man på också fråga 5c. 

5c. Vad tränar du? 
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Figur 6: Visar fördelningen av pojkar respektive flickors fritidssysselsättning från en skola i ett socialt ansett bra 

område 
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Figur 7: Visar fördelningen av pojkar respektive flickors fritidssysselsättning från en skola i ett socialt ansett 

blandat område. 
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Figur 8: Visar fördelningen av pojkar respektive flickors fritidssysselsättning från en skola i ett socialt ansett 

svårt område. 

 

Kommentar: Här kan man se att man i de skolorna med �mindre sociala problem� tränar 

många i fler än en förening. Det framgår också att fotboll är den dominerande 

fritidsaktiviteten bland ungdomar. Barn från skolan som ligger i ett socialt ansett bra område 

sysslar många barn med individuell idrott medan lagsport är den dominerande 

idrottsutövningen för de andra två skolorna. Ett projekt som heter häng med har lockat många 

flickor från skolan i ett socialt ansett blandat område. Projektet går ut på att flickorna ska få 

pröva på många olika idrottsgrenar vilket ska leda till att de ska hitta en idrott som passar.  
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Om man svarat nej på fråga 5 svarar man på fråga 5d. 

 

Fråga 5d. Finns det något du skulle vilja pröva på? 

 

Tabell 10: Visar hur många procent som skulle vilja börja med någon idrott. 

 Flickor Ja Pojkar Ja 

Skola i ett socialt ansett bra område 100%  60%  

skola i ett socialt ansett blandat område 100% 100% 

Skola i ett socialt ansett svårt område 84% 100% 

 

Kommentar: Nästan alla skulle vilja pröva på något. Endast någon enstaka har sagt nej, 

vilket tyder på att alla barn vill vara aktiva om det bara fanns möjligheter. Det bör tilläggas att 

det fanns två svårt allergiska barn i skola från ett socialt ansett bra område vilket ger ett stort 

utslag på den här frågan.  

 

Fråga 5e och f Har jag valt och inte redovisa i tabell form utan kommenterar bara dem kort. 

Kommentar: De flesta barnen som inte idrottade från det socialt ansett bra området, uppgav 
som anledning för att inte idrotta att inte kunde idrotta pga. att de var allergiska. Barnen från 
de två andra skolorna angav lite blandade anledningar där det var några som inte fick för sina 
föräldrar och några sa att de inte hade råd.   
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Fråga 6 Tycker dina föräldrar att det är viktigt att du tränar och är aktiv på fritiden? 

 

Tabell 11Visar fördelningen av vad flickors föräldrar tycker om en aktiv fritid  

Flickor Mycket 

viktigt 

Viktigt Inte så 

viktigt 

Oviktigt Vet ej 

Skola i ett socialt ansett bra område 28% 28% 17% 0% 27%  

Skola i ett socialt ansett blandat område 41% 35% 0% 27% 24% 

Skola i ett socialt ansett svårt område 19% 27% 27% 0% 27% 

 

 

Tabell 12Visar fördelningen av vad pojkars föräldrar tycker om en aktiv fritid  

Pojkar Mycket 

viktigt 

Viktigt Inte så 

viktigt 

Oviktigt Vet ej 

Skola i ett socialt ansett bra område 29% 31% 9% 0% 31%  

Skola i ett socialt ansett blandat område 45% 55% 0% 0% 0% 

Skola i ett socialt ansett svårt område 33% 11% 23% 0% 33% 

 

Kommentar: Man kan se en mycket liten tendens att de barn som är från ett socialt svårt 

område, inte tror att föräldrar anser idrott är så viktigt. Men det finns inga avsevärt stora 

skillnader mellan de olika skolorna. Noterbart är att flest barn från skolan i det socialt ansett 

blandade området, var de som trodde att deras föräldrar tyckte det var viktig att man var aktiv 

på fritiden. 
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6 Diskussion6 Diskussion6 Diskussion6 Diskussion    

 

Det blir en allt större segregering i samhället, när det gäller pengar, bostadsområden och även 

inom idrotten. All forskning pekar på att det finns ett samband mellan social tillhörighet och 

en aktiv fritid. Bl.a. Engström (1999 s.12) visar att ju bättre man har det socialt desto mer 

motionerar man. Min undersökning visar också, att den skola som anses ligga i ett socialt 

svårt område, har de minst aktiva barnen. Jag tror att pengar är en förutsättning för att barnen 

skall kunna idrotta på fritiden. Det krävs utrustning och engagerande föräldrar för att barnen 

ska kunna idrotta. Barnen behöver material av olika slag vilket kostar pengar. Man behöver 

också betala en avgift för att kunna vara medlem i en förening. Är de medlem i en klubb så 

behöver klubben få in pengar för att kunna driva verksamheten vilket i slutändan föräldrarna 

får betala. Det tränas en eller flera gånger i veckan och det kan hända att det på helgen ska 

spelas matcher av olika slag. Barnen behöver ofta skjuts till och från träningarna/matcherna. 

Alla föräldrar har inte tid och råd med allt det här, vilket gör att några barn inte kan eller vill 

vara med. Mina resultat stämmer överens med de resultat andra forskares undersökningar 

givit. Mina resultat är alltså inga nyheter utan befäster snarare vad forskare redan konstaterat, 

nämligen att idrott har blivit en klassfråga och att skolidrotten är många barns enda forum för 

motion. Det viktiga är att vi skapar ett intresse för sin hälsa och idrott. Vi måste bli medvetna 

om motionens betydelse för vårt fysiska och psykiska välbefinnande dvs. vår hälsa. 

 

Många menar att motion inte behöver kosta så mycket. Men jag är övertygad att man behöver 

motivation för att motionera. Det måste vara kul för det finns så mycket annat som lockar. 

Sedan krävs det att föräldrarna är engagerade så att barnen kommer igång. Man kunde se en 

viss skillnad på barnens fritids- aktiviteter. Där flickorna red i de två bättre områdena medan 

ingen ur det socialt ansett svåra området. De som kom ifrån ett bättre ansett område var ofta 

aktiva i flera idrotter medan om man kom från ett socialt ansett svårt område var högst aktiva i 

en idrott. Det finns stora skillnader mellan de sociala grupperna när det gäller vad man sysslar 

med på fritiden och i många fall så är det pengarna som styr. 

 

Något som är tydligt är att det är flickor med lågavlönade föräldrar som är minst aktiva. Det 

har tidigare undersökningar visat och det visar också min undersökning. Där 82 % av 

flickorna från ett socialt ansett bra område är aktiva medan endast 36 % är aktiva från det 
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socialt ansett svåra området. Pojkarna är också mindre aktiva i det socialt svåra området men 

där är i alla fall 56% aktiva. Annan forskning visar också att det är flickorna som är hårdast 

drabbade om man är från en lägre social grupp. 

 

Attityderna skiljer sig inte så mycket mellan barn ur olika sociala grupper i min undersökning 

men aktiviteten mellan grupperna skiljer sig avsevärt. Men med tiden så tror jag att attityden 

ändras och man ställer sig frågande till fysisk aktivitet. Speciellt om barnen kommer in i en 

umgängeskrets där man inte är aktiva. Engström (1999) visar på att det är av stor betydelse om 

vännerna är aktiva. 

 

En slutsats är dock att idrottsämnet är ett mycket viktigt ämne ur mängder av synvinklar, inte 

minst folkhälsan. Därför är det nödvändigt att ha ett tillfredsställande antal timmar idrott i 

undervisningen. Jag konstaterade genom min undersökning att såväl flickorna som pojkarna i 

skolåldern är övervägande positiva till att ha idrottsämnet i undervisningen, och att de är i 

stort sätt positiva till idrott på fritiden. Det fanns bara en mycket liten del som ej var 

intresserade av att delta i någon form av idrott. 

 

Mina resultat och de flesta forskares resultat visar att det finns en segregering när det gäller 

våra motionsvanor. Läkare och forskare visar att motion är en förutsättning för en god hälsa. 

Då är den övergripande slutsatsen att idrott och hälsa har blivit en klassfråga! En fortsatt 

forskning på området borde belysa och lyfta fram dessa problem så att våra politiker gör 

krafttag när det gäller vår framtida folkhälsa. 
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Bilaga 1Bilaga 1Bilaga 1Bilaga 1    

Idrott 
 

Jag är(Ringa in )   Jag är född 19___ 
Pojke Flicka  

 

1. Varför ska vi ha idrott i skolan?  

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________ 
 

2. Hur många idrotts lektioner har du i veckan?______________ 
 

3.Hur många idrottslektioner (60minuter) tycker du att vi ska ha i 
veckan?_____  
 

4. Hur skulle idrottsundervisningen skulle se ut för att passa dig bäst? 

__________________________________________________
__________________________________________________ 
 

5. Sysslar du med någon idrott på din fritid?  (Ringa in ditt svar) 
Ja  Nej 
 

Om Ja 
5b Hur många gånger tränar du i veckan?___________ 
 
5c Vad tränar du?_________________________________________________ 
 

Om Nej 
 
5d Finns det något du skulle vilja pröva på? 
Ja  Nej  
 

5e Om ja, vad skulle du vilja 
pröva?____________________________________ 
 
5f Varför gör du det 
inte?____________________________________________ 
 

6. Tycker dina föräldrar att det är viktigt att du tränar och är aktiv på fritiden?  
(Ringa in ditt svar) 
 
Mycket viktigt         Viktigt        Inte så viktigt         Oviktigt         vet ej  
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Bilaga 2Bilaga 2Bilaga 2Bilaga 2    

Tabell 1: Visar på samband mellan inaktivitet och sjukdomar. 
 
Biologiskt 
 
system 

Funktionell 
 
anpassning till fysisk 
aktivitet 
 

Vetenskapligt 
 
samband 

Förebyggande eller 
 
mildrande effekter 
av fysisk aktivitet 

Vetenskap- 
ligt 
 
samband 

Hjärta-kärl Slagvolym↑  
Maximal 
syreupptagning↑  
Total blodvolym↑  
Fibrinolys↑  
Blodplättsaggression↑  
 

+++ 
 
+++ 
+++ 
+ 
+ 

Ateroskleros 
(åderförkalkning) 
 
Hjärt-kärlsjukdom 
Slaganfall 
Högt blodtryck 

+ 
 
 
+++ 
+ 
+++ 

Lungor 
 

Låg lungkapacitet↑  +++ Kroniska lungsjukdomar ? 

Skelett- 
muskel 

Maximal muskelkraft↑  
Bibehållen muskelvolym ↑  
(äldre) 

+++ 
+ 

Neuromuskulära sjukdomar 
Belastningssjukdomar 
Benbrott (mindre fallolyckor) 

? 
(+)? 
+ 
 

Bindväv Styrka↑  
Metabolisk aktivitet↑  
(ämnesomsättning) 

++ 
++ 

Osteeoartrit (ledinflammation) 
 
Benskörhet 
�Ryggbesvär� 

? 
 
++ 
+ 
 

Fettväv Fettvävsmassa↓  
Bukfettmassa↓  

+++ 
+++ 
 

Måttlig övervikt ++ 

Kolhydrat- 
metabolism 

Kapacitet för glukos- 
upptag i muskel ↑  
Spara glykogen↑  

 
+++ 
+++ 

 
Typ II-diabetes  

 
++ 
 
 

Fett- 
metabolism 

Kapacitet för 
fettmetabolism↑  

 
+++ 

Aterosklerotisk 
blodfettsprofil 

 
+++ 
 

Immunförsvar Kapacitet att motstå 
immunpåverkan↑  

 
+ 

Infektion (måttlig träning) 
(hård träning) 

+ 
(-) ? 
 

Mag-tarmkanal Peristaltik(tarmrörelse)↑  + Grovtarmscancer + 
 

Nervsystem Koordination↑ , balans↑  +++ Benbrott (mindre fallolyckor) + 
 

Kognitiv 
funktion 

 
Reaktionsförmåga↑  

 
+ 

 
Benbrott (mindre fallolyckor) 

 
+ 
 

Psykosociala 
funktioner 

Självkänsla, självförtroende 
sociala kontakter↑  

 
+ 

Mild, måttlig depression↓  
Mild ångest↓  

+ 
++ 
 

Total fysisk 
arbetsförmåga 

Uthållighet↑  
Maximal kraft och fart↑  

+++ 
+++ 

Allmän rörlighet↑  
Självständighet (fysisk)↑  

+++ 
++ 

     

+++ = Väldokumenterade, mycket starka bevis från ett stort antal utförda, randomiserade studier 
  ++ = inte fullt övertygande, men ändå starka bevis från olika typer av studier 
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    + = indikationer, byggda på fåtal studier med resultat som diskuteras. 
(Ekblom & Nilsson 2000) 


