
2007:107 

E X A M E N S A R B E T E

Idrott och hälsa i ett livslångt perspektiv

 Sara Blomé
 Katarina Lindmark

Luleå tekniska universitet

Lärarutbildning
 Allmänt utbildningsområde C-nivå 

Institutionen för Utbildningsvetenskap

2007:107  - ISSN: 1652-5299 - ISRN: LTU-LÄR-EX--07/107--SE



 
 

 
 
 
 

Idrott och hälsa i ett livslångt 
perspektiv 

 
 

 
 
 
 

SARA BLOMÉ 
KATARINA LINDMARK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LÄRARUTBILDNINGEN 
ALLMÄNT UTBILDNINGSOMRÅDE C-NIVÅ VT 2007 

Institutionen för pedagogik och lärande 
 

Vetenskapliga handledare: Inger Karlefors och Stefan Lind 



Förord 
 
Tack till alla er som besvarat vår enkät samt de lärare som så vänligen tog emot oss på 
lektionstid. Tack Steffan Lind och Kjell Johansson för statistiska råd och säkerställande 
samt Inger Karlefors för ämneskompetensen. Tack till seminariedeltagarna för att ni 
läst, kommenterat och givit förslag. Tack till familj och vänner som bistått med idéer 
och korrekturläsning och inte minst moraliskt stöd.  

 

Ett stort tack! 

 

Luleå den 1/6-07 

 

Sara Blomé och Katarina Lindmark 

 

 

 



Abstrakt 
 
Sara Blomé och Katarina Lindmark (2007) Idrott och hälsa i ett livslångt perspektiv. 
Examensarbete. Luleå, Sverige: Institutionen för pedagogik och lärande, Luleå tekniska 
universitet. 
 
Syftet med vårt examensarbete var att beskriva vilket innehåll inom ämnet Idrott och 
hälsa som kan bidra till ett fortsatt fysiskt aktivt liv sett ur elevernas perspektiv. Arbetet 
utformades utifrån dessa fyra frågeställningar: 

• Vilka fysiska aktiviteter utför eleverna på fritiden idag? 
• Vilka föreställningar har eleverna om sin fysiska aktivitet om 20 år?  
• Finns det någon likhet mellan de fysiska aktiviteterna personerna utövar idag 

och de föreställningar de har om vilka aktiviteter de kommer att utöva om 20år? 
• Finns det några samband mellan elevernas fysiskt aktiva liv på fritiden idag och 

om 20 år och det innehåll som erbjuds i ämnet Idrott och hälsa i skolan? 
 

Vi utförde en enkätstudie i två årskurser på gymnasiet i Luleå kommun och en årskurs 9 
i Bodens kommun. Resultaten visar att de flesta av eleverna är aktiva på fritiden och 
under idrottslektionerna. Det visar även att de flesta av eleverna har en föreställning om 
att de kommer att vara fysiskt aktiva om 20 år. Det finns samband mellan de 
aktivitetsval eleverna väljer på fritiden och de aktiviteter de tror sig komma att utöva om 
20 år, dock finns det mycket svaga samband mellan de aktiviteter eleverna utför på 
fritiden idag och de aktiviteter som eleverna utför på idrottslektionerna idag. 
 
Sökord: Idrott och hälsa, fysisk aktivitet, rörelse, livslångt perspektiv, aktiviteter. 
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Inledning 
 
 
Vårt intresse för idrott startade redan i unga år och vi var båda aktiva på skolans 
idrottslektioner och utanför skolan med bland annat fotboll, skidor och andra aktiviteter. 
År 2001 började vi att läsa Idrott och hälsa med friluftsprofil på Luleå tekniska 
universitet och det var här som vi kom att få våra praktiska erfarenheter i form av 
verksamhetsförlagd utbildning (vfu) på olika skolor. Det var på vfu:n som vi 
uppmärksammade att idrottslektionerna såg i princip likadana ut som under vår skoltid 
och även vår utbildning speglade det innehåll som fortfarande så starkt hänger kvar i 
ämnet Idrott och hälsa. 
 
Olika rapporter och artiklar visar att barn och ungdomar blir allt mindre aktiva, kan det 
finnas ett samband mellan våra samhällsförändringar och med innehållet i 
undervisningen i Idrott och hälsa.? Vår gemensamma inställning är att Idrott och hälsa 
inte ska syfta till att eleverna blir proffesionella idrottsutövare utan istället uppmuntra 
dem till regelbunden fysisk aktivitet i vardagslivet ända upp till vuxen ålder. I 
kursplanen för idrott och hälsa går att läsa ”Ämnet stimulerar och engagerar alla att 
själva ta ett ansvar för uppläggning och genomförrande av motion och fysisk 
träning.”(s.23)  
 
Vi vill med denna uppsats se om innehållet inom ämnet Idrott och hälsa är tillräckligt 
motiverande för eleverna för att de ska få ett livslångt intresse för fysisk aktivitet.  
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Bakgrund 
 
 
I bakgrunden försöker vi ge en bild av hur människans fysiska aktivitet har sett ut över 
tid. Vi behandlar tidigare forskning och idrottens historia ur ett skolperspektiv. Vi 
belyser även hur fritidsidrottandet har sett ut genom åren. En definition av fysisk 
aktivitet är på sin plats eftersom det är ett centralt begrepp i vår uppsats. Vi har också 
valt en kortfattad definition av begreppet hälsa då det ingår som en del i Idrott och 
hälsa. 
 
 

Definition av fysisk aktivitet och hälsa 
 
Faskunger och Hemmingsson (2005) definierar fysisk aktivitet som all typ av rörelse 
som ger ökad energiomsättning. Definitionen omfattar all medveten och planerad typ av 
muskelaktivitet, till exempel städning, trädgårdsarbete, fysisk belastning i arbetet, 
hobbyverksamheter som golf, svampplockning, motion och träning samt friluftsliv. Om 
utgångspunkten ligger vid denna definition betyder det att alla är fysiskt aktiva, men att 
det är aktivitetens omfattning och ansträngningsgrad som skiljer från person till person. 
Statens folkhälsoinstitut (2006) har en liknande definition. De skriver: …”som all typ av 
rörelse som ger ökad energiförbrukning. Effekterna av fysisk aktivitet är beroende av 
bland annat intensitet, varaktighet (duration), frekvens, typ av träning, individens ålder 
och genetiska faktorer (s. 12)." 
 
Världshälsoorganisationen WHO:s (http://www.stm.fi) definition av hälsa är; ett 
tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte blott 
frånvaro av sjukdom och handikapp. Denna formulering hittas även i kursplanen för 
Idrott och hälsa i både de obligatoriska skolväsendet och för de frivilliga skolformerna. 
 
Dessa definitioner överensstämmer med våra egna uppfattningar om vad fysisk aktivitet 
och hälsa är. All rörelse som ger ökad energiomsättning i kroppen, vare sig det är 
svampplockning eller löpning, är fysisk aktivitet.  
 
 

Ungdomar och fysisk aktivitet 
 
Lars-Magnus Engström (1999) gjorde 1968 en studie på ungdomar i 15 årsåldern som 
han 33 år senare upprepade på 16 åringar och därmed kunde en jämförelse mellan dessa 
ungdomar göras. Jämförelsen visar att antalet inaktiva ungdomar har ökat under de år 
som gått. Antalet aktiva ungdomar utan medlemskap i förening har minskat och antalet 
aktiva medlemmar i en förening har ökat. Det visar att föreningsidrotten står för en stor 
del av ungdomarnas fysiska aktivitet samtidigt som de som står utanför föreningslivet 
har svårt att utföra fysisk aktivitet på egen hand.  
 

http://www.stm.fi
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Engström (2005a) menar att spontanidrotten, den vanligaste aktivitetsformen under 
sextio- och sjuttiotalet har minskat under åttiotalet och hade näst intill försvunnit helt i 
slutet av åttio talet. Det var under denna tid som idrottsutövningen institutionaliserades, 
det vill säga idrottsutövningen flyttades inomhus samt blev föreningsidrott. Under nittio 
talet fick spontanidrotten fart igen och har ökat fram till idag. Nu kan vi se 
spontanidrotten i en annan skepnad än vi gjorde förut som till exempel träning på gym, 
snowboard och inlinesåkning.  
 
Engström (2005b) menar att vardagens fysiska aktivitet har minskat under åren 1968 till 
2001 medan den organiserade föreningsidrotten vuxit fram. Den organiserade 
föreningsidrotten har blivit en klassfråga, där föräldrarnas levnadsförhållanden har stor 
betydelse för barn och ungdomars möjlighet att delta i aktiviteter som bedrivs. De barn 
och ungdomar som är aktiva idag kommer från hem där det även är viktigt att sköta 
skolarbetet och med detta menar Engström att de barnen även har bättre betyg.  
 
Vidare visar Engströms (1999) tidigare forskning att grunden för motionerande vuxna 
individer sätts redan under uppväxttiden. I denna undersökning har han tittat på olika 
aspekter som kan ha betydelse för ett livslångt intresse för motionsutövning. Till dessa 
aspekter hör sociala uppväxtförhållande, betyg i de teoretiska ämnen och betyg i Idrott 
och hälsa. Resultaten visar att barn som sysslar med idrott under ungdomsåren ej helt 
säkert kommer att motionera i medelåldern. Resultaten visar också ett starkt samband 
mellan de som har ett högt betyg i Idrott och hälsa och motionerande i medelåldern. 
Även ett högt betyg i de teoretiska ämnen visar ett högt samband med motionsutövning 
i medelåldern. Engströms slutsats är att vid ihopläggandet av socialgrupp, betyg i de 
teoretiska ämnena och betyget i Idrott och hälsa så kan det med god säkerhet sägas vilka 
som kommer att motionerar och vilka som ej kommer att motionera i vuxen ålder. 
Skillnader finns även i var personerna lever. De som bor i städerna motionerar oftare än 
befolkningen på landsbygden. Sambandet mellan motionsvanor och stadens storlek är 
tydlig i denna undersökning. Det kan bero på att andelen högutbildade antas vara högre 
i städerna än på landsbygden. Engströms (2005b) resultat visar att uppväxtmiljön, 
erfarenheterna från undervisningen i idrott och hälsa och den sociala miljön har en stor 
betydelse för om en person fortsätter att utöva motion i vuxen ålder. 
  
Engström (2005b) menar att det som kännetecknar en pojke eller flicka med låg fysisk 
aktivitet i jämförelse mellan en med hög aktivitet är att han eller hon står utanför 
föreningsidrotten. Att vara medlem i en förening tycks vara avgörande. Elevernas 
förhållningssätt till skolans idrottsundervisning är också stark knutet till fysisk aktivitet 
under fritiden. Barnen som är aktiva på fritiden får ut mest av idrottsundervisningen. De 
barn som sällan eller aldrig är med på undervisningen kompenserar sig inte för den 
uteblivna fysiska aktiviteten. 
 
Två begrepp är centrala inom Engstöms forskning (Engström, 1999 och Ekblom, 
Engström, Forsberg, Koch, & Seger, 1993) dessa är investeringsvärde och egenvärde av 
fysisk aktivitet. Med investeringsvärde menas att ändamålet är viktigare än aktiviteten. 
Ändamålet kan vara att få en vacker kropp, god hälsa eller att nå framgång på arenan 
inom sin idrottsgren, hur tråkig aktiviteten än må vara. Inom skolan såväl som inom 
tävlingsidrotten för vuxna och ungdomar är det främst denna nyttorationella synvinkel 
som dominerar. Med egenvärde å andra sidan menar Engström att det är nuet som är det 
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viktiga, att det som utövas är roligt och njutningsfullt. Därmed kan egenvärdet i sig 
bidra till nöje och avkoppling. Barnens lek är ett tydligt exempel på egenvärde, de har 
ingen tanke på ett framtida tillstånd utan är uppslukade i nuet.  
 
I Liv-90 rapporten (Ekblom, Engström, Forsberg, Koch, & Seger, 1993) har forskarna 
frågat efter motiven för fysisk aktivitet hos deltagarna. Undersökningspersonerna fick 
markera i både investeringskategorin och i egenvärdeskategorin och de flesta återfanns 
bland dem som sade sig finna både ett egenvärde och ett investeringsvärde i motionen 
medan minsta andelen fanns i gruppen som bara sade sig utöva motion för ett 
investeringsvärde. 
 
Vi kommer att efter genomförd undersökning att jämföra våra resultat med bland annat 
Engströms (1999, 2005a, 2005b) slutsatser, dock kommer vi att fokusera på kopplingen 
mellan aktivitet på fritiden idag samt aktiviteten på lektionerna och elevernas 
föreställningar om deras fysiska aktivitet om 20 år. Vi kommer alltså inte att behandla 
variablerna socialgrupp och betyg. 
 
Då vår undersökning är gjord i Luleå och Boden tar vi upp en undersökning som Per 
Nilsson (1998) har gjort. Denna undersökning utfördes på 1600 ungdomar i 16-
årsåldern i fyra olika områden, Bengtsfors, Stockholm city, Stockholm syd och just 
Luleå. Undersökningen pekar på att både flickor och pojkar i Luleå överlag oftare är 
medlemmar i idrottsföreningar än i de andra områdena. Ungefär två tredjedelar av 
ungdomarna i Luleå är medlemmar i en förening detta gäller både för flickor och pojkar.  
 

Tabell 1. Är du medlem i en idrottsförening? Ja-svar (s.120) 

 Andel flickor % Andel pojkar % 
Bengtsfors 50 53 
Luleå 65 67 
Stockholm city 43 51 
Stockholm syd 21 53 
 
 

Idrottens historia – fritid och skola 
 
I denna del vill vi ge en bild av hur idrotten och skolidrotten har utvecklats, vilka 
faktorer som spelat in i aktivitetsvalen i skolornas ämne gymnastik och sedemera Idrott 
och hälsa och även våra fritidsaktiviteter. Vi utgår från Annerstedts (2001) olika faser. 

Etableringsfasen 1813-1860 
Annerstedt, Peitersen och RØnholt (2001) skriver att under denna tid var lärarna 
fortfarande dåligt utbildade och saknade i stort material och lokaler för utövandet av 
fysiska aktiviter. Politiker och allmänheten var inte speciellt intresserade av 
utvecklingen. Det var få som gick i skolan och det var framförallt pojkar från 
överklassen. Skolgymnastikens innehåll präglades av ett militärt innehåll samt att fokus 
sattes vid att "behandla" (s.106) barnen. Det var Per Henrik Lings tankar som 
genomsyrade verksamheten. Det var också Ling som 1813 fick tillstånd av staten att 
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starta Gymnastiska centralinstitutet (GCI) i Stockholm. Linggymnastiken grundade sig i 
den anatomiska och fysiologiska vetenskapen och rörelserna skulle göras med exakthet. 
Övningarna skulle utföras liksidigt de skulle göras på kommando i grupp, detta hade 
enligt Ling en friskvårdande och kroppsligt stärkande verkan och han menade att det 
inte gick att tävla i denna verksamhet. I 1820 års skolordning var gymnastiken 
obligatorisk och innehållet var i stort linggymnastik.  
 

Militära fasen 1860-1890  
Enligt Annerstedt, Peitersen och RØnholt (2001) gjorde oroligheterna i Europa att 
intresset för en starkare militär ökade i Sverige. Även om flickorna oftast uteslöts från 
vapenövningarna var det inte alltid de stod utanför. Per Henrik Lings tankar levde kvar 
genom sonen Hjalmar Ling. Hjalmar Ling hade utvecklat linggymnastiken i en 
pedagogisk riktning av och för män. Hans dagövningar utfördes i stora grupper i 
klassrummet och på skolgården utövades militära exercisövningar med och utan vapen. 
Under denna tid ökade gymnastiktillfällena i skolan. 1850 hade sex flickskolor grundats 
i Sverige och vid sekelskiftet fanns det 80 stycken. I början fanns det inget som styrker 
fysisk fostran för flickor i deras undervisningsplaner, men 1868 lämnade 
flickskolekommittén in ett betänkande där det betonades att flickor i lika stor 
utsträckning som pojkar var i behov av gymnastik. Det dåliga hälsoläget på 
flickskolorna blev en viktig anledning till att få igång flickgymnastiken. Trots detta var 
det först efter andra världskriget som undervisningen fungerade tillfredsställnade. 
 

Stabiliseringsfasen 1890-1912 
I Annerstedt, Peitersen och RØnholt (2001) står det att från och med 1887 var GCI 
skyldiga att kontrollera skolgymnastiken vilket ledde till att den fick ett bättre innehåll. 
Det militära inflytandet minskade på gymnastikämnet och fler kvinnliga 
gymnastikpedagoger bidrog aktivt till att flickgymnastiken skulle komma igång. I 1905 
års läroverksstadga används för första gången uttrycket "gymnastik, lek och idrott".  
 
Blom och Lindroth (1995) skriver om utvecklingen i början av 1900-talet som gick mot 
en tydligare tävlingsidrott i modern mening. I täten för denna så kallade sportifiering 
gick England. Med sportifiering menas att idrott som spontanidrott gick mer mot termen 
tävlingsform och det blev också tydligare regler inom idrotterna. I Ryberg och Sjöholm 
(1994) kan läsas om mannen kallad ”den svenska idrottsrörelsens fader” Viktor Balck, 
som under sent 1800-tal gjorde resor till England för att studera den engelska 
tävlingsidrotten. Det var Balck som förde tävlingsidrotten till Sverige och svenska 
skolor. Detta blev en nagel i ögat på ”lingianerna” som var emot tävling, men Balck 
menade att det inte var ett motsatsförhållande. Balck blev invald i den första olympiska 
kommitén detta genom sina internationella kontakter och den framstående baron Pierre 
de Coubertin. 1912 var det dags för de olympiska spelen i Stockholm och detta blev 
genombrottet för tävlingsidrotten i det svenska samhället. 1912 var också året då de 
svenska skolorna införde skolungdomens hösttävlingar på Stockholms stadion idag 
under namnet skol-SM. 
 
Vidare skriver Blom och Lindroth (1995) att det mellan 1900 och 1914 inträffade en 
större breddning vad det gäller tillväxten av föreningsidrotten. År 1903 grundas Svenska 
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Gymnastik och idrottsföreningars Riksförbund som senare döptes om till 
Riksidrottsförbundet (RF). 1912 var det som redan nämnts OS i Stockholm och det var 
detta som blev det största genombrottet för det svenska föreningslivet. Populära idrotter 
under tidigt 1900-tal var fotboll, friidrott och skidor. Nästan varje förening hade minst 
en av dessa i sitt program. Folket i söder gick i spetsen för inomhusaktiviteter. Det var 
exempelvis bowling, brottning, gymnastik, handboll och tennis som var de vanligaste 
sporterna. I norrland var det utomhusaktiviteter som var vanligast.  
 

Brytningsfasen 1912-1950 
Annerstedt, Peitersen och RØnholt (2001) skriver att linggymnastiken fortfarande stog i 
fokus, men att den från bland annat fysiologiskt håll börjar ifrågasättas. 
Övningsgrupperna minskade och linggymnastiken fick mer och mer ge vika för idrott, 
lek och spel. 1919 bytte ämnet namn i folkskolan från gymnastik till gymnastik med lek 
och idrott, vilket gjorde att innehållet förändrades till att omfatta andra aktiviteter än 
bara linggymnastik.  
 
Blom och Lindroth (1995) menar att fram till första världskriget handlade grenarna 
mycket om individuella färdigheter, till exempel boxning, brottning, cykel, och olika 
typer av racketsporter var populära. Under mellankrigstiden blev bollspelen allt mer 
populära, då var det främst fotboll, handboll och volleyboll som hade flest utövare. Efter 
krigen blev bollsporterna helt dominerande. Efter 1912 fick föreningsidrotten ett 
uppsving på grund av OS. Detta gällde också skolidrotten. 1919 fick arbetarna i Sverige 
8 timmars arbetsdag och detta gav idrotten en av de viktigaste förutsättningarna, det vill 
säga mer fritid. 
 

Den fysiologiska fasen 1950-1970 
Annerstedt, Peitersen och RØnholt (2001) skriver att den vetenskapliga basen för ämnet 
var den fysiologiska forskningen. Det gjorde att lek, idrott och musik fick stort utrymme 
och övningar som främjade konditionen var dominerande inom ämnet. På 1950-talet 
gick skolan mer mot en individuell och friare idrottsutövning, utan exaktheter i 
utförandet. Skolan och pedagogerna ville komma åt en inre motivation och 
rörelseglädje. Linggymnastiken försvann från skolorna och utvecklingen sträcker sig 
fram till idag och dagens läroplaner och kursplaner i Idrott och hälsa. 
 

Osäkerhetsfasen 1970-1994 
I Annerstedt, Peitersen och RØnholt (2001) kan läsas att under denna period ändrades 
ämnets namn från gymnastik till idrott, denna ändring var dock en aning olycklig ur en 
begreppssynvinkel då ordet idrott egentligen inte syftar till de tävlingsverksamheter som 
Riksidrottsförbundet främjar och som inte alltid stämmer överens med skolans 
läroplaner. Ämnesinnehållet förändras till att innefatta inte bara färdigheter i idrott utan 
att även förstå ekologiska balanser och olika kulturers värderingar om fysisk aktivitet. 
Ämnet ska syfta till att utveckla elevernas fysiska, psykiska, sociala och estetiska 
färdigheter. I Läroplanen för grundskolan 1980 infördes samundervisning i idrottsämnet 
och detta motiverades med att jämställdheten mellan kvinnor och män ska främjas. 
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Detta var första gången som flickor och pojkar skulle undervisas samtidigt i ämnet 
idrott. 
 

Hälsofasen  1994- 
I Annerstedt, Peitersen och RØnholt (2001) ståtr skrivet att ämnet än en gång byter 
namn, denna gång från idrott till Idrott och hälsa. Annerstedt kallar denna fas för 
Hälsofasen och den sträcker sig från 1994 och framåt. Detta innebar en vinkling mot ett 
tydligare hälsoperspektiv. Skolan separerar helt från föreningsidrotten då betoningen på 
idrottsliga färdigheter minskat. Just nu befinner sig således idrottsämnet i hälsofasen 
och därmed kommer vi in på dagens läroplan. 
 
 

Förankring i styrdokumenten 
 
I 1994 års läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 
fritidshemmet (Lpo 94) står skrivet: ”Skolan ska sträva efter att erbjuda alla elever 
daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen.” (s.5) ”Även hälso och 
livsstilsfrågor ska uppmärksammas.” (s.6) Samt i mål att uppnå för grundskolan står det 
skrivet ”Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola har 
grundläggande kunskaper om förutsättningar för en god hälsa samt har förståelse för 
den egna livsstilens betydelse för hälsan och miljön.” (s.10) 
 
Motsvarande finns skrivet i 1994 års läroplan för de frivilliga skolformerna (Lpf 94): 
”Skolan ska utveckla elevernas kommunikativa och sociala kompetens samt 
uppmärksamma hälso- och livsstilsfrågor. Skolan ska även sträva efter att ge 
gymnasieeleverna förutsättningar att regelbundet bedriva fysiska aktiviteter.” (s.5)  
 
Kursplanen (www.skolverket.se) för Idrott och hälsa har förändrats under åren. I dagens 
kursplan för det obligatoriska skolväsendet, liksom i den för de frivilliga skolformerna, 
har vikten av att lära sig olika idrotter tonats ner och hälsoaspekten lyfts fram. 
Hälsoaspekten som innefattar fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande samt 
regelbunden fysisk aktivitet. Ämnets innehåll består av idrott, friluftsliv, motion och 
rekreation vilka ”har stor betydelse för hälsan.” (s.1) Ämnet har även ett syfte att 
utveckla den sociala förmågan och ge kunskaper om den egna livsstilen. Dessutom ska 
Idrott och hälsa förmedla en syn ”som har betydelse för både uppväxttiden och senare 
skeden i livet. Ämnet stimulerar och engagerar alla att själva ta ett ansvar för 
uppläggning och genomförande av motion och fysisk aktivitet.” (s. 2)  
 
För att läsaren ska bli insatt i några av målen i kursplanerna i Idrott och hälsa på 
grundskolan och i gymnasiet följer ett utdrag av dessa.  
 
Två av flera mål som eleverna ska ha uppnått i slutet av det nionde skolåret: 

Eleven ska 
• Förstå sambandet mellan mat, motion och hälsa och kunna tillämpa kunskaper i 

ergonomi i vardagliga sammanhang, (s.2) 
• Kunna forma och genomföra aktiviteter för egen motion, (s.3)  

http://www.skolverket.se
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Några av de mål att sträva mot, som finns i gymnasieskolans kursplan: 
 

Skolan ska i sin undervisning i Idrott och hälsa sträva efter att eleven 
• Utvecklar ett bestående intresse för regelbunden fysisk aktivitet, förstår värdet av 

detta samt ser dess samband med hälsa och livsstil, 
• Fördjupa sina kunskaper om vad som främjar hälsa och utvecklar en god 

kroppsuppfattning, 
• Utvecklar kunskaper som gör det möjligt att se, välja, värdera och delta i olika 

former av fysisk aktivitet, 
• Utvecklar och fördjupar förmågan att planera, genomföra och utvärdera fysisk 

aktivitet på egen hand och tillsammans med andra, (s.1) 
 

Kommentarer till styrdokumenten 
Nedan följer några kommentarer till idrottsundervisningen samt den rörelse som ska 
finnas med på schemat under varje skoldag. 
 
Engström (2005a) skriver i en artikel att skolidrotten är av stor vikt för att kunna 
påverka barn och ungdomars inställning till fysisk aktivitet. Idrottsundervisningen i 
skolan kan för många vara den första och enda kontakten med regelbunden fysisk 
aktivitet. Skolan är den enda institution som kan nå alla elever, detta i motsats till 
föreningslivet som bara når de som vill bli nådda. Engström menar vidare att syftet med 
idrottsundervisningen bör vara att stärka barnens självbild och utveckla en positiv 
inställning till fysisk aktivitet. Därför måste idrottsundervisningen vara variationsrik och 
individualiserad och upplägget bör ha fokus på lek och inlärning.  
 
Ericsson (2005) framhåller i en artikel att den dagliga fysiska aktivitet som erbjuds i 
skolorna idag är sparsam det är framför allt promenader som erbjuds, dock är det inte 
alla skolor som har uppmärksammat tilläggen om daglig fysisk aktivitet i läroplanen. 
Promenader kan enligt Myndigheten för skolutveckling (2005) bidra till ett positivt 
klimat på skolorna. Promenader kan verka för spontana konversationer och därmed en 
bättre sammanhållning mellan elever och lärare. Enligt Ericsson är det inte alla elever 
som deltar vid dessa promenader och anledningen till det kan enligt Ericsson återfinnas 
i en studie vid GIH gjord av Jane Meckbach (2005). Studien visar att elever i år 6 och år 
9 tycker sämst om aktiviteter som dans, orientering och skogsvandringar. Därmed faller 
skolans promenader igenom som något tråkigt och ej uppskattat. 
 

Riksidrottsförbundet 
Riksidrottsförbundet har i stället för en läroplan en verksamhetsidé och riktlinjer. Dessa 
har de sammanställt i en skrift; Idrotten vill.  I denna står beskrivet hur de vill att 
idrottsrörelsen för barn ska bedrivas. Här är några av de punkter de lägger tonvikten vid. 

• Barnidrotten ska utformas så att flickor och pojkar kan lära sig idrotten och få ett 
livslångt intresse för den. 

• Barns idrott ska i första hand bedrivas i enkla former i närområdet. Även 
tävlingsverksamheten ska huvudsakligen ske lokalt och resultaten ska ges liten 
uppmärksamhet. 
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• Idrottsföreningarna ska erbjuda flickor och pojkar en kamratlig och trygg social 
miljö, där de kan utvecklas och bli delaktiga i utformningen av verksamheten 
och därmed vänja sig vid att ta ansvar för sig själva och andra. 

• Idrott för barn ska ledas av ledare med grundläggande kunskap om barns 
fysiska, psykiska och sociala utveckling. 

• Idrottsrörelsen ska samverka med skolan och härvid påverka läroplaner och 
idrottslärarutbildning, för att få en varierad och intresseväckande 
idrottsutbildning i skolan.  

I dessa riktlinjer kan många likheter med läroplanerna ses vilket också är 
riksidrottsförbundets vilja och mål. Dock kan skillnader också iakttagas till exempel 
inriktningen mot tävlingsidrott som inte finns beskrivet inom skolans ramar. En 
väsentlig skillnad är särskiljningen på flickor och pojkar i RFs Idrotten vill. Denna 
särskiljning förekommer inte i läroplanen där det istället refereras till individ eller elev. 
 

Idrottsundervisningen på dagens skolor 
Idrott och hälsa står idag för idrott, lek och allsidiga rörelser och vikten av att lära sig 
olika idrotter har tonats ner. Men hur ser det ut på landets skolor? Vilka aktiviteter 
presenterar lärarna i undervisningen för eleverna? 
 
En utvärdering gjord av Eriksson, Gustavsson, Johansson, Mustell, Quennerstedt, 
Rudsberg, Sundberg, och Svensson, (2003) bekräftar att de aktiviteter som är vanligast i 
skolan enligt idrottslärarna är bollaktiviteter av olika slag. Sedan följer lekar på en andra 
plats och träning och motion på en tredje plats. Lekar, som är en del av ämnets kärna 
enligt kursplanen, verkar vara en vanlig aktivitet på landets skolor.  
 
Tabell 2 visar de vanligaste aktiviteterna under lektionerna enligt lärarna (s.24) 
Aktivitet 1. Vanligast 2. Näst vanligast 3. Tredje mest 

vanligast 
1. Bollaktiviteter 80 70 32 
2. Lekar 54 21 25 
3. Träning/motion 22 39 35 
4. Gymnastik/redskap 14 34 35 
5. Samarbetsövningar 12 9 5 
6. Motorik 5 2 6 
7. Dans/musik 2 6 19 
8. Övrigt: eget val, 
uppvärmning/stretch, 
ledarskap, friidrott, 
individuella samtal, 
friluftsliv, 
idrottskunskap, 
orientering, simning, 
skidor/skridskor, 
träningslära 

15 23 45 
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Vilka aktiviteter som lärarna anser vara viktiga för eleverna skiljer sig en del från de 
vanligaste aktiviteterna under lektionerna. Viktigaste aktiviteten i undervisningen anser 
lärarna vara samarbetsövningar. På andra plats kommer lekar och på tredje plats 
kommer träning och motion. 
 
Tabell 3 visar de viktigaste aktiviteterna under lektionerna enligt lärarna (s.25) 
Aktivitet 1. Viktigast 2. Näst viktigast  3. Tredje mest 

viktigast 
1. Samarbetsövningar 30 21 11 
2. Lekar 30 9 6 
3. Träning/motion 27 35 28 
4. Bollaktiviteter 27 25 27 
5. Rörelseglädje 12 10 8 
6. Motorik 10 8 5 
7. Gymnastik/redskap 8 12 13 
8. Alla aktiviteter lika 
viktiga 

7 4 - 

9. Dans/musik 5 14 8 
10. Övrigt:  
uppvärmning/stretch, 
ledarskap, friidrott, 
hälsa/må bra, samtal, 
friluftsliv, avslappning, 
orientering, simning, 
skidor/skridskor, 
träningslära 

41 39 53 

 
I kursplanen för idrott och hälsa lyfts dans, simning, friluftsliv och orientering fram som 
viktiga aktiviteter. Trots detta verkar inte dessa aktiviteter vara vanligt förekommande 
på lektionerna enligt denna utvärdering. Lärarna ser inte heller dessa moment som 
viktiga. Detta visar att de aktiviteter som lärarna anser vara vanliga på lektionerna inte 
stämmer överrens med de aktiviteter som de anser vara viktigast. Samarbetsövningar 
anses av lärarna vara den viktigaste aktiviteten och uppges endast av tolv lärare som den 
vanligaste aktiviteten i undervisningen. Lärarna anser att bollaktiviteter är mindre 
viktiga, trots detta är bollspel de vanligaste aktiviteterna i undervisningen.  
 
Denna utvärdering har även sett över elevernas intresse för ämnet. Det visar att olika 
aktiviteter i ämnet verkar vara olika populära mellan flickor och pojkar. När det står 
aerobics och dans på schemat är det störst deltagande hos flickorna och bollaktiviteter 
ger näst högst deltagande. När det gäller killarna står bollaktiviteter högst upp på listan 
och i andra hand kommer styrka, kondition och banor. Det bör även noteras att 
aktiviteter som är populärast bland pojkarna är också de aktiviteterna som är mest 
vanligt förekommande på idrottsundervisningen. Aerobics och dans som är populärast 
hos tjejerna kommer först på sjunde plats.  
 
Den Nationella utvärderingen av grundskolan 2003 (Skolverket, 2005) och Eriksson 
et.al (2003) visar att intresset för ämnet är stort bland eleverna. Pojkarna visar ett något 
högre intresse för ämnet än flickor gör. Studien visar även att pojkar är mer aktiva på 
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lektionen än vad flickor är. Flickorna är däremot i större utsträckning mer negativa till 
att undervisningen ska ha tävlingsinnehåll än vad pojkarna är. Studien visar att eleverna 
anser att idrottsämnet har gett dem kunskaper om att rörelse gör att man mår bra, de har 
lärt sig olika idrottsaktiviteter, hur de förbättrar sin kondition, rörelse och styrketräning, 
att ta ansvar för sin egen fysiska träning och att ta hänsyn till både pojkar och flickor. 
Det eleverna tycker är viktigast med ämnets innehåll är att de får ”ha roligt genom 
rörelse, lära sig samarbeta, känna att kroppen duger, utveckla självförtroende samt att 
bli mer vältränad”(s.153). Vi kommer inte att lägga någon vikt vid genusperspektivet i 
vår undersökning. 
 
 

Hur kan ett fysiskt aktiv liv främjas och motiveras för eleverna - 
Teorier om lärande 
 
Den kanske främsta uppgiften som pedagog på Idrott och hälsalektionerna är att få alla 
elever motiverade och delaktiga i aktiviteterna. Alla lär sig på olika sätt och får sin 
drivkraft från olika håll. Ohlson (2002) menar att det ”handlar om att få människor att 
själva fatta beslut” (s.29) och att försöka ge människor motivation och kunskap, medel, 
att själva göra en förändring och inte att använda pekpinne. Hela denna förändring är en 
process som steg för steg leder mot ett nytt mål. Raustorp (2004) å sin sida går in mer 
på valda aktiviteter, han menar att vi ska lära eleverna att värdera deltagande och att 
vara stolta över sitt eget deltagande i regelbunden fysisk aktivitet. Han menar också att 
vi ska använda oss av aktiviteter med en måttlig grad av utmaning där alla har en 
möjlighet att nå målen och att känna sig lyckade.  En elev som känner sig till freds med 
sina prestationer har också roligt. Allt detta för att undvika frustration och negativa 
känslor kring fysisk aktivitet. Att prioritera de aktiviteter som går att utöva över 
generationsgränserna menar Raustorp är viktigt för att främja ett fortsatt intresse för 
fysisk aktivitet. Det är i unga år som grunden för våra livsmönster läggs och våra 
föräldrar har stor inverkan i denna process. Raustorp talar även om en process där det är 
viktigt att främja, stödja och uppmuntra deltagande i fysisk aktivitet och att ge positiv 
förstärkning till elever som deltar aktivt i olika fysiska aktiviteter oavsett intensitet. 
Annerstedt (2007) talar om feedback istället för förstärkning. Han visar på vikten av 
feedback, positiv som konstruktiv, vilket är ett tydligt exempel på en metod som 
används i skolan för att få elever att prestera bättre. Läraren ger dem positiv feedback 
eller en belöning för ett önskat beteende. Detta ger eleverna en positiv upplevelse av 
idrott och leder till en god utveckling för individen inom ämnet.  
 
Tankarna ovan är alla exempel på behaviorismen. Ohlson (2002) beskriver 
behaviorismen som en utarbetad metod för beteendeförändringar. Denna metod används 
om en person har bestämt sig för att till exempel förändra sin livsstil eller sin hälsa. 
Detta är en psykologisk teori som koncentrerar sig på studier av människans beteenden. 
Detta beteende anses enligt behaviorismen vara ett resultat av tidigare inlärning och en 
reaktion på omvärlden. Under större delen av 1900-talet har behaviorismen dominerat. 
Denna teori föddes ur B.F Skinners teorier och baseras på kopplingen mellan stimuli 
och belöning, det vill säga eleven får göra en uppgift och får sedan belöning som 
förstärker rätt beteende. Behaviourismen är kanske den mest frekvent använda 
inlärningsteorin i skolans Idrott och hälsa.  
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Imsen (2000) skriver om en annan viktig inlärningsteori som tillämpas på 
idrottslektionerna denna är imitationsinlärningen. Piaget talar om imitation i sin 
stadieteori. Piagets stadier börjar med den sensorimotoriska perioden där barnet 
utvecklar en vetskap om att saker fortsätter att finnas till trots att de inte finns i sikte. 
Det börjar avgränsa sig själv som individ från omgivningen. Barnet kan flytta saker i sin 
väg för att nå ett bestämt mål. Redan under det första året börjar barnet att imitera sin 
omgivning. Barnet härmar till exempel ljud och rörelser när objektet är närvarande 
senare kan barnet även imitera tidigare intryck. Genom att upprepa och bearbeta intryck 
lär sig barnet nya saker. Detta är inget som upphör med ålder utan pågår hela livet. Den 
andra perioden kallas den preperationella och det är en aktiv och lärorik period för 
barnet. Här byggs kognitiva mönster upp och handlingar som barnen lärt sig befästs i 
tanken. Språket utvecklas i denna period (i förskoleåldern). Den tredje perioden kallas 
konkret-operationella perioden och här utvecklar barnet logik och kan tänka reversibelt 
(t.ex. att addition och subtraktion är motsatser). Den fjärde och sista perioden kallas den 
formellt- operationella perioden. Barnet lär sig att tänka abstrakt och kan föreställa sig 
inte bara det verkliga utan även det möjliga. Barnet kan också tänka kritiskt och se 
konsekvenser av idéer och jämföra dem med det verkliga livet.  
 
Annerstedt, Peitersen och RØnholt (2001) beskriver Jean Piagets tankar om människan. 
Piaget menar att människans kunskap är bunden till den yttre världen för att över huvud 
taget kunna göra erfarenheter. Detta sker genom att individen försöker anpassa 
omgivningen till sin kroppsliga upplevda erfarenhet. Erfarenheten grundar sig ”i en 
växelverkan mellan assimilation och ackomodation (s. 148).” Med assimilation menas 
en process som där barnet med hjälp av alla sina sinnen skaffar sig nya erfarenheter av 
omvärlden och införlivar dessa med redan tidigare gjorda. Ackomodation innebär att 
barnet förändrar sina tankestrukturer för att kunna möta ändrade förhållanden. De nya 
intrycken bearbetas med underlag av barnets egna tidigare erfarenheter. Vidare står: 
”Idrottsundervisningen har varit speciellt intressant för Piaget stadieteorier, vilken i hög 
grad har utgjort grund för förståelsen av barns förutsättningar i en målrationell planering 
av undervisningen (s.148).” Utifrån den mer generella erfarenhets-pedagogiska 
traditionen har idrottsundervisningen setts som en arena för barnen där de kan vara 
fysiskt aktiva och handlande individer. Här får barnen olikartade, konkreta 
förstahandserfarenheter i mötet med egna och andras handlingar, färdigheter, 
upplevelser och tankar i idrottssituationer. En kroppslig upplevelse kan bli till en viktig 
erfarenhet för barnet i en lärandeprocess. 
 
I Imsen (2000) kan läsas om Albert Bandura som står för en social kognitiv 
inlärningsteori med behavioristiska principer som grund men med imitation som en 
central stomme. Hans inlärningsteori är grundad på observation och imitation. Bandura 
menar att det skulle vara fel att inte räkna med individens förmåga att lära sig av det 
som sker omkring denne. Vi lär oss också genom att  imitera andras beteende. 
 
Raustorp (2004) menar också att det är viktigt att föra en regelbunden diskussion om 
värdet av fysisk aktivitet i gruppen. Dessa diskussioner kan man koppla till Rollnick och 
Millers (2003) arbete med motiverande samtal främst utformade för sjukvården. De 
bygger på principer från social-, kognitiv och motivations-psykologi. Motiverande 
samtal är till för att förändra beteenden hos människor och förändra den nuvarade 



 13

situationen och göra dem medvetna om framtida eventuella problem. Det viktiga med 
motiverande samtal är att de inrymmer en valfrihet och ett ansvar för ett framtida gott 
tillstånd. Liksom Ohlson (2002) menar Rollnik och Miller att motivationen till en 
beteendeförändring måste komma från personen själv istället för att bli ålagda åsikter av 
hälsovägledaren eller pedagog.  
 
Imitationen är en viktig del i idrotten då många moment presenteras med hjälp av en 
demonstration av utförandet. I tävlingsidrotten används bland annat videoinspelningar 
för att slipa tekniker och lära nya sådana. Det är viktigt att kunna motivera barnen 
utifrån deras egna föreställningar om fysisk aktivitet. För att de ska uppleva 
idrottslektionerna och innehållet som något positivt.  
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Syfte och frågeställningar 
 
 
Vårt syfte med denna uppsats är att beskriva vilket innehåll inom ämnet Idrott och hälsa 
som kan bidra till ett fortsatt fysiskt aktivt liv sett ur elevernas perspektiv.  
 
De frågeställningar som ligger till grund för vår undersökning är följande: 

• Vilka fysiska aktiviteter utför eleverna på fritiden idag? 
• Vilka föreställningar har eleverna om sin fysiska aktivitet om 20 år?  
• Finns det någon likhet mellan de fysiska aktiviteterna personerna utövar idag 

och de föreställningar de har om vilka aktiviteter de kommer att utöva om 20 år? 
• Finns det några samband mellan elevernas fysiskt aktiva liv på fritiden idag och 

om 20 år och det innehåll som erbjuds i ämnet Idrott och hälsa i skolan? 
 
 

Definition av begreppet föreställningar 
 
I en av våra frågeställningar använder vi oss av begreppet föreställningar, enligt S. Lind 
(Personlig kommunikation, 2 april, 2007) finns det tre typer av föreställningar; 
individuella som ligger på den enskildes tankebasis, kollektiva är de som finns inom en 
viss grupp och ideologiska föreställningar är sådana som finns i ett större perspektiv 
exempelvis politiska. Vidare skriver Tamm (1979) i sin bok Barnets tankevärld att 
föreställningar är de ”inre bilder som individen kan konstruera av icke närvarande 
föremål, människor och händelser (s.22).” Hon menar vidare att de inre 
föreställningarna är en representation av verkligheten. 
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Metod 
 

Enkät 
 
Denscombe (2006) skriver att enkäter är bra då forskaren vill ha standariserande svar 
och då frågorna är identiska och interaktionen ansikte mot ansikte inte är nödvändig. Då 
vi har raka och klara formuleringar samt vill ha många svaranden är enkätstudie ett bra 
alternativ.  
 
Patel och Davidsson (1994) menar att frågeformulär också är en fråga om ekonomi 
(både tid och pengar) och vi kommer med hjälp av enkäter att kunna nå många 
svaranden på kort tid. Frågorna är standardiserade det vill säga det blir inga variationer i 
fråga om ordningsföljd eller utseende på frågorna som det skulle kunna bli under en 
intervjusituation. De enda frågorna som var öppna var de som handlade om elevernas 
bakgrund såsom, årskurs och vårdnadshavarnas sysselsättning. De efterföljande 
frågorna hade en hög grad av strukturering då svarsalternativen är fasta. Vi har valt att 
bara ha faktafrågor med i enkäten då det passar syftet bäst. Elevernas åsikter är inte 
intressanta däremot vad de faktiskt gör på idrotten, på fritiden och vilka föreställningar 
de har om vad det kommer att göra om 20 år. 
 
I vår enkät har vi valt ut ett antal aktiviteter som är starkt representerade i skolans Idrott 
och hälsa samt som fritidssysselsättningar, vi har även garderat oss med kategorin annat 
(Ekblom, Engström, Forsberg, Koch, & Seger, (1993). 
 
Nilsson (1998) menar att det finns en risk med att forskaren själv formulerar frågorna 
och bestämmer vilka fritidssysselsättningar som finns. Vissa aktiviteter som 
ungdomarna skulle välja att utöva kan missas att ta med i studien. 
 

Etik 
Vi kommer inför enkätens utdelande att, i linje med Forskningsetiska principer 
(Vetenskapsrådet), vidtaga alla de åtgärder vad det gäller etiska förfaranden. De fyra 
huvudkraven är, informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet.  
 
Informationskravets kärna är att vi som gör undersökningen ska informera om vilken 
uppgift uppgiftslämnarna har i projektet och vilka villkor som gäller för deras 
deltaganden. Deltagandet är frivilligt och de kan när som helst avbryta sitt deltagande.  
 
Samtyckeskravet innebär att vi måste ha undersökningsdeltagarnas samtycke. Om 
deltagarna är yngre än 15 år och undersökningen är av känslig etisk karaktär måste 
deras vårdnadshavare samtycka.  
 
Konfidentialitetskravets innebörd är att inga utom de som gör undersökningen kommer 
att veta vilka som svarat på enkäten. Enkäterna kommer att efter genomförd studie, 
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eftersom deltagarnas namn finns skrivet på dem, förstöras. Med nyttjandekravet menas 
att uppgifter insamlade i detta projekt inte kommer att användas i något annat syfte än 
för vårt. Vidare kommer vi även att lämna ut ett exemplar av den färdiga rapporten till 
den eller de skolor där undersökningsgrupperna finns.  
 
Vi gav den information som krävdes för att undersökningen skulle gå i linje med de 
etiska ställningstaganden som finns (Denscombe, 2006 och Trost, 2001). Enligt Patel 
och Davidson (1994) är det viktigt att enkäten är utformad så att inga värdeladdade ord 
förekommer då detta kan påverka svaren. Vi valde att använda oss av både öppna och 
slutna svarsalternativ. 
 
 

Urvalsgruppsgrupp 
 
Vi lämnade ut enkäten till 57 elever i år 9 och 2 elever i år 1 på gymnasiet samt 58 
elever i år 3 på gymnasiet. En klass hade vi kontakt med sedan tidigare då vi hade gjort 
vfu där. De andra klasserna fick vi kontaktakt med genom att kontakta klasslärarna. Den 
ena skolan ligger i Bodens kommun och de andra två i Luleå kommun, vi valde att ta 
skolor i vår närhet då det föll sig naturligt i förhållande till tidspannet.  
 
 

Genomförande 
 
Vår undersökning genomfördes på några olika programinriktningar på gymnasiet och i 
en grupp 9:or. I samstämmighet med Forskningsetiska principer hade vi  talat med 
lärarna i förväg och meddelat dem om vad undersökningen handlade om och hur lång 
tid den skulle ta samt att den inte var etiskt känslig. När vi stod inför grupperna 
berättade vi varför vi gjorde undersökningen samt vilket syfte den hade. Vi talade även 
om att eleverna var anonyma samt att det var frivilligt att deltaga.  
 
Enligt Trost (2001), Patel och Davidson (1994) och Denscombe (2006) ska forskaren 
undvika svåra ord, trots att vi visste detta fick vi förklara några svåra ord och tydliggöra 
hur många rutor som de fick kryssa i på några utav frågorna. Eleverna var samlade i 
sina klassrum och därmed hade vi många elever samlade samtidigt, vilket gjorde att vi 
framförde samma instruktioner till en stor del av de svarande detta för att undvika 
variation. Vi fanns med vid alla svarstillfällen för att kunna svara på frågor. Vi gjorde 
också klart för lärarna att de skulle få ta del av vår undersökning och dess slutsatser så 
snart den var klar. Vi fanns med vid alla svarstillfällen för att klargöra eventuella frågor. 
 
 

Databehandling 
 
Vi har sammanställt enkätsvaren i McNemars test för att kunna räkna ut signifikans och 
samband med hjälp av chi2-test och phi-koefficienten. McNemars test används då 
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mätvärdena ligger på en nominalskalenivå och där vaiablerna är dikotoma det vill säga 
två klasser. Med nominalskalenivå menas att grupperna inte kan rangordnas sinsemellan 
och det är den enklaste formen av datanivå. McNemars test används då beroende värden 
finns, till exempel före- och efterstudier. Med hjälp av detta test kan relativt små 
förändringar i försökspersonernas attityder ses över tid. Vi har använt oss av 
dataprogrammet StatView. 
 
 

Tidsplan 
 
Vårt arbete genomfördes våren 2007 enligt följande tidsplan: 
 
 
Vecka 5 29/1 Pm seminarium syfte 
 1/2  Pm lämnas in för granskning 
 
Vecka 11  14/3  Seminarium enkät, syfte, metod 
 
Vecka 15 11/4 Lämnar ut enkäter till gymnasiet  
 
Vecka 16 16/4 Seminarium bakgrund metod 

20/4 Lämnar ut enkäter till år 9 
 
Vecka 17 24/4 Inläsning av material 
 
Vecka 22 31/5 Slutopponering 
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Resultat och analys 
 
 
Enkäten vi lämnade ut till eleverna bestod av totalt tio frågor (bilaga 1). Svaren på 
frågorna redovisas i samma ordning som de ställdes i enkäten. Efter redovisade resultat 
kommer vi att återkoppla till den litteratur vi refererat till i tidigare forskning. I 
undersökningen har totalt 117 elever medverkat från år nio, år ett och år två på 
gymnasiet. Vi kommer inte att jämföra årskurserna i vår analys. Det är genomgående 
positiva svar angående medverkan i fysiska aktiviteter i skolan på fritiden och om 20 år. 
De två skolorna vi har gjort undersökningen på har en traditionell undervisning i Idrott 
och hälsa där valmöjligheterna under lektionstid är få för eleverna.  
 
De två första frågorna utrönade kön och årskurs, vilka vi inte kommer att lägga stor vikt 
vid liksom den tredje och fjärde frågan där vi ville veta vad elevernas vårdnadshavare 
arbetar med. 
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Är du fysiskt aktiv på fritiden idag? 
 
I denna del av frågeformuläret vill vi veta om eleverna är aktiva på sin fritid och vilka 
aktiviteter de i så fall utövar.  
 
På fråga 5 svarar 107 elever att de är aktiva på fritiden medan 10 elever säger sig vara 
inaktiva på fritiden. De aktiviteter som eleverna helst utför framgår av svaren på fråga 6. 
De tre populäraste aktiviteterna på fritiden enligt eleverna är styrketräning på första 
plats, jogga på andra plats och promenera på tredje plats. Andra aktiviteter som de 
utövar är bland annat golf, motorcross, snowboard och spinning. 
 

Figur 1 visar vilka aktiviteter eleverna utför på fritiden. 

 
 

Analys 
Engströms (1999) forskning visar att de elever som faller utanför föreningslivets ramar 
har svårt att aktivera sig. Vidare menar Engström (2005b) att elevernas förhållningssätt 
till skolans idrottsundervisning är stark knutet till fysisk aktivitet under fritiden. De barn 
som är aktiva på fritiden får ut mest av idrottsundervisningen. Våra resultat visar att det 
är många av eleverna som är aktiva på fritiden och att de populäraste aktiviteterna är 
individuella sådana.   
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Är du fysiskt aktiv under Idrott och hälsa lektionerna? 
 
Vi vill på denna del veta om eleverna är aktiva på Idrott och hälsalektionerna och vilka 
aktiviteter de medverkar i på lektionstid.  
 
På fråga 7 svarar 113 elever att de är aktiva på idrottslektionerna och 4 elever svarar att 
de inte är aktiva på lektionerna. De 4 elever som inte är aktiva på lektionerna är heller 
inte aktiva på fritiden. På fråga 8 uppger eleverna att de aktiviteter de i första hand 
deltar i är lagsporter, i andra hand bollsporter med racket och i tredje hand 
styrketräning. Annat som de sysslar med på lektionerna är lekar vilket 6 elever anger. 
Ridning är en aktivitet som sällan finns med på schema i en vanlig skola, dock finns 
möjligheter att på en av de två skolorna vi har besökt, att delta i ridning på 
friluftsdagarna. 
 
 

Figur 2 visar vilka aktiviteter eleverna gör på Idrott och hälsa lektionerna 

 

Analys 
Vid Örebro universitet har en undersökning gjorts som visar att de vanligaste 
aktiviteterna på idrottslektionerna är bollsporter och på andra plats kommer lekar och 
motion (Eriksson et al 2003). Vår undersökning visar att de elever som är inaktiva på 
lektionerna även är inaktiva på fritiden. Engströms (2005b) menar att det är de elever 
som idrottar på fritiden som är aktiva på lektionerna och som finner intresse i dessa.  
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Tror du att du kommer att vara fysiskt aktiv om 20 år? 
 
Denna del av frågeformuläret syftar till att ta reda på vilka föreställningar eleverna har 
om sin fysiska aktivitet om 20 år samt vilka aktiviteter de tror sig komma att utföra. 
 
På fråga 9 svarar 111 elever att de kommer att vara aktiva om 20 år medan 6 stycken 
tror sig komma att vara inaktiva. Av dessa 6 elever är alla inaktiva på fritiden. På fråga 
10 svarar eleverna i första hand att de kommer att promenera, i andra hand att de 
kommer att jogga samt i tredje hand att de kommer att styrketräna.  
 

Figur 3 visar vilka aktiviteter eleverna tror sig komma att utföra om 20 år. 

 
 

Analys 
Engströms (2005b) resultat visar att uppväxtmiljön, erfarenheterna från undervisningen 
i idrott och hälsa och den sociala miljön har en stor betydelse för själva 
motionsutövningen. 
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 Jämförelser mellan de olika frågorna 
 
 
Här gör vi en jämförelse mellan de olika frågorna detta med hjälp av chi2-test och phi-
koefficient-test. Det gör vi för att med statistiska medel säkerställa våra resultat samt se 
om det föreligger några samband mellan de olika variablerna. 
 

Aktiv idag på fritiden och aktiv på lektion 
Tabell 4 visar att av 107 elever som säger sig vara aktiva idag på fritiden säger sig 104 
också vara aktiva på lektionstid medan 3 säger sig vara inaktiva på lektion. Av 10 
elever som är inaktiva idag på fritiden säger sig 4 vara inaktiva på Idrott och hälsa 
lektionerna. 

 Aktiv fritid Inaktiv fritid Totalt 
Aktiv lektion 104 9 113 

Inaktiv lektion 3 1 4 
Totalt 107 10 117 

 
Vi har med hjälp av chi-2 test gjort ett signifikanstest mellan de olika frågorna. Denna 
analys visar att det inte föreligger någon signifikant skillnad mellan vilka elever som är 
aktiva idag på fritiden och de som säger sig vara aktiva på idrottslektionerna. Slutsatsen 
blir: X² OBS = 2.08 < X²(1) KRIT, 0.95 = 3.84. Detta slår vi fast med en sannolikhet på 95 
%. 
 
Vilka samband finns då mellan de olika variablerna? Det har vi tagit reda på med hjälp 
av Phi-koefficienten. Ett positivt värde (1) visar att det finns ett samband mellan 
variablerna. Ett negativt värde (-1) visar att det inte finns något samband.mellan de två 
variablerna. Vid denna jämförelse var det positiva värdet mycket lågt ( Ø = 0,1107) 
vilket vi ser som ett mycket svagt samband mellan de två variablerna. 

Aktiv på på fritiden idag och aktiv om 20 år 
Tabell 5 visar att av 107 elever som säger sig vara aktiva idag på fritiden säger sig 105 
också vara aktiva om 20 år medan 2 säger sig vara inaktiva om 20 år. Av 10 elever som 
säger sig vara inaktiva idag på fritiden säger sig 6 vara aktiva om 20 år. 

 Aktiv fritid Inaktiv fritid Totalt 
Aktiv 20 år 105 6 111 

Inaktiv 20 år 2 4 6 
Totalt 107 10 117 

 
Här visade chi2 testet samma som föregående. Det föreligger inte någon signifikant 
skillnad mellan de elever som är aktiva på fritiden idag och de som tror sig komma att 
vara aktiva om 20 år. Slutsatsen vi drar här blir:  X² OBS = 1.13 < X²(1) KRIT, 0.95 = 3.84 
och detta slår vi fast med en sannolikhet på 95 %. 
 
Phi-koefficientvärdet visar här Ø = 0,483 vilket är ett lågt värde men ändå positivt och 
vi anser att det finns ett visst samband mellan de två variablerna. 



 23

Aktiv på lektion och aktiv om 20 år 
Tabell 6 visar att av 113 elever som säger sig vara aktiva på lektionen idag säger sig 
108 också vara aktiva om 20 år. Av 4 elever som är inaktiva på lektionen säger sig 3 
vara aktiva om 20 år. 

 Aktiv lektion Inaktiv lektion Totalt 
Aktiv 20 år 108 3 111 

Inaktiv 20 år 5 1 6 
Totalt 113 4 117 

 
Chi 2 testet i det här fallet visar ingen signifikant skillnad mellan de elever som är 
aktiva på lektionerna och som tror sig komma att vara aktiva om 20 år. Här visar chi-2 
värdet: X² OBS = 0.13 < X²(1) KRIT, 0.95 = 3.84 och detta slår vi fast med en sannolikhet 
på 95 %. 
 
Också i detta fall visar phi-koefficient värdet sig vara lågt (Ø = 0,1695). Detta visar att 
det finns ett, om än svagt, samband mellan de två variablerna. 
 

Sammanfattning 
Ingen av våra jämförelser visar på någon signifikant skillnad mellan variablerna. Det 
betyder att i tabell 4 är det i princip lika många som är aktiva på fritiden idag samt som 
är aktiva på idrottslektionen. I tabell 5 att det inte är någon signifikant skillnad mellan 
vilka som är aktiva på fritiden idag och vilka som tror sig vara fysiskt aktiva om 20 år. I 
tabell 6 visar resultaten av chi2 testet att det inte föreligger någon signifikant skillnad 
mellan de som är aktiva på lektionerna och de som tror sig vara aktiva om 20 år.  
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Diskussion 
 

Validitet och reliabilitet  
 
Vid sammanställningen av enkäterna såg vi att eleverna hade svårt att svara på fråga 3 
och 4. Flera av eleverna visste inte vad deras föräldrar arbetade med samt att flera elever 
svarade med företagsnamn. Vi kunde därmed inte säkert fastslå till vilket kategori 
föräldrarna hörde. 
 
Vår undersökning hade avsikten att undersöka vilka föreställningar eleverna har om sin 
fysiska aktivitet om 20 år, vilka aktiviteter de utför på fritiden idag och vilka aktiviteter 
de deltar i på idrottslektionerna. Många elever kommenterade att de bara fick fylla i tre 
alternativ på frågorna 6, 8 och 10 då de utövade alla alternativet i listan på fritiden, i 
skolan eller eventuellt om 20 år. Detta avhjälpte vi genom att säga att de skulle kryssa i 
det som de gjorde oftast. 
 
I Rudberg (1993) och Ejlertsson (2005) kan läsas att med validitet menas en mätnings 
eller ett mätinstruments, förmåga att mäta just det som avses att mäta. Det kan också 
kallas för giltighet. Ejlertsson (2005) menar att för vissa frågor kan svaren påverkas av 
samhällets normer, det betyder att vissa kanske modifierar sina svar för att passa in i det 
samhälleligt eftersträvansvärda. En faktor som kan ha påverkat svaren är att vi är 
idrottslärare och att vi har undervisat en av de två grupperna som vi använt oss av i vår 
undersökning. Eleverna kan eventuellt ha uttryckt en mer positiv bild av sin egen 
fysiska aktivitet än den faktiska. Trots att vi fanns med vid alla svarstillfällen och 
upprepade gånger poängterade vikten av att bara fylla i tre alternativ på fråga 6, 8 och 
10 hade flera elever trots allt fyllt i fyra eller flera alternativ. Detta innebar att vi i 
enlighet med S. Lind (Personlig kommunikation, 17 april, 2007) valde att ta med de tre 
första alternativen som eleverna hade markerat på fråga 6, 8 och 10. 
 
Enligt Ejlertsson (2005) betyder begreppet reliabilitet, att upprepade mätningar ger 
samma resultat som de tidigare. Om en enkätfråga har hög reliabilitet ska det 
slumpmässiga felet vara litet. 
 
Ingen av våra frågor misstolkades direkt däremot hade vi som nämt problem med att 
undersökningspersonerna inte uppfattade att det endast skulle välja tre alternativ på 
fråga 6,8 och 10.  
 
På grund av vår närvaro under undersökningstillfällena, där vi kunde klargöra frågor 
och funderingar, kan vi påstå att undersökningen trots allt uppfyller kraven för ett 
reliabelt resultat. Undersökningen gjordes i en bekant miljö där eleverna kände sig 
hemma och de hade tid att i lugn och ro besvara frågorna.  
 
På grund av att vi använde oss av enkäter var det svårt att säkert säga i förväg om 
enkäten uppnådde en godtagbar reliabilitet eller ej. I efterhand då vi analyserat och 
tolkat materialet har vi dock konstaterat att vi fått en inblick i elevernas föreställningar 
om sin fysiska aktivitet om 20 år, vilka aktiviteter de utför på fritiden idag samt vilka 
aktiviteter de medverkar i på Idrott och hälsalektionerna. 
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Undersökningsgruppen skulle kunna utökas vid en ny undersökning. Detta för att 
bortfallen inte ska bli lika betydelsefulla (Patel & Davidson, 1994). En annan ändring 
skulle vara att göra en jämförelse mellan olika kommuner. 
 
 

Resultatdiskussion 
 
En av våra frågeställningar behandlar ämnet om eleverna är fysiskt aktiva och vilka 
aktiviteter som är vanligast. Våra resultat visar att en stor del av eleverna är aktiva både 
i år nio och gymnasiet. På fritiden väljer de flesta elever aktiviteter av individuell 
karaktär. Enligt Engström (2005a) har spontanidrotten börjat öka igen och detta kan vi 
även se i våra resultat. Enligt Engström (2005a) har det vi kallar spontanidrott haft en 
nedgång, men under 1990-talet har det börjat gå uppåt igen. Nu finns spontanidrotten i 
en annan form än förr. I stället för lekar och fotboll är det styrketräning, jogging och 
promenader som står högt. Resultatet visar att den vanligaste aktiviteten hos eleverna i 
urvalsgruppen är styrketräning men även jogging och promenader är vanliga.  
 
Anledningen till att styrketräning och jogging står så högt i listan kan bero på att det 
fungerar som ett komplement till annan träning såsom ishockey och fotboll. I motsats 
till Engström (1999) funderar vi om det verkligen är svårt för ungdomar utanför 
föreningsidrotten att idrotta då det är så stor del av eleverna som styrketränar, joggar 
och promenerar. Våra resultat visar även att många av eleverna är aktiva i lagidrotter. Vi 
antar att dessa är medlemmar i en idrottsförening. Per Nilssons (1998) undersökning 
visar att ungdomar i Luleå oftare är medlemmar i idrottsföreningar än på de andra 
undersökningsplatserna. Detta gäller för både pojkar och flickor i Luleå. Ett antagande 
är att de ungdomar som finns i Bodens kommun har en liknande procentuell fördelning 
Av de svar vi har fått in kan vi se att det är få ungdomar i vår underdsökning som är 
inaktiva på fritiden. Detta gäller även ungdomarna i Bodens kommun.. 
 
Vi kan utifrån våra enkätsvar se att antalet aktiva elever på idrott och hälsalektionerna är 
fler i förhållande till aktiva elever på fritiden. Vad detta beror på kan vi bara spekulera i, 
kanske kan det vara betygen som hägrar eller så är det roligare att idrotta med sina 
klasskompisar på skolan eller så kanske de tycker att det räcker med den fysiska 
aktivitet de får genom skolan. Enligt Engström (2005b) är det de elever som är fysiskt 
aktiva på fritiden som får mest ut av skolidrotten. för de elever som är fysiskt aktiva på 
fritiden blir skolidrotten ett extra träningspass medan för de inaktiva blir det den enda 
regelbundna fysiska aktivitet. Fritidens aktiviteter skiljer sig en del från de som utövas 
på skolans idrottslektioner. På skolan utövas lagidrotter i stor utsträckning. Liksom 
nationella utvärderingen och Eriksson et al (2002) visar är det bollaktiviteter som 
fortfarande dominerar på skolidrotten. Styrketräning är den aktivitet som stämmer mest 
överens med utövandet på fritiden. 
 
Engström (2005a) menar att idrottsundervisningen bör vara variationsrik, 
individualiserad och att fokus bör ligga på lek och inlärning. Våra resultat rimmar illa 
med denna uppfattning då våra resultat visar att lagidrotter ligger högst på skolans 
aktivitetsval. Det är svårt att göra en lagsport individuell. Skolan är den enda instutition 
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som når alla barn, har skolan en stor uppgift då det gäller att utveckla en positiv 
inställning till fysisk aktivitet.  
 
Och om vi vidare diskuterar i Engströms (1999) termer om investeringsvärde och 
egenvärde undrar vi vilket det är skolan vill uppnå. Idrott och hälsa i skolan ska ha ett 
mål där eleverna ska få möjlighet att finna ett egenvärde i fysisk aktivitet. Eleverna bör 
finna nöja och avkoppling genom att vara fysiskt aktiva. Enligt läroplanen är det fysisk 
aktivitet och hälsa i det långa loppet som är viktigt. Hur ska vi nå dit om eleverna inte 
finner ett egenvärde i det de utövar? Vi måste kanske börja omvärdera våra tankar och 
funderingar på idrottsundervisningen i skolan. Skolidrotten kan vara den första och enda 
kontakten en individ har med idrott. 
 
Enkätsvaren visar att eleverna tror sig komma att vara aktiva om 20 år. Resultaten visar 
även att antalet aktiva om 20 år förutspås vara fler än idag på fritiden. Vid en jämförelse 
av de olika figurerna som vi redovisar under resultat kan en viss skillnad mellan 
aktivitetsvalen ses, men även likheter. Den största likheten finner vi mellan fritiden idag 
och elevernas föreställningar om aktiviteter om 20 år. I båda dessa fall är det de 
individuella aktiviteterna som dominerar såsom styrketräning, promenader och jogging. 
Detta kan bero på att elevernas föreställningar bygger på erfarenheter av föräldrarnas 
motionsvanor. I aktiviteterna som eleverna utför på idrottslektionerna och de aktiviteter 
de tror sig utöva om 20 år kan stora skillnader ses bland annat så har lagidrotten sjunkit 
från första till sjätteplats. Eleverna tror istället att de kommer att utöva individuella 
aktiviter som att promenera, jogga och styrketräna. En elev som är inaktiv idag på 
fritiden och inaktiv på idrottslektionerna tror sig komma att vara fysisk aktiv om 20 år 
och då kommer eleven att ägna sig åt längdskidor. Detta kan ha med elevens 
upplevelser och intryck från uppväxtmiljön att göra (Engström 2005b). 
 
Enligt Engström (1999) är det inte bara den fysiska aktiviteten under ungdomsåren som 
styr fysisk aktivitet i framtiden. Med det menar han att barn som motionerar är inte 
säkra motionärer i medelåldern. Det finns många faktorer som styr motionsutövningen 
som vuxen såsom uppväxtmiljön, erfarenheter från undervisningen i Idrott och hälsa 
och den sociala miljön.  
 
Vi tycker att det innehåll som lärarna undervisar i motiverar endast de redan fysiskt 
aktiva eleverna. Elever som är fysiskt aktiva under sin fritid får genom undervisningen 
ett extra träningspass eller ett investeringsvärde. Eleverna som är inaktiva på fritiden 
blir inte motiverade av den undervisningsform som bedrivs på skolorna (Engström, 
2005b). De elever som redan har utvecklat en passiv livsstil gör det ännu viktigare för 
idrottsläraren, ur ett hälsoperspektiv, att kunna erbjuda varierat innehåll av aktiviteter 
som passar alla elever. Undervisningen i Idrott och hälsa kan vara den enda möjligheten 
för inaktiva barn att få utöva och prova på olika idrottsliga aktiviteter. Genom skolan 
kan eleverna hitta en form av fysisk aktivitet som ger ett egenvärde och som de kan 
tänka sig även utöva på fritiden. Dock har våra resultat visat att det finns de elever som 
är inaktiva på fritiden, men aktiva på lektionerna. Detta resultatet är viktigt då det visar 
att skolidrotten har betydelse för barnens fysiska aktivitet. 
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Fortsatt forskning 
 
Intressant vore att göra en grundligare förstudie där inaktiva elevers intressen och 
föreställningar identifierades och undersöktes mer grundläggande. Utifrån detta skulle 
en längre undersökning kunna göras till exempel under hela högstadiet eller kanske till 
och med från år 5 och framåt. Här skulle en lektionsplanering kunna utvecklas som 
speciellt riktar sig mot de inaktiva och ointresserade eleverna och göra återkommande 
undersökningar om elevernas attityder till undervisningen. En annan infallsvinkel är 
genusperspektivet som vi inte nämnvärt berört i vår undersökning. För att övergå från 
elevernas perspektiv skulle lärarnas syn på innehållet i idrottsämnet också vara en 
intressant infallsvinkel. 
 
 

Erfarenheter för vårt framtida arbete 
 
Denna undersökning har gett oss en inblick i vilka aktiviteter ungdomarna utövar på 
fritiden, på idrottslektionerna och vilka föreställningar de har om vilka fysiska 
aktiviteter de kommer att utöva om 20 år. Resultatet säger att fritidens aktiviteter och 
framtidens aktiviteter överensstämmer bättre än fritidens aktiviteter som ställs mot 
lektionsinnehållet. Detta kan vara en nyttig tankeställare för oss då vi planerar våra 
idrottslektioner. Vi bör ta reda på vad eleverna gör på fritiden och vilka aktiviteter de 
vill utöva på lektionerna. Lektionerna ska vara individuellt anpassade där tyngdpunkten 
ligger på att hjälpa eleverna att finna egenvärdet i den fysiska aktiviteten. Vi bör ta in 
diskussioner om vikten av fysisk aktivitet utifrån varje individs föreställningar 
(personliga samtal). Idrottslektionerna är viktiga också för de som är inaktiva på fritiden 
då de motiveras av ett betyg eller sina klasskompisar att vara med på skolidrotten. 
Skolidrotten är en plats att påverka alla elever till att finna sitt egenvärde i sin fysiska 
aktivitet. 
 
Engström (2005a) menar att idrottsundervisningen ska vara varierad för att eleverna ska 
upprätthålla intresset för ämnet. Det är viktigt att vi ger eleverna positiva upplevelser av 
idrottsundervisningen i skolan så att de vill fortsätta att utöva fysisk aktivitet genom 
hela livet. Samhällsförändringarna måste även genomsyra idrottsundervisningen. Nya 
aktiviteter måste föras in i idrottslärarutbildningen och lärarna ute på fältet måste 
anamma de nya sporterna för att upprätthålla intresset. Grovmotorik och rörelseglädje 
kan återfinnas i många av de ”nya” motionsformerna såsom; bodypump, shootfighting 
och extremskidåkning. Det allra viktigaste är att vi i skolan ger alla elever 
förutsättningar och viljan att fortsätta vara aktiva i vuxen ålder. 
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ENKÄT                         Bilaga 1 
 
Bakgrundsfrågor 
 
 

1. Jag är: Tjej                      

  

2. Vilken klass går du i:  

Gymnasiet år 1 - 2  
Gymnasiet år 2 - 58  
År 9 - 57 
    
3.Vårdnadshavare 1 (tex. mammans) sysselsättning: 

1. Pensionär - 2 
2. Ledare - 7 
3. Tjänsteman - 12 
4. Företagare - 2 
5. Lantbrukare - 0 
6. Arbetare - 73 
7. Sjukskriven - 8 
8. Arbetslös - 2 
9. Övrigt - 1 

 

4. Vårdnadshavare 2 (tex. pappans) sysselsättning: 

1. Pensionär - 3 
2. Ledare - 10 
3. Tjänsteman - 22 
4. Företagare - 6 
5. Lantbrukare - 0 
6. Arbetare - 61 
7. Sjukskriven - 1 
8. Arbetslös - 0 
9. Övrigt - 1 
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Fysisk aktivitet på fritiden 
    

5. Är Du fysiskt aktiv på fritiden idag? Ja  Nej  

      

     
 
Om Du svarat Ja på fråga 6 

6. Vilka av följande fysiska aktiviteter gör du på fritiden?  

Markera högst 3 alternativ. 

 

a. Lagsporter      

b. Bollsporter med racket                                             

c. Styrketräning        

d. Aerobic/bodypump/dans etc.   

e. Promenera      

f. Jogga       

g. Individuella sporter      

h. Längdskidor    

i. Ridning       

j. Kampsporter    

k. Friluftsliv      

l. Annat_________________________________(16)______________ 
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Fysisk aktivitet på skolan i ämnet Idrott och hälsa 
 

7. Är du fysiskt aktiv under   Ja                 Nej 

Idrott och hälsa lektionerna?    

 
 
8. Vilka fysiska aktiviteter utför du på Idrott och hälsa lektionerna?  
Markera högst 3 alternativ. 
 
a. Lagsporter      

b. Bollsporter med racket                                             

c. Styrketräning        

d. Aerobic/bodypump/dans etc.   

e. Promenera      

f. Jogga       

g. Individuella sporter      

h. Längdskidor    

i. Ridning       

j. Kampsporter    

k. Friluftsliv      

l. Annat__________________________________(6)______________ 
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Fysisk aktivitet i framtiden 
 
9. Tror du att du kommer att   Ja                 Nej  

vara fysiskt aktiv om 20 år?    (6)                             

 
10. Vilka fysiska aktiviteter tror du att du kommer att utöva om 20 år? 
Markera högst 3 alternativ. 
 
a. Lagsporter      

b. Bollsporter med racket      

c. Styrketräning      

d. Aerobic/bodypump/dans etc.   

e. Promenera      

f. Jogga       

g. Individuella sporter      

h. Längdskidor      

i. Ridning       

j. Kampsporter      

k. Friluftsliv      

l. Annat:__________________________________(9)_______________  

 

 

 

Tack för din medverkan! 

Katarina och Sara  

 


