
Abstrakt 
Efter tolv års ålder så slutar ett stort antal av de idrottsaktiva ungdomar med den idrott 
de engagerar sig i. Syftet med denna studie var att undersöka varför ungdomar som 
fortfarande idrottar gör det och vilken målsättning ungdomarna hade med sitt 
idrottande. Syftet var även att undersöka om det fanns några skillnader mellan könen. 
För att undersöka detta skapades en enkät som delades ut till studenter vid Jämtlands 
gymnasium. Det var 43 försökspersoner som deltog i studien och dessa var i snitt 17 ± 
1 år gamla. Resultatet i studien tyder på att den viktigaste orsaken till att ungdomarna 
idrottade var för att det var roligt. Den målsättning med idrottandet som var den som 
angavs flest gånger var att bli bäst i världen. I studien hittades en signifikant skillnad i 
målsättning mellan könen (P= 0,024), där de unga männen angav att de ville bli bäst i 
världen medan de unga kvinnorna angav att de ville bli bäst länet. Slutsatserna som 
drogs av denna studie var att ungdomarna idrottade främst för att det var roligt och 
den vanligaste målsättning som ungdomarna hade var att bli bäst. 
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1. Introduktion 
Fysiskt aktiva barn/ungdomar har vistats ha en mindre risk att drabbas av kroniska 

sjukdomar, så som hjärt- och kärlsjukdomar och diabetes, enligt Sothern, Loftin, 

Suskind, Udall och Blecker (1999). De fann även andra fördelar med att 

barn/ungdomar var fysiskt aktiva, bland annat att den fysiska aktiviteten kunde 

förbättra kroppsformen, öka styrkan och till viss del även förbättra självkänslan för. 

 

Telama och Yang (2000) fann i sin studie att antalet fysiskt aktiva barn/ungdomar 

minskade efter tolv års ålder. Denna studie påvisade också att antalet barn och 

ungdomar minskade inom den organiserade idrotten efter att barnen/ungdomarna fyllt 

tolv år. Den minskning i deltagande i idrott som Telama och Yang fann i sin studie 

hade också Statistiska centralbyrån (SCB, 2009) funnit i sin undersökning, där de 

undersökte hur många ungdomar som engagerade sig i föreningsidrott.  

 

När forskare tittade på hur viktigt idrotten var för ungdomar (mellan 13 och 20 år) 

fann de att en sjättedel av ungdomarna i studien tyckte att idrottandet var ganska 

viktigt eller viktigare för att deras liv skulle vara i balans (Trondman, 2005). 

Vidare menade andra forskare att det var viktigt för de idrottande ungdomarna att 

idrotten var rolig för att de skulle fortsätta (Elofsson, 1996). 

De studierna tog inte hänsyn till vilken idrott som undersökningsdeltagarna utövade 

eller vilken nivå undersökningsgruppen idrottade på. De tittade bara på ungdomar 

som gick på, t.ex. ett eller flera gymnasium. Om det fanns ungdomar som idrottade så 

skapade de en grupp där alla idrotter samlades under samma titel (Elofsson, 1996). 

Medan denna studie ämnade undersöka vad de lagidrottande ungdomar som går på 

idrottsgymnasium hade för mål och motiv för fortsatt idrottande. För att se om det 

fanns någon skillnad mellan lagidrottande idrottsgymnasieungdomar och de 

ungdomar som tidigare studier hade undersökt så genomfördes denna studie. 

2. Litteraturgenomgång 
Statens Folkhälsoinstituts (FHI) Livsstilrapport 2008, (2009) definierar fysisk 

aktivitet som all den aktivitet som skelettmuskulaturen skapade för att höja 

energiförbrukningen. Exempel på aktiviteter som klassades som fysisk aktivitet är: gå, 

diska, städa, laga mat, duscha, cykla och äta. 



	   5	  

 

Träning definierade däremot Caspersen, Powell & Christenson (1985) som fysisk 

aktivitet som utförs för att förbättra personens fysiska förmåga inom ett eller fler 

områden exempelvis kondition, styrka, koordination, rörlighet. Denna typ av aktivitet 

menade de skulle utföras regelbundet, vara planerad och vara strukturerad för att det 

skall räknas som träning. 

 

Idrott definierades i FHI (2009) som träning av en speciell aktivitet och tävling mellan 

individer som tränade/utövade samma form aktivitet. För att det skulle räknas som 

idrott krävdes att det fanns ett regelverk för aktiviteten som alla deltagare kände till. 

2.1 Fördelar med fysisk aktivitet/idrott 

Att vara fysiskt aktiv som ungdom kan ha flera positiva effekter. När forskare har 

tittat på hur mycket en ungdom kan ta till sig av den utförda fysiska aktivitet bör 

hänsyn tas till hur mogen ungdomen var vid tillfället, då mognadsprocessen påverkar 

hur mycket fysisk aktivitet ungdomarna kan tillgodogöra sig (FHI, 2009). 

 

Enligt de svenska rekommendationer för fysisk aktivitet bör ungdomar vara fysiskt 

aktiva minst 60 min/dag där bör även måttlig och hård aktivitet inkluderas. Denna 

fysiska aktivitet tros även kunna delas upp i kortare perioder som sammanlagt blir 60 

min under dagen. De utförda aktiviteterna bör innehålla inslag av så många olika 

aktiviteter som möjligt för att ge fördelar på många olika områden, t.ex. rörlighet, 

koordination, muskelstyrka och kondition (Nordic Nutrition Recommendations, 

2004). 

2.1.1 Benskörhets förebyggande 

Om barn/ungdomar vill förebygga risken att som vuxen drabbas av benfrakturer kan 

de under uppväxtåren utföra viktbärande idrotter menade Faigenbaum et al. (2009). 

Förslag på sådana aktiviteter var: ishockey, fotboll, löpning, gymnastik samt att 

styrketräna. Dessa aktiviteter ansåg Faigenbaum et al. (2009) ha en positiv inverkan 

på upprätthållandet och påbyggnaden av benmassan. Tidigare forskning har visat att 

fysisk aktivitet hade som störst påverkan på bentätheten före puberteten, därför bör 

barn och ungdomar uppmanas vara så fysiskt aktiva som möjligt för att bygga ett 

starkt skelett (Karlsson, 2002; Karlsson, Senevi- Lundgren, Liden och Gärdsell, 

2006).  
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2.1.2 Kan förebygga hjärt- och kärlsjukdomar 

En forskargrupp som undersökte åderförkalkning upptäckte att den process som ledde 

till sjukdomen startade i barnsben (Berenson et al., 1998). Om barnen/ungdomarna 

var överviktiga vid uppväxten hade de en ökad risk för att utveckla riskfaktorer som 

senare i livet kunde leda till hjärt- och kärlsjukdomar (Williams et al., 2002) 

 

I en studie av Hurtig-Wennlöf (2005) framkom att en hög maximal 

syreupptagningsförmåga hos barn och ungdomar var den viktigaste faktorn för att 

förebygga riskfaktorer som kunde leda till hjärt- och kärlsjukdomar. De såg också att 

antalet gånger per vecka som barnen/ungdomarna var aktiva hade mindre betydelse 

om de inte var aktiva på tillräckligt hög nivå av maximal syreupptagningsförmåga. 

Med detta som bakgrund antog Hurtig-Wennlöf (2005) att fysisk aktivitet med högre 

intensitet som ökar syreupptagningsförmågan var viktigt att utföra.  

2.1.3 Fysiskt vältränad kropp  

Att ha en fysiskt vältränad kropp samt träna kontinuerligt som barn/ungdom gav en 

minskad risk att utveckla hjärt- och kärlsjukdomar längre fram i livet. Samma studie 

fann även att en otränad kropp och ingen fysisk aktivitet ledde till att en person hade 

större risk att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar (Katzmarzyk, Malina & Bouchard, 

1999). Boreman et al. (2002) fann i sin studie ett svagt samband mellan att vara 

vältränad som ungdom och en minskad risk att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar 

under ung vuxenålder. De fördelar som ändå fanns försvann dock ju äldre personen 

blev. Boreman et al. (2002) ansåg därför att det var viktigt att fortsätta att vara fysiskt 

aktiv som vuxen för att minska risken att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar. 

 

I en studie av Twisk, Kemper och Mechelen (2002) visades resultat som tydde på att 

fysisk aktivitet i ungdomsåren inte automatiskt minskade risken att drabbas av hjärt- 

och kärlsjukdomar som vuxen. Studien visade dessutom att om en person slutar vara 

fysiskt aktiv under de äldre tonåren och inte var fysiskt aktiv som vuxen fanns en risk 

att de fick ohälsosamma kolesterolvärden.  

2.1.4 Mental hälsa  

För att se om det fanns några fördelar med fysisk aktivitet på mental hälsa hade 

Brown och Siegel (1988) tittat på amerikanska ungdomar. De fann resultat som tydde 

på att fysisk aktivitet kunde användas för att minska stressen i livet hos ungdomar. I 
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en annan studie gjord av Norris, Carroll and Cochrane (1992) fann de också resultat 

som tydde på att fysisk aktivitet hade en stressminskande effekt på ungdomar, det 

gällde framför allt när ungdomarna utförde hårdare uthållighetsträning som 

utvecklade syreupptagningsförmågan.  

2.1.5 Skolprestation 

I en studie där forskarna tittade på idrottares studieresultat fann de att duktiga 

idrottare även var duktiga elever i skolan och därmed hade bra studieresultat. Studier 

har även visat på att de personer som idrottade hade bättre studieresultat än de 

personer som inte idrottade (Jonker, Elferink-Gemser, Toering, Lyons & Visscher, 

2010; Watt & Moore, 2001) 

 

Andra forskargrupper fann dock resultat som tydde på att detta inte stämde utan att 

fysisk aktivitet/idrott inte hade någon inverkan på skolprestationen (Rasberry et al., 

2011; Trudeau & Shephard, 2010). Rasberry et al. (2011) fann att skolprestationen 

kunde gynnas av fysisk aktivitet/idrott. Coe, Pivarnik, Womack, Reeves och Malina 

(2006) kom fram till att skolprestationen inte korrelerade med fysisk aktivitet men de 

fann resultat som kan tydas till att hög intensiv fysisk aktivitet har en fördelaktig 

inverkan på skolprestationen. 

2.1.6 Förändringar i fysisk aktivitet över tid 

Trots att antalet fysiskt aktiva sjunker med åldern visade Westerståhl, Barnekow-

Bergkvist, Hedberg & Jansson (2003) att 16-åringar år 1995 deltog i föreningsidrott i 

större utsträckning än vad de gjorde år 1974. Det fanns en avgörande skillnad mellan 

vad ungdomarna gjorde på 70-talet mellan träningspassen och vad de gjorde på 90-

talet, då de var mer mindre fysiskt aktiva vilket ansågs vara negativt ur en 

hälsosynpunkt. Detta eftersom de fördelar som finns med fysisk träning på välmående 

hade en stor korrelation med den totala energiförbrukningen.  

 

I en doktorsavhandling av Bengt Larsson (2008) visades att det inte var någon 

skillnad i antalet aktiva ungdomar i föreningsidrott mellan åren 1996 och 2007. Han 

drog de slutsatserna efter att han hade tittat på deltagandet i idrottsföreningar på fyra 

olika orter i Sverige vid tre olika tillfällen mellan åren 1996 och 2007. 
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2.2 Ungdomsidrott 

2.2.1 Riktlinjer för fysisk aktivitet/idrott för ungdomar 

När Riksidrottsförbundet (RF) tog fram styrdokumentet ”Idrotten vill” för hur de 

tyckte att idrotten skulle utföras i Sverige angav de att ungdomsidrott skall bedrivas 

med ungdomar mellan 13 och 20 år. De angav även att all den idrott som utfördes 

med ungdomar under 18 år skulle bedrivas enligt FN:s Barnkonvention (United 

Nations Children's Fund (UNICEF), 2009) och därmed skulle den bedrivas på ett 

sådant sätt att inte barnen/ungdomarna skulle kunna komma till skada inom idrotten, 

varken fysiskt eller psykiskt (RF, 2009).   

 

RF ansåg vidare att det fanns två olika inriktningar, elit- samt breddinriktad 

ungdomsidrott. De ansåg att gränsen mellan dessa två inriktningar var flytande 

eftersom ungdomar i denna ålder utvecklades i olika takt. Ungdomar som utvecklades 

lite senare skulle ha en chans att ta sig till en bättre grupp när de hade utvecklats klart 

även om de inte var en av de bättre när de gick in i puberteten. Detta för att så många 

ungdomar som möjligt skulle kunna hålla på med idrott så länge som möjligt. De 

tyckte också att det skulle gå att göra den omvända resan från elit- till breddidrott om 

ungdomarna av någon anledning inte tyckte att var värt att satsa på idrotten längre 

eller inte var tillräckligt bra för att delta i elitgruppen (RF, 2009). 

2.2.2 Statistik för ungdomsidrottsdeltagande  

SCB (2009) gjorde en statistisk undersökning där de tittade på hur många barn och 

ungdomar som idrottade i tre olika åldersintervall 10-12, 13-15 och 16-18 år. I snitt 

var ungefär två tredjedelar av Sveriges ungdomar aktiva i föreningsidrott minst en dag 

per vecka. Flest aktiva var det i 10-12 års ålder där 74 % av de unga kvinnorna och 79 

% av de unga männen var aktiva. Efter 12 års ålder sjönk antalet aktiva ju äldre 

ungdomarna blev och vid 16-18 års ålder var bara drygt hälften fortfarande aktiva. I 

undersökningen gick det också att utläsa att ungefär lika stor del av de unga männen 

och de unga kvinnorna var aktiva i föreningsidrott. 

2.3 Anledningar till att ungdomar idrottar 

För att mäta vad som motiverade personer att fortsätta med idrott utvecklade Pelletier 

et al. (1995) ”The Sport Motivation Scale”. Denna kunde användas för att utvärdera 

en idrottares inre-, yttre och amotivation inom idrotten. Skalan innehåller frågor där 
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idrottaren skall skala från 1 till 7 (oviktigt à viktigt) hur viktigt denne tyckte att vissa 

egenskaper var för idrottandet, till exempel: ”För att lära mig nya tekniker” och ”För 

att visa andra hur duktig jag är på idrotten”. Skalan bestod av 28 påståenden som 

liknade de som nämnts. 

 

Det fanns olika anledningar för barn och ungdomar att delta i idrott. Förslag på 

egenskaper som Kilpatrick, Hebert och Bartholomew (2005) tog upp var, ”att få 

tillhöra en grupp där alla strävar efter samma mål som i ett lag” och en annan 

egenskap som de unga hade uttryckt var ”att de tycker om att tävla och jämföra sin 

kompetens med andra som håller på med samma idrott”. 

2.3.1 Inre faktorer 

De studier som Kilpatrick et al. (2005) och Wankel och Kreisel (1985)  gjort fann 

resultat på att unga som idrottar deltar i idrott av anledningar som kan knytas till inre 

motivation. Förslag på motivationsfaktorer som de och andra forskare klassade som 

inre var:  

• ha roligt 

• känna njutning 

• socialt erkännande från andra 

• förbättra sina egna kunskaper  

• utmaningen med att pressa sig själv  

• ha tid för att ta det lugnt och lära sig saker i en ostressad miljö  

• känna känslan av tillfredställelse när de spelar/idrottar på sin egen topp nivå  

• träffa nya likasinnade individer 

• träna  

• idrottandet kan ge ett bättre självförtroende 

• känslan av att lyckas med något personen kämpat hårt för 

• lyckas med kompisar/lyckas med andra 

• viljan att anstränga sig för något som de tycker är roligt 

(Elofsson, 1996; Ferrer–Caja & Weiss, 2000; Garcia- Mas et al., 2010; Kilpatrick et 

al., 2005; McCullagh, Matzkanin, Shaw & Maldonado, 1993; White, Duda & Keller, 

1998). 
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White et al. (1998), såg i sin studie tecken på att unga hade uppgiftsorienterade mål 

med sitt idrottande och att de drog sig lite undan från att ha resultatmål. De aktiva 

ansåg att detta gav en stor press på att de måste prestera bra. Ferrer–Caja och Weiss 

(2000) fann i sin studie resultat som tydde på att idrottare med uppgiftsorienterade 

mål också hade stark inre motivation. Den inre motivationen innehöll en stark vilja 

hos idrottarna att anstränga sig och fortsätta att idrotta. När ungdomar hade 

uppgiftsorienterade mål fann de också mer njutning i den aktivitet de höll på med 

(Biddle, Wang, Chatzisarantis & Spray, 2003). 

 

Att ha roligt eller att känna njutning var en vanlig slutsats i olika studier och bör anses 

som den viktigaste inre motivationsegenskapen till varför ungdomar fortsätter idrotta 

(bl.a. Allen, 2003; Elofsson, 1996; McCullagh et al., 1993; White et al. 1998).  

2.3.2  Yttre faktorer 

Inre motivationsfaktorer hade setts som de viktigaste för att ungdomar skulle fortsätta 

idrotta, men Garcia-Mas et al. (2010) visade att de yttre motivationsfaktorerna också 

kunde vara viktiga. Förslag på yttre motivationsfaktorer som tagits upp i tidigare 

litteratur var:  

• vinna priser  

• förbättrat utseende 

• chansen att testa sina kunskaper och vinna mot andra  

• utseendet på tävlingsdräkten 

• känna att de måste prestera 

• tävla 

• viljan att delta i bästa laget/bästa föreningen 

(Elofsson, 1996; Garcia-Mas et al., 2010; Kilpatrick et al., 2005; McCullagh et al., 

1993; Wankel & Kreisel, 1985).  

 

I studien McCullagh et al. (1993) visades att ungdomarna upplevde att om de vann 

priser eller inte genom idrotten var oviktigt för att de fortsatte idrotta. För stort fokus 

på tävling och prestationer fann Garcia-Mas et al. (2010) också kunna påverka på de 

unga att de började avsluta sitt idrottande. 
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De resultat som Elofsson (1996) fann att de ungdomar som deltog i studien tyckte att 

var minst viktiga för att de fortsatte med sitt idrottande. Den faktor som rankades lägst 

av alla faktorer var ”viljan att delta i bästa laget/bästa föreningen”, den var tätt följd 

av faktorerna viljan att ”vinna” och ”tävla”.  

2.4 Skillnad mellan könen i avseende på varför de idrottar 

Det fanns en viss skillnad mellan vad könen hade för anledningar till att delta i idrott 

enligt litteraturen.  

 

De unga männens anledningar till att delta i idrott/fysisk aktivitet hade enligt olika 

studier visats vara att få en utmaning, tävla, träna styrka och uthållighet samt att få ett 

socialt erkännande på att de är bra på någonting inom den specifika idrotten (Gould, 

Feltz & Weiss, 1985; Kilpatrick et al., 2005). Unga män tycker om att tävla mer än 

vad unga kvinnor gör (Elofsson, 1996). I en enkätundersökning visades att männen 

drivs mer av yttre motivation än vad kvinnor gör (Petherick & Weigand (2002). 

 

De unga kvinnornas anledningar till att delta i idrott/fysisk aktivitet hade enligt 

tidigare studier varit att de vile underhålla sociala kontakter samt knyta nya. De ville 

även hålla sin kropp i en tillfredställande form (Gould, Feltz & Weiss, 1985; 

Kilpatrick et al., 2005). Enligt Allen (2003) var unga kvinnors främsta motivation till 

att delta i idrott, att känna sig som en del i en grupp och när de har klarat av något bra 

få stöd av gruppen, detta kan kopplas till vad båda könen tycker är viktigt enligt 

Kilpatrick et al. (2005). Elofsson (1996) fann att unga kvinnor i större grad än unga 

män idrottar för att de vill känna ett inre ”flow” när de idrottar. Att tyckte kvinnorna 

var oviktigt. Allen (2003) fann vidare resultat som tyder på att de unga kvinnorna 

tyckte det var mindre motiverande när de konkurrerat ut någon annan från gruppen 

och när de blev för populära.  

 

Gould, Feltz och Weiss (1985) fann tecken på att den skillnad som tidigare har funnits 

mellan könens anledningar till att idrotta börjar suddas ut och röra sig mot varandra. 

2.5 Ungdomars målsättning med idrottande 

I den studie som Trondman (2005) genomförde fann han att 55 % av deltagarna var 

med i föreningsidrott för att ha roligt. Studien visade också att drygt 4 av 10 deltog i 

föreningsidrott för att nå någon form av elitnivå, läns-, Sverige- eller världselit. Av de 
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som ville nå elitnivå var det något fler som ville nå Sverige- eller världselit än de som 

ville nå länselit. Denna studie fann också att en liten del av ungdomarna idrottade för 

att de inte hittade något annat betydelsefullt att göra. 

 

Som tidigare har nämnts i denna studie så hade bland annat McCullagh et al. (1993) 

funnit att de viktigaste målen med idrottande var de inre faktorerna för unga 

människor. De fann även resultat som de tolkar som att yttre faktorerna inte hade varit 

lika viktiga för att ungdomar skall fortsätta idrotta.  

3. Frågeställningar och hypoteser 
Syftet med denna studie var att ta reda på vad som motiverade idrottande 

gymnasieungdomar till att idrotta samt undersöka om det fanns skillnader mellan 

könen. Studien hade också som mål att ta reda på vilken målsättning ungdomarna 

hade med sitt idrottande. Syftet var också att ta reda på om ungdomarna upplevde att 

idrottandet hjälpte skolarbetet eller inte och att ta reda på om ungdomarna upplevde 

att deras stress påverkades av idrottandet. 

3.1 Frågeställningar 

De frågeställningar som besvaras i uppsatsen är: 
 

1. Vilken är den mest angivna målsättningen med undersökningsgruppens 

idrottande? 

2. Vilka anledningar av de angivna i enkätundersökningen tyckte ungdomarna 

var de viktigaste för fortsatt idrottande samt fanns det några korrelationer 

mellan dessa variabler? 

3. Finns det någon skillnad mellan könen mellan de mätta variablerna? 

4. Upplever undersökningsgruppen att deras idrottande påverkar stressen och om 

ungdomarna upplever att idrottandet påverkar deras skolprestation?  

3.2 Hypoteser 

Enligt litteraturen är de huvudsakliga hypoteserna följande: 

• Den första hypotesen är att den huvudsakliga anledningen till att ungdomarna 

idrottar är för att de tycker att idrotten de håller på med är rolig och att den 

huvudsakliga målsättning som ungdomarna har med sitt idrottande är att bli 

bäst. 
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• Den andra hypotesen är att det finns en viss skillnad mellan vad de unga 

männen och de unga kvinnorna anser i de mätta variablerna. 

• Den tredje hypotesen var ungdomarnas idrottande påverkade deras upplevda 

stress och att ungdomarna trodde att skolprestationen påverkades av 

idrottandet. 

4. Metod 
I litteratursökningen användes följande sökord: Enjoyment, sport participation, youth 

sport, intrinsic och extrinsic motivation, och gender difference in sport participation. 

Dessa sökord användes i databaserna Google scholar, PubMed, Sport Discus i 

EBSCO och Psycinfo.  

4.1 Försökspersoner 

Försökspersonerna i denna studie var gymnasieelever som studerade vid Jämtlands 

gymnasieskola i Östersund. Antalet försökspersoner som deltog i denna studien var 

43 stycken. Alla försökspersonerna gick ett gymnasieprogram som var RIÖ 

(Regionalt Idrottsgymnasium i Östersund) anknutet. Försökspersonerna gick första 

och andra året på gymnasiet. Alla försökspersoner i studien var lagidrottare. 

4.2 Material  

Denna kvalitativa studie genomfördes med hjälp av en enkätundersökning (se bilaga) 

för att samla in data som ligger till grund för resultaten. Enkäten baserades på den 

enkät som Elofsson (1996) använde men även ytterligare frågor som baserats på 

litteraturen användes. 

 

4.3 Procedur 

Innan huvudstudien genomfördes en förstudie där personer som gick på 

skiduniversitetet, Mittuniversitetet; Östersund fick delta för att se om enkäten vara 

lättförståelig och för att se om enkäten kunde ge de resultat som studien syftade till att 

hitta. I förstudien skickades enkäten via mejl till studenterna och de som ville delta 

mejlade tillbaka enkäten när de hade fyllt i den. Totalt fem studenter deltog i 

förstudien och de hade inget att tillägga på enkätens utformande. Förstudien 

genomfördes för att stärka validiteten i undersökningen. 
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Insamlingen av data till huvudstudien gick till så att författaren av studien tog kontakt 

med personen som var ansvarig för RIÖ verksamheten vid Jämtlands Gymnasium och 

bestämde en tid för när författaren kunde träffa deltagarna av studien och dela ut 

enkäten. Utdelningen av enkäten skedde under tre lektioner i Specialidrott, 

försökspersonerna fick veta att deltagandet i undersökningen var anonymt och 

frivilligt. Försökspersonerna ombads att svara ett alternativ per fråga, svara 

sanningsenligt samt läsa igenom följebrevet noggrant när författaren presenterade sig 

och vad undersökningen handlade om. När deltagarna fyllde i enkäten fanns 

författaren på plats för att svara på eventuella frågor kring enkäten. 

4.4 Databehandling  

Datan från enkäten fördes in i Microsoft Office Excel 2007 (Microsoft Corporation, 

Redmond, WA) för att analyseras. I Excel delades också data in i två grupper, ”män” 

och ”kvinnor” för att kunna göra jämförelser mellan grupperna. 

 

Den första analysen som gjordes i Excel var att genomföra beräkningar på typvärden 

på de variabler som hade ordinalskala och sedan utföra medelvärden på övriga 

variabler i datamängden. För att göra övriga analyser fördes data in i PASW Statistics 

ver. 18.0.0 (SPSS inc, Chicago, IL). I SPSS genomfördes Mann-Whitneys U-test 

användes för att se om det fanns några signifikanta skillnader mellan de unga männen 

och de unga kvinnorna. För att se om det fanns några korrelationer mellan de olika 

variablerna användes Spearman’s icke-parametriska korrelationstest dels för hela 

gruppen och för bara ”män” och bara ”kvinnor”. P-värdet < 0,05 antogs som 

statistiskt signifikant. 
 

4.5 Etiska överväganden  
När studier där människor används som undersökningsgrupp ska det tas hänsyn till 

etiska aspekter. Den person som leder studien ska se till att dessa etiska aspekter följs 

under studien. De etiska aspekter som Trost (1997) ansåg att undersökningsledaren 

skulle ta hänsyn till var: alla deltagare av studien skulle veta vad som informationen 

skulle användas till och att deltagandet var anonymt, deltagarna skulle vidare veta att 

det var frivilligt att delta i undersökningen och att informationen som samlades in 

bara skulle användas för den studies ändamål. 
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Denna studie hade följt dessa etiska grundregler. För vid utdelandet av enkäten blev 

deltagarna uppmanade att läsa igenom följebrevet och sedan välja om de ville delta 

eller inte. Författaren berättade vidare vad som informationen skulle användas till 

samt angav också tydligt att deltagandet var anonymt.  

5. Resultat 

5.1 Bortfall 

I undersökningen så fanns det ett bortfall på 19 personer som inte närvarade vid de tre 

lektionstillfällena 

5.2 Undersökningsdeltagarna 

Tabell 1 presenterar hur undersökningsgruppen ser ut.  
Tabell 1. Karaktäristika av försökspersonerna 

 

5.3 Ungdomars målsättning med sitt idrottande 

Figur 1 visar vilken målsättning försökspersonerna har med sitt idrottande.  Den visar 

också att ungdomarna till stor del har som målsättning att bli antingen bäst i världen, 

landet eller länet de bor i. En betydande del av deltagarna har som målsättning att ha 

roligt med sina kompisar. 

 

Variabel Man Kvinna Totalt 

Antal 25 18 43 

Ålder 17 ± 1 17 ± 1 17±1 

Antal utövade år 9 ± 2 9 ± 2 9 ± 2 

Tillfällen/vecka 6 ± 2 6 ± 1 6 ± 2 

Idrotter (antal) Basket (6), Fotboll (5), 
Innebandy (8), 
Ishockey (6) 

Basket (5), Fotboll 
(11), Innebandy (2) 

Basket (11), Fotboll 
(16), Innebandy (10), 
Ishockey(6) 
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Figur 1.  Relativ svarsfrekvens i vilken angiven målsättning ungdomarna har med idrottandet (n=43). 

5.4 Viktigaste faktorn till varför ungdomar idrottar 

Den viktigaste faktorn till att ungdomarna idrottade är för att det är roligt (figur 2).  

Det var fyra ungdomar som ansåg att de hade andra anledningar till att idrotta, dessa 

var ”Alla alternativen är viktiga”, ”Bli bäst eftersom att jag tycker det är roligt”, ” För 

att få hålla på med något som man är bra på som är kul” och ” För att bli bra”. 

 

 
Figur 2. Sammanställning av vilken av de olika faktorerna som ungdomarna tyckte var den viktigaste 

för sitt idrottande (n=43).  
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5.5 Sammanfattning av olika faktorer till varför ungdomar idrottar 

För att överskådligt visa hur viktigt ungdomarna i undersökningsgruppen tycker olika 

faktorer är för fortsatt idrottande sammanställdes de frågorna från 

enkätundersökningen i Figur 3. Det går att utläsa de tre största faktorer som 

ungdomarna såg som ”mycket viktigt” är att ha roligt, lära sig nya saker och att vinna. 

Ungdomarna tyckte att det var minst viktigt att vara medlem i det bästa laget/den 

bästa föreningen. Ingen av deltagarna i studien tycker att någon av faktorerna var ” 

inte alls viktigt”, därför finns den stapeln inte med i figur 3.     

Figur 3. Sammanställning av den relativa svarsfrekvensen av svaren på enkätundersökningens frågor 

6-12 (n=43). 

 

5.6 Ungdomarnas upplevde stress efter idrott/fysisk aktivitet 

Figur 4 visar att en stor del av deltagarna i studien upplever mindre stress efter dem 

idrottat och att ingen av deltagarna anser sig bli mer stressade av att delta i fysisk 

aktivitet/idrott. 
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Figur 4. Visar den relativa svarsfrekvensen av upplevd stress efter utövande av fysisk aktivitet/idrott 

hos ungdomarna (n=43). 

5.7 Tron på hur idrotten inverkar på skolprestationen  

Hur ungdomarna i studien upplever att fysisk aktivitet/idrott påverkar deras 

skolprestation presenteras i Figur 5. Ungdomarna anger till stor del att de tror att den 

fysiska aktiviteten/idrotten påverkar skolprestationen positivt.  

 

 
Figur 5.  Visar den relativa svarsfrekvensen av hur ungdomarna upplever att idrotten påverkar deras 

skolgång (n=43). 
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5.9 Korrelationer mellan variabler 

Resultatet visar att undersökningsgruppen har en del korrelationer mellan vad de 

tycker är viktigt och mindre viktigt. Bland annat visar korrelationerna att de som 

idrottar för att de tycker att det är roligt tenderar att inte tycka att det är viktigt att 

vinna och tävla. Personer som tycker att vinna är viktigt tenderar också att tycka att 

det är viktigt att tävla. Dessutom så korrelerar dessa (vinna och tävla) variabler 

positivt med att ”tillhöra bästa laget” och antalet träningspass som ungdomarna 

tränar/vecka (tabell 2-4). Det går också att utläsa i tabell 2 och 4 att det finns en 

negativ signifikant korrelation mellan att ”tillhöra det bästa laget” och skolprestation 

för hela gruppen och för de unga kvinnorna men inte enbart för de unga männen. 

 
Tabell 2. Visar för hela gruppen vilken korrelation variablerna har till varandra. Inom parantes står 
signifikansnivån   
 Vinna Tävla  Skolprestation Tillhöra bästa 

laget 
Ha roligt - 0,35 (0,021) - 0,39(0,010) 0,16 (0,314) - 0,36 (0,027) 
Pass/vecka 0,38 (0,012) 0,45 (0,002) -0,17 (0,287) 0,34 (0,017) 
Tillhöra bästa 
laget 

0,32 (0,038) 0,52 (0,000) - 0,31 (0,043)  

Tävla 0,43 (0,004)  -0,12 (0,447) 0,52 (0,000) 
 
Tabell 3. Visar för de unga männen vilken korrelation variablerna har till varandra. Inom parantes står  
signifikansnivån  
 Vinna Tävla  Skolprestation Tillhöra bästa 

laget 
Ha roligt - 0,54 (0,005) -0,27 (0,188) 0,12 (0,569) -0,28 (0,183) 
Pass/vecka 0,44 (0,026) 0,54 (0,006) -0,65 (0,757) 0,21 (0,316) 
Tillhöra bästa 
laget 

0,35 (0,083) 0,62 (0,001) -0,21 (0,316)  

Tävla 0,62 (0,001)  -0,10 (0,765) 0,62 (0,001) 
 
Tabell 4. Visar för de unga kvinnorna vilken korrelation variablerna har till varandra. Inom parantes 
står signifikansnivån  
 Vinna Tävla  Skolprestation Tillhöra bästa 

laget 
Ha roligt 0 (1,0) - 0,54 (0,022) 0,23 (0,361) - 0,49 (0,039) 
Pass/vecka 0,35 (0,173) 0,33 (0,177) -0,40 (0,128) 0,57 (0,012) 
Tillhöra bästa 
laget 

0,22 (0,381) 0,40 (0,099) - 0,50 (0,034)  

Tävla 0,10 (0,687)  -0,219 (0,383) 0,40 (0,099) 
 

6. Diskussion 
Denna studies mål var att undersöka vilka som var de viktigaste faktorerna till varför 

ungdomar idrottade och vilken målsättning de hade till sitt idrottande. Målet var också 

att undersöka om det fanns några skillnader mellan könen. Den genomförda studien 
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fann att det viktigaste skälet till att ungdomar idrottar var för att det var roligt och att 

den huvudsakliga målsättningen hos ungdomarna var att de vill bli bäst i antingen 

länet eller i världen. Detta styrker den hypotes som studien hade. Den andra 

hypotesen om att det skulle finnas en skillnad mellan könen styrks till viss del för att 

det fanns endast en signifikant skillnad i en variabel.  

6.1 Målsättning med idrottsdeltagandet 

De resultat som går att utläsa i denna studie är att det finns en skillnad mellan vilken 

målsättning de båda könen har till sitt idrottande. Tidigare studier hade visat på 

liknande svarsalternativ som i denna studie. Denna, likt andra studier, har visat att 

ungdomarna har en målsättning att antingen bli bäst (i världen eller i länet) eller att de 

drivs av inre motivation som i denna studie beskrivs som ”att ha roligt med 

kompisarna” (Trondman, 2005; McCullagh et al., 1993). 

 

Den signifikanta skillnaden mellan könen i målsättning går inte att förklara med hjälp 

av data som har samlats in i studien, men det står klart att de unga männen har en 

högre ställd målsättning än vad de jämnåriga kvinnorna har i studien. Om det beror på 

att de unga kvinnorna har en mer realistisk syn på sitt idrottande än vad de unga 

männen har eller att de unga männen vill nå längre i sitt idrottande än vad de unga 

kvinnorna vill går bara att spekulera i.  

6.2 Inre faktorer som påverkar idrottsdeltagandet 

Studiens data tyder på att ungdomarna till största del engagerar sig i idrott för att det 

är roligt, vilket andra studier också funnit när de hade undersökt samma område 

(Elofsson, 1996; Garcia- Mas et al., 2010; McCullagh et al., 1993).  Det går även att 

utläsa att faktorerna ”ha roligt”, ”För att förbättra mina färdigheter”, ”För att göra 

någonting jag är bra på” och ”För att nå högre nivåer i mitt tävlande” som sågs som 

de fyra viktigaste faktorer till varför ungdomarna idrottade i denna studie kunde 

knytas till de faktorer som hade angivits som inre motivations faktorer i 

litteraturgenomgången (Elofsson, 1996; Ferrer–Caja & Weiss, 2000; Garcia- Mas et 

al., 2010; McCullagh et al., 1993; White et al., 1998). De som idrottar för att det är 

roligt visar också tendenser till att inte vilja idrotta på grund av yttre 

motivationsfaktorer. Detta kan bero på att de ungdomarna inte vill känna pressen vid 

tävling eller känna en press över att de måste prestera i ett bra lag. Negativa 

korrelationer hittades mellan dessa (ha roligt och ”vilja vinna”, ”tävla” och ”tillhöra 
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det bästa laget/den bästa föreningen") faktorer i denna studie och sambandet hade 

även Garcia-Mas et al. (2010) funnit.  

 

Av de resultat som studien visar så framkommer lagkamraterna/klubbkamraterna är 

viktiga för att ungdomarna skall fortsätta med idrotten. Detta samband fann även 

Elofsson (1996). Det var lite viktigare för de unga männen än för de unga kvinnorna. 

Denna skillnad går dock inte att finna i denna studie. Även om ungdomarna i studien 

tycker det är viktigt med lagkamrater/klubbkamrater så är det ingen som tycker att de 

är den viktigaste anledningen till varför de idrottar. Detta kan antas bero på att 

ungdomarna värdesätter andra faktorer som viktigare till varför de idrottar, men att de 

fortfarande tycker att det är viktigt att de har bra lagkamrater/klubbkamrater. Det går 

också att anta detta kan vara en av del faktorerna i att ”ha roligt” för ungdomarna. Att 

det skiljer sig från Elofsson (1996) kan bero på att det är en viss urvalsskillnad på 

försökspersonerna i denna studie mot Elofssons.  

 
Av de korrelationer som finns i denna studie kan det utläsas att de ungdomar som vill 

”ha roligt” i sitt idrottande tenderar att inte ha ”viljan att delta i bästa laget/bästa 

föreningen”. Detta kan bero på att de ungdomar som går in för att det skall vara roligt 

att idrotta bryr sig mindre om hur bra laget/föreningen de spelar i är utan gör det för 

att det är roligt. De som siktar på att bli framgångsrika har ofta en yttre motivation, så 

som att vilja ”vinna”, ”tävla” och ”vilja delta i det bästa laget/bästa föreningen”. 

6.3 Yttre faktorer som påverkar idrottsdeltagandet 

De viktigaste faktorerna för att ungdomarna idrottar är de inre motivationsfaktorerna. 

Det går också att utläsa att en stor del av deltagarna tycker ”att tävla” som kan ses 

som en av de yttre motivationsfaktorerna som ”mycket viktigt” för att de skall 

fortsätta idrotta. Detta talar emot det som Garcia- Mas et al. (2010) kom fram till i sin 

studie där de fann att ungdomar kunde reagera negativt om det blev för mycket tävlan. 

Undersökningsdeltagarna verkar tycka att tävla i sig är roligt och det behöver inte 

nödvändigtvis leda till vinster vilket de antyder är mindre viktigt än tävla i sig.  

 

Andra faktorer det går att härleda till yttre faktorer så som ”fördelaktigare utseende” 

vilket bland annat Kilpatrick et al. (2005) fann vara motivationshämmande för 

idrottare, ses av en stor del av deltagarna i denna studie som en viktig anledning till 
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att de fortsätter idrotta. Det är dock bara en liten del av undersökningsdeltagarna som 

tycker att det är den viktigaste anledningen till varför de idrottar. Detta kan bero på att 

ungdomarna anser att många olika faktorer är viktiga för att de skall fortsätta idrotta 

men att denna inte är den viktigaste. 

 

Enligt de resultat som studien fann tyckte deltagarna i denna studie att faktorn ” viljan 

att delta i bästa laget/bästa föreningen” var den minst viktiga av dem som togs upp. 

Detta resultat fann även Elofsson (1996). I samma studie går det också att utläsa att de 

tre minst viktiga faktorerna till varför ungdomarna idrottade var att ”tävla”, ”vinna” 

och ” viljan att delta i bästa laget/bästa föreningen”. Dessa tre faktorer och ”antalet 

pass per vecka” korrelerar positivt till varandra i denna studie. Vad detta beror på i 

denna studie kan bara spekuleras i men ett antagande är att de personer som har en 

strävan efter att spela i ett bra lag/en bra förening också är beredd att göra mycket för 

att få vara en del av det laget/den föreningen.  

6.4 Upplevd stress efter idrottande  

Undersökningsgruppen antyder i stort att de upplever sig bli mindre stressade efter de 

har idrottat. Ingen i undersökningsgruppen antydde att de kände att de blev mer 

stressade av sitt idrottande.  

 

Att människor blir mindre stressade av att vara fysiskt aktiva/idrotta fann också 

Brown och Siegel (1988) i sin studie där de tittade på 11-15 åriga tjejer. Minskad 

stress i samband med fysisk aktivitet/idrott har också Norris et al. (1992) undersökt, 

de fann att unga vuxna som tränade mer upplevde en mindre stress.  

 

Resultatet i den här studien stämmer överens med det som tidigare studier har funnit. 

Dock hittades ingen signifikant korrelation mellan minskad stress och antalet 

träningstillfällen per vecka i denna studie vilket Norris et al. (1992) hittade i sin 

studie.  

6.5 Idrottens påverkan på skolprestationen 

Drygt två tredjedelar av undersökningsdeltagarna upplever att sitt idrottsdeltagande 

har en positiv påverkan på deras skolprestation. Samtidigt antyder en fjärdedel av 

deltagarna att de är osäkra på om idrotten påverkade skolprestationen. 
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Att idrottandet har en positiv påverkan på skolprestationen har visst vetenskapligt stöd 

för detta från Jonker et al. (2010) och Watt och Moore (2001) som fann resultaten i 

sina studier som tyder på att idrottandet gav en bättre skolprestation. Det finns också 

studier som tyder på att idrottandet inte har någon inverkan på hur bra ungdomarna 

presterar i skolan (Rasberry et al., 2011; Trudeau & Shephard, 2010). 

 

Resultatet i denna studie visar också att det fanns negativa korrelationer som kan 

tydas till att de ungdomar som har en stor ”vilja att delta i bästa laget/bästa 

föreningen” också har tron att skolprestationen påverkades negativt av deras 

idrottande. Detta kan bero på att de försummar skolan när de tränar mycket och 

koncentrera sig på att vara bra och bli kvar i det bra laget.  

 

Denna studie bekräftar till viss del det som tidigare forskning har funnit inom 

området. Studien säger dock inte att idrotten förbättrar skolprestationen, då studien 

bara undersökte hur ungdomarna upplevde att idrotten påverkade deras skolprestation.  

6.6 Minskande skillnader mellan könen 

Denna studies försök att se skillnader mellan könen lyckades inte. Att det är 

minskande klyftor mellan vad som motiverade de båda könen till idrottsutövande kom 

Gould et al. fram till redan 1985 och det kan också antydas av denna studie på grund 

av det bara var i målsättningen med idrottandet som det fanns en signifikant skillnad 

mellan könen. 

6.7 Metoddiskussion  

Resultatet i studien kunde ha varit annorlunda om undersökningsgruppen hade fått 

ange flera svarsalternativ på varje fråga. För då hade deltagarna haft möjligheten att 

svara fler svar om de hade haft fler lika viktiga anledningar till varför de idrottade. Då 

kunde det ha gett en ännu tydligare bild av vad deltagarna tyckte var viktigt för deras 

deltagande i idrott. Det skulle även ha varit intressant att se hur resultatet hade 

förändrats om även individuella idrottare hade deltagit i studien.  

 

Denna studie till skillnad mot andra studier (Elofsson, 1996) har enbart tittat på 

lagidrottande gymnasieungdomar som utövar sin idrott på skoltid. De andra studierna 

hade tittat på gymnasieelever i stort, även de som inte aktivt deltog i idrottsföreningar 

(Elofsson, 1996). Detta kan medföra att undersökningsdeltagarna i denna studie har 
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visat på en högre uppsatta mål med sitt idrottande än vad tidigare studier har funnit, 

då de går ett gymnasieprogram där det krävs en del idrottslig färdighet för att komma 

in. De tidigare studierna hade inte heller tagit hänsyn till vilken idrott som de 

undersökningsdeltagarna som idrottade engagerade sig i när de gjort sina analyser. 

 

Resultaten är till viss del också tvetydiga i denna studie, på en typ av fråga ansåg 

deltagarna att de inre faktorerna är de viktigaste för att de skall fortsätta idrotta och 

när det frågas efter hur viktig en viss variabel är för att de skall fortsätta idrotta 

uppgavs det att en del yttre faktorer var ”mycket viktiga” i stor utsträckning.  

 

De brister som kan tyckas finnas med denna studie är det även skulle ha varit 

intressant att se om det finns några skillnader mellan individuella idrotter och 

lagidrotter på de mätta variablerna.  

6.8 Användningsområden 

De resultat som framkommit i denna uppsats kan användas av tränare när de ska lägga 

upp träningen. Om de vet att det som framförallt motiverar ungdomar till att idrotta är 

att ha roligt bör de försöka lägga upp träningen lite efter det.  

Informationen från resultatdelen som säger att vinna inte alltid är det viktiga för 

ungdomarna, kan tränarna också tänka över när/om de trycker på att ungdomarna 

måste börja prestera för att det är viktigt att vinna matcher. 

 

Föräldrar och lärare kan använda informationen till att försöka få barn/ungdomar som 

inte redan idrottar att börja göra det för att det kan finnas fördelar på skolprestationen. 

Idrotten kan också göra så att barnen och ungdomarna känner sig mindre stressade 

vilket kan vara fördelaktigt. 

7. Slutsats  
Ungdomarna i studien tyckte att den viktigaste orsaken till varför de fortfarande 

idrottade var för att det var rolig. Vidare så hade ungdomarna en hög målsättning med 

sitt idrottande och att unga männen hade en signifikant högre målsättning än de unga 

kvinnorna. 
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Bilaga 1. Informationsbrev  
 
Hej! 
Mitt namn är Hampus Johansson och jag går tredje året på idrottsvetenskapliga 
programmet på Mittuniversitetet i Östersund. Nu under våren så ska jag skriva ett 
examensarbete där jag vill undersöka om det finns någon skillnad mellan killar och 
tjejers anledning till att delta i idrottsliga aktiviteter på och efter skoltid.  
Jag skulle bli glad om ni ville fylla i denna enkät som är helt anonym och kommer ta 
5 - 10 minuter att genomföra!  
 
De data och resultat som enkäten ger kommer att hanteras anonymt och du behöver 
inte ange ditt namn när du fyller i enkäten. Det är frivilligt att delta, så om du inte 
känner för att delta så kan helt enkelt lämna enkäten tom. 
När uppsatsen är klar så kommer jag att skicka det färdiga arbetet till ansvarig 
lärare/tränare om det finns intresse av att ta del resultaten som kommer fram av 
enkäten.   
 
Tack på förhand och har ni frågor så kontakta mig på: 
Hampus Johansson: hajo0808@student.miun.se    
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Bilaga 2. Enkät 
Enkätundersökning 

 
Ringa in den bokstav som motsvara ditt svar  
 

1. Kön 

A. Man         B. Kvinna 

 

2. Ålder? _________ 

 

3. Hur många år har du utövat din idrott? 

 

________________ 

 

4. Vilken idrott utövar du? 
 

___________________________________________ 
 

5.  Hur många tillfällen per vecka utövar du din idrott i snitt?  

 

___________St. 

 

6. Hur viktigt är det för dig att det är roligt när du utövar idrott för 

att du ska fortsätta med den? 
A. Inte alls viktigt    B. Inte särskilt viktigt   C. Ganska viktigt    D. Mycket viktigt 
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7. Hur viktigt är det för dig att du får känna att du lyckas lära dig 

nya saker inom din idrott?  
A. Inte alls viktigt    B. Inte särskilt viktigt   C. Ganska viktigt    D. Mycket viktigt 

 

8. Hur viktiga är dina lagkamrater/klubbkamrater för att du skall 

fortsätta med din idrott? 
A. Inte alls viktigt    B. Inte särskilt viktigt   C. Ganska viktigt    D. Mycket viktigt 

 

9. Hur viktigt anser du det är att tävla? 
A. Inte alls viktigt    B. Inte särskilt viktigt   C. Ganska viktigt    D. Mycket viktigt 

 

10. Hur viktigt är det för dig att vinna? 
A. Inte alls viktigt    B. Inte särskilt viktigt   C. Ganska viktigt    D. Mycket viktigt 

 

11. Hur viktigt är det för dig att du kan hålla dig i form med hjälp av 

din idrott? 
A. Inte alls viktigt    B. Inte särskilt viktigt   C. Ganska viktigt    D. Mycket viktigt 

 

12. Hur viktigt är det för dig att du spelar i det bästa laget/ är 

medlem i den bästa föreningen i din idrott? 
A. Inte alls viktigt    B. Inte särskilt viktigt   C. Ganska viktigt    D. Mycket viktigt 

 

13. Vilken är din huvudsakliga målsättning med ditt idrottande? 
A. Att bli bäst     B. Att delta i OS/VM     C. Att bli bäst i Sverige 

D. För att bli bäst i länet     E. Att ha roligt med kompisar    F. Att bli mer vältränad 

 

14.Vilken av följande faktorer är viktigast för att du ska fortsätta 

utöva din idrott? 
A. Det är roligt     B. För att hålla mig i form     C. För att få träna      

D. För att förbättra mina färdigheter      
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E. För att göra någonting som jag är bra på     F. För att få vara del av ett lag     

G. För att få tävla     H. För utmaningen vid tävling     I. För att få vinna     

J. För att högre nivåer i mitt tävlande     K. För att få vara med mina kompisar.     L. 

Eget alternativ?____________________________ 

15. Efter att du har tränat/idrottat känner du dig… 
A. Mindre stressad     B. Lika stressad som innan träningen      

C. Mer stressad    D. Vet ej   

 

16. Hur tror du ditt idrottande påverkar ditt skolarbete? 
A. Negativt     B. Positivt     C. Vet ej 

 

 

 

Tack för din medverkan!  

  


