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ABSTRACT 

 
Syftet med denna uppsats är att bidra med empirisk kunskap till den pedagogiska 

forskningen om vad som påverkar elevers val av idrott. En genomgång av tidigare 

forskning på området påvisar att faktorerna geografiska förutsättningar, 

könstillhörighet, idrottslärarens påverkan, föräldrars idrottsutövande och kompisars 

idrottsutövande är relevanta förklaringar till elevers val av idrott (Se t.ex. Redelius, 

2002; Larsson, 2005; Nilsson, 1993; Augustsson, 2007; Svedberg, 2003). 

Undersökningen vilar på en kvantitativ metod och har sammanställts genom en 

enkätundersökning. Undersökningen har genomförts på en årskurs 6 till 9-skola med 

sammanlagt 171 elever i en stad med 18 000 invånare. Den huvudsakliga slutsatsen – 

som baseras på elevernas egna svar – är följande: de geografiska förutsättningarna 

påverkar inte elevernas val av idrott, könstillhörigheten påverkar till viss del 

elevernas val av idrott, idrottsläraren påverkar till viss del elevernas val av idrott, 

föräldrarna har till viss del påverkat elevernas val av idrott och kamraterna har till 

stor del påverkat deras val av idrott. Vidare påvisades att kamraterna hade störst 

påverkan på valet av idrott, följt av föräldrar och idrottsläraren. 
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1 INTRODUKTION 

 

Genom denna rapport så avser jag undersöka och granska vilka faktorer som 

påverkar elevers val av idrott. Denna rapport kan möjligtvis bli till hjälp för lärare 

och blivande lärare som undervisar i idrott och hälsa. Förhoppningsvis kommer även 

de som undervisar i övriga skolämnen att kunna reflektera och återkoppla till sitt eget 

ämne och sedan utvärdera och möjligen förändra sin egen undervisning så eleverna 

får en så stor och bred utbildning som möjligt som de senare kan ha nytta av i sitt 

kommande liv. På så vis är undersökningen utbildningsvetenskapligt relevant. 

 

En genomgång av tidigare forskning på området påvisar att faktorerna geografiska 

förutsättningar, könstillhörighet, idrottslärarens påverkan, föräldrars idrottsutövande 

och kompisars idrottsutövande är relevanta förklaringar till elevers val av idrott (Se 

t.ex. Redelius, 2002; Larsson, 2005; Nilsson, 1993; Augustsson, 2007; Svedberg, 

2003). Självfallet finns det fler anledningar till elevers val av idrott, men av praktiska 

och utrymmesmässiga skäl så har jag valt att begränsa mig till att undersöka ovan 

nämnda faktorer. Andra faktorer kan vara exempelvis ekonomi, genetik, 

funktionsnedsättningar och så vidare. 

 

1.1 Disposition 

Uppsatsen är uppdelad i sex kapitel. Föreliggande kapitel ger en övergripande 

introduktion till undersökningen. I andra kapitlet beskrivs de olika teoretiska 

ansatserna som är relevanta för min underökning. Där presenteras inledningsvis 

geografiska förutsättningar. I kapitlets andra del definieras innebörden av 

könstillhörighet, därefter följer en beskrivning av idrottslärarens inverkan vad gäller 

elevers val av idrott. I bakgrundens tredje del presenteras huruvida föräldrapåverkan 

kan ha för inverkan på eleverna, och slutligen i detta kapitel behandlas ifall 

kompisars idrottsutövande kan påverka den enskilda eleven. I tredje kapitlet kan man 

finna min problemformulering och syftet med föreliggande studie. I fjärde kapitlet 

påträffar man min metoddiskussion där det diskuteras fördelar och nackdelar med 

föreliggande undersökning. I femte kapitlet presenteras de resultat som 

undersökningen givit och ett sammanfattande resultat. I sjätte och sista kapitlet 

sammanfattas uppsatsens huvudsakliga slutsatser och en diskussion genomförs. 
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2 BAKGRUND 

 

I detta kapitel kommer jag att ge en beskrivning av de aktuella förklaringsfaktorerna 

och teorier om faktorernas påverkan på elevernas val av idrott. 

 

2.1 Geografiska förutsättningar  

I följande avsnitt kommer jag att diskutera eventuella förklaringar till varför 

geografiska förutsättningar
1
 kan påverka elevers val av idrott. Aggestedt och 

Tebelius (1975) hävdar att det skiljer väsentligt vilka idrotter som är populära i olika 

delar av landet. Eftersom miljöförhållandena skiftar och många idrotter är beroende 

av ett visst klimat så påverkas populariteten för idrotten och utövandet avgränsas 

geografiskt. Även tillgång till arenor och idrottsanläggningar påverkar hur populär en 

viss idrott är. Många orter har också en tendens att satsa på en idrott där någon från 

orten har varit på elitnivå eller samhället har haft någon framgång i en speciell 

idrottsgren. Detta leder till att utbudet på orten kan vara begränsat och barn och 

ungdomars valmöjligheter blir begränsade (jfr Redelius, 2002).  

 

Dessa förklaringar är exempel på hur det geografiska läget kan påverka elevernas val 

av idrott. Jag har dock valt att avgränsa studien till att enbart undersöka om faktorn 

geografiskt läge påverkar elevernas val av idrott eller inte. Eventuella 

orsakssamband, dvs. mer ingående förklaringar, lämnar jag över till framtida 

undersökningar. 

 

Hur skall man då ”mäta” hur de geografiska förutsättningarna påverkar elevernas val 

av idrott? Med geografiska förutsättningar avses elevers vistelseort. Eftersom jag har 

valt att genomföra en enkätundersökning (se kapitel 4), så kommer jag att undersöka 

elevers geografiska förutsättningar genom att använda följande frågeställning: 

”Skulle du träna samma idrott ifall du bodde i en annan stad”? Självfallet finns det 

brister med en sådan frågeställning eftersom det kan vara svårt för eleverna att vara 

medvetna om vad de hade valt för idrott om de varit bosatta i en annan stad/miljö. 

Trots dessa brister så anser jag att man får en indikation om vad de geografiska 

förutsättningarna har för påverkan. 

 

2.2 Könstillhörigheten  

I detta avsnitt diskuteras teorier om på vilket sätt elevernas könstillhörighet kan 

påverka deras val av idrott. Eriksson m.fl. (2003) har i sin utvärdering av 

grundskolan kommit fram till att de idrottsaktiviteter som pojkarna i stor 

utsträckning utövar på sin fritid är de idrottsaktiviteter som oftast förekommer 

under idrottslektionerna, exempelvis bollsporter. Liknande resultat har Lena 

Larsson (2004) funnit i sin undersökning där det visade sig att de moment som 

idrottslärarna ägnade mest tid till var bollaktiviteter av olika slag.  

 

I Eriksson m.fl. (2003) studie har det även framkommit att det, enligt lärarna, finns 

en skillnad mellan vilka idrotter som är populära bland pojkar och flickor. Flickor 

                                                   
1
 Termen ”geografiskt läge” kommer att användas som synonymt med ”geografisk förutsättning” i det 

följande. 



- 5 - 

  

verkar finna ett större intresse i (har ett högre deltagande i) idrotter som aerobics 

och dans. Pojkarna föredrar däremot när diverse bollaktiviteter står på schemat. 

Men man bör beakta att bollaktiviteter ger det näst högsta deltagandet även bland 

flickor. Det är också värt att notera att de aktiviteter som är populärast bland pojkar 

också är de aktiviteter som är vanligast under idrottslektionerna. 

 

Håkan Larsson (2005) har i sin studie kommit fram till att pojkar ofta har ett större 

intresse för tävling i ämnet idrott och hälsan än flickor. En annan tolkning som 

Larsson gjort i sin undersökning är att pojkarna i större utsträckning har lärt sig att 

tävling ofta är en del av ämnets innehåll och pojkarna känner på så vis att de har 

något att vinna på att tävla och att tävlandet uppfattas som något som bekräftar den 

manliga könsidentiteten. 

 

För flickor gäller, enligt Larsson (2005), det motsatta, de känner att de inte har 

något att vinna på att tävla och tävling är inget som stärker den kvinnliga 

könsidentiteten. Eriksson m.fl. (2003) kommer i sin utvärdering fram till att 

idrottsämnet ofta förknippas med tävling och prestationer i stor utsträckning men 

enligt deras studie så uppger lärarna att de inte tar hänsyn till dessa begrepp vid 

betygsättning av en elev. Inte heller eleverna anser att detta är relevant. 

 

Larsson (2005) beskriver fortsättningsvis att vederbörande pedagoger bör tänka på 

att försöka förbättra sina tankegångar och försöka påverka flickors och pojkars 

inställning och beteende till ämnet idrott och hälsa. Enligt Larsson handlar det om 

att pedagogerna bör iaktta sina elevers beteende och ta hänsyn till detta i 

utformandet av sina idrottslektioner. 

 

I samband med läroplanen 1980 infördes samundervisning under 

idrottslektionerna, det vill säga att flickor och pojkar har undervisning tillsammans 

(Lgr 80). Carli (1990) har gjort en studie gällande samundervisning och kommit 

fram till att efter samundervisningens införande har idrottslektionerna förändrats 

avsevärt. De idrotter som ur ett historiskt perspektiv har setts som typiskt manliga, 

har fått behålla och till och med förstärkt sin position under idrottstimmarna, och 

de idrotter som prioriterats bort är de som ur ett historiskt perspektiv har ansetts 

som typiskt kvinnliga (t.ex. dans och gymnastik).  

 

Larsson (2005) menar att diskussionen kring sam- eller särundervisning allt för ofta 

handlar om en åtskillnad mellan flickor och pojkar. Uttryck för att motarbeta 

traditionella könsmönster anser han saknas fullständigt. Detta torde vara en viktig del 

i diskussionen för att motverka att pojkar och flickor ses som homogena grupper. 

 

I Larssons föreläsning (2006)
2
 redovisar han resultaten från sin studie gällande 

könsföreställningar inom olika idrotter. I resultatet framkommer det att de idrotter 

som uppfattas som manliga är diverse bollsporter så som fotboll, bandy, och 

handboll men även kampsporter och idrotter som kräver mycket fysisk styrka 

exempelvis tyngdlyftning och boxning. De typiskt kvinnliga idrotterna är enligt 

undersökningen istället inriktade på dans, rytm och estetik där gymnastik, balett 

och konståkning är några exempel. 

 

                                                   
2
 Vilka är ’flickorna’ och ’pojkarna’ när man talar om flickor i idrott och hälsa? Föreläsning på 

Kalmar Högskola den 7 mars 2006. 
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Fagrell (2000) har pratat med barn i sju-åttaårsåldern om hur de ser på kvinnligt 

och manligt bland annat när det gäller idrott.  I undersökningen framgår det tydligt 

att barnen redan i denna ålder vet vilka idrotter som traditionellt är lämpliga för 

kvinnor respektive män att utöva. Barnen fick frågan om vilka tre idrotter de helst 

skulle vilja ägna sig åt? De skulle dessutom svara på vilken idrottsaktivitet de 

trodde att det motsatta könet helst ville utöva men även vilken aktivitet de inte 

trodde att det motsatta könet ville utöva. Resultaten blev väldigt tydligt uppdelade 

efter kön då flickorna ville rida och åka konståkning medan pojkarna helst spelade 

fotboll och ishockey. Lagidrotter ansågs alltså som manliga idrotter och idrotter 

med relation till levande djur eller med en estetisk karaktär uppfattades som 

kvinnliga. 

 

När pojkarna och flickorna sedan fick motivera sina val av idrotter urskiljdes 

tydligt hur flickaktiviteterna nedvärderades av både pojkar och flickor. 

Anledningen till att dans inte valdes av pojkarna motiverade en flicka genom att 

förklara att pojkarna inte ville vara så fjantiga som flickorna. En pojke redogjorde 

för samma fenomen genom att säga att inom baletten går man ju på tå, vilket bara 

tjejer ska göra (Fagrell, 2000). 

 

Olofsson (1989) menar att kvinnors idrottande alltid har skett på männens villkor. 

Vidare beskriver hon att männen aldrig involverat sig i idrott skapad av kvinnor, 

men kvinnorna har däremot successivt fått tillträde till männens arena, det vill säga 

fått anpassa sig till männen. Hargreaves (1994) påvisar också att männen har 

makten över den organiserade idrotten och får på så vis kontrollen över det 

kvinnliga idrottandet. Männen har rätt att bedöma vilka kvaliteter som är värdefulla 

inom den organiserade idrotten, kvinnornas idrottsutövande blir på så vis 

underordnad männens. Olofsson (1989) skriver vidare att man egentligen inte kan 

tala om kvinnlig idrott utan endast om manlig idrott som ibland har kvinnliga 

utövare, detta eftersom att genussystemet
3
 är så starkt. 

 

Fagrell (2000) beskriver att flickorna i hennes undersökning hade ett mer 

distanserat förhållningssätt till tävling än pojkarna. Det verkade vara okej för 

flickor att tävla men däremot fick de inte låta tävlingsidén blir för dominerande.    I 

Håkan Larssons (2001) intervjuer med friidrottsungdomar uppkommer något 

dubbeltydliga svar angående flickors idrottande. Kerstin, en friidrottstjej, skildrar 

först sitt idrottande som mycket tävlingsinriktat, för att i nästa andetag beskriva att 

flickor i allmänhet håller på med idrott mest av sociala skäl. Kerstin verkar hela 

tiden behöva förklara sitt idrottande så att hon inte förknippas med de mer oseriösa 

flickorna medan Marcus, även han friidrottare, har en mer avslappnad syn på sitt 

idrottande, dvs. han behöver inte motivera sitt idrottsutövande (Franzen & 

Petersson, 2001) 

 

I enkätundersökningen som jag genomfört har jag ställt följande frågeställning för att 

ta reda på om könstillhörigheten har någon påverkan på elevernas idrottsval: ”Tror 

du att könstillhörigheten har påverkat ditt val av idrott?”  

 

                                                   
3
 Med ”genussystem” avser jag, liksom Yvonne Hirdman (1988), strukturen av det sociala och 

kulturella skapandet av kvinnan respektive mannen”, dvs. den struktur som baseras på den sociala och 

kulturella konstruktionen av vad som betraktas som ”manligt” och ”kvinnligt”. 
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2.3 Idrottsläraren och val av idrott  

I detta kapitel kommer jag att diskutera idrottslärarens inverkan på elevernas val av 

idrott. Giddens (1998) beskriver att auktoritet är något som en individ besitter och 

som är accepterat av dem som underkastar sig. Läraren kan i detta synsätt bli den 

självklara auktoriteten och eleverna blir då de som underkastar sig, vilket medför att 

de påverkas av lärarens förhållningssätt, preferenser och pedagogiska innehåll. En 

idrottslärares pedagogiska utövande kan således påverka elevernas val av idrott.  

 

Något som avgör i vilken utsträckning läraren påverkar sina elever är lärarens 

ledarstil. Stensmo (2000) menar att det går att urskilja två olika lärarstilar i ett 

klassrum. Dessa är den uppgiftsorienterade stilen och den elevorienterade stilen. I 

den förstnämnda kategorin sätter läraren agendan och utgår från sin egen 

expertkunskap i planeringsarbetet. Den elevorienterade läraren låter eleverna 

bearbeta sin egen agenda och med handledning planerar eleverna efter sitt eget behov 

av kunskap (a.a). 

 

Fortsättningsvis beskriver Stensmo (2000) att de flesta pedagoger befinner sig 

någonstans i mellan den elevorienterade och den uppgiftsorienterade läraren men att 

utgå från dessa två olika infallsvinklar på lärandet så utvecklas en insikt och en 

reflektion hos pedagogerna som de senare kan använda sig av i sin undervisning. 

Kunskapsinhämtningen ser också olika ut för våra elever, Stensmo beskriver att vissa 

elever som drivs av impulser kan ha svårare att arbeta enligt den elevorienterade 

stilen. Detta leder till att elevernas fokus förflyttas från något annan än just 

undervisningen. Dessa elever kanske hade gynnats av den uppgiftsorienterade 

modellen? I motsatt fall där eleverna är ambitiösa och målinriktade så kanske den 

elevorienterade modellen lämpar sig bäst.  

 

Nilsson (1993) har en liknande syn på ledarstilar men använder sig av kategorierna 

eftergivna och grupporienterade lärare. Han beskriver att den eftergivne ledaren har 

bekymmer att vara tydlig i sin lärarroll och detta tenderar till att ledaren förvandlas 

till en ”låt-gå-ledare” som har svårt att sätta ramar och strukturer. Den 

grupporienterade läraren låter eleverna vara med att påverka ämnesinnehållet och 

utarbeta gemensamma och individuella mål (a.a). 

 

Nilsson (1993) beskriver likt Stensmo att det självfallet finns en mängd olika 

ledarstilar och att de oftast är en blandning av de olika ledarstilarna som är mest 

optimalt. I en viss situation krävs det att man befinner sig närmre den 

grupporienterade läraren och i en annan så krävs det att man närmar sig ”låt-gå-

ledaren” eller den auktoritära ledarstilen.  

 

Ovan beskrivs hur idrottsläraren och vederbörandes olika ledarstilar eventuellt kan 

påverka elevernas val av idrott. Jag nöjer mig med att undersöka elevernas subjektiva 

uppfattning om idrottslärarens påverkan eller icke-påverkan. Det hade givetvis varit 

intressant att ytterliggare specificera denna faktor, t.ex. genom att undersöka 

huruvida vissa ledarstilar eller pedagogiska inriktningar är mer framgångsrika än 

andra men jag bedömer att utrymmet för detta är begränsat med tanke på uppsatsen 

omfattning och dels p.g.a. praktisk genomförbarhet. I enkätundersökningen ställs 

följande frågeställning för att utröna idrottslärarens eventuella påverkan: ”har din 

nuvarande idrottslärare någon gång rekommenderat dig att börja med en idrott eller 

att gå med i en förening”?  
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2.4 Föräldrapåverkan 

I följande avsnitt behandlas hur föräldrarna påverkar sina barn, det vill säga våra 

elever, i valet av idrott. Augustsson (2007) skriver i sin avhandling att föräldrar är en 

nödvändighet för att ungdomsidrotten skall fungera. Ungdomsidrotten bygger ofta på 

ett aktivt deltagande från både barn och förälder, detta uttrycker sig i ett direkt 

samarbete mellan barn och förälder. Tyvärr finns det barn och ungdomar som känner 

att de är utsatta för press av sina föräldrar. Detta leder till att individen känner ett 

obehag inför olika idrottsprestationer när deras föräldrar är involverade. Augustsson 

(2007) menar att för höga förväntningar och krav på individen i idrottsmiljön leder 

till att barn och ungdomar känner press. Dessa förväntningar behöver nödvändigtvis 

inte baseras på avsiktliga krav från föräldrarnas sida, utan kan även uppstå 

oavsiktligt genom exempelvis föräldrarnas försök till aktivt engagemang, men för 

individen så blir obehaget detsamma. Fortsätter denna press att påverka individen 

kan detta leda till begränsad självkänsla och därigenom minskade möjligheter till att 

prestera i de fritidsaktiviteter individen företar sig. Ungefär 1 av 5 ungdomar känner 

sig otillräckliga vad gällande utövandet av sin idrottsgren på grund av att föräldrarna 

pressat dem för hårt. 

 

Fortsättningsvis beskrivs det att vissa idrottsgrenar tenderar att ha högre 

föräldrapåverkan än andra. I de idrottsgrenar som material och resekostnader är 

höga, är också föräldratycket högt. Exempel på sådana idrotter är simning, tennis, 

ridsport och golf (a.a). 

 

Även Engström (1989) anser att föräldrarna spelar en väsentlig roll i barn och 

ungdomars idrottsutövande. De föräldrar som har tidsmässiga och ekonomiskt starka 

resurser tenderar att påverkar barn och ungdomar mer än de föräldrar som saknar 

dessa förutsättningar. Dessa föräldrar ägnar mer tid och engagemang åt barnens 

fritidsaktiviteter (vilket inkluderar idrott) och har de ekonomiska förutsättningarna 

för att låta barnen vara aktiva i idrotter där kostnaderna är betydande.   

 

Arvidsson och Bremer (2006) menar att för hög föräldrapåverkan kan leda till stress 

hos individen som utövar sin idrott. Detta sker när föräldrarna ställer orimliga och för 

höga krav på sina barn. Ofta ställs dessa krav utan att föräldrarna är medvetna om 

barnets mognad och förmåga. Blir barnet för pressat så tenderar barnet att uppleva att 

föräldern inte är nöjd trots att barnet gjort sitt yttersta. Pressar föräldrarna sina barn 

för hårt verbalt under sin idrottsutövning kan detta yttra sig i att barnet känner skam. 

De barn som känner för hög press på sig själva kan ofta känna ett tvång att utöva sin 

idrott fast de i själva verket inte vill och föräldrarna är ofta omedvetna om hur barnet 

upplever situationen.  

 

Aggestedt och Tebelius (1975) menar att föräldrarna påverkar sina barn när det gäller 

att välja en fysisk aktivitet. Det verkar som att de idrotter som föräldrarna värdesätter 

högt, ägnar sig deras barn åt. Detta behöver självfallet inte vara en medveten 

påverkan men indirekt stärks barnet när de får beröm i vissa situationer som till 

exempel om de lärt sig att åka skridskor. Barnet bär sedan med sig sina motoriska 

framsteg och vill utforska sin omgivning mer. Bemöts då barnet med de resurser som 

krävs av föräldrarna för att ägna sig åt en viss aktivitet så tenderar barnen att fortsätta  

med denna aktivitet.  
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I min enkätundersökning ställdes följande frågeställning för att undersöka huruvida 

föräldrarna har någon påverkan på elevernas idrottsval: ”Sysslar din mamma/pappa, 

eller har hon/han sysslat med någon idrott”?  

 

2.5 Kompisars idrottsutövande 

I kommande avsnitt beskrivs hur elevernas kompisar kan påverka valet av idrott. 

Grundantagandet för denna förklaring är att individer påverkar varandra i olika 

grupprocesser. För att förstå begreppet grupprocess så har Thornberg (2004) 

beskrivit att vi bör förstå att människor inte lever på isolerade öar utan ständigt 

påverkas och influeras av vår yttre miljö. Människan befinner sig i många 

grupperingar genom livet, dessa grupperingar kan vara familj, vänner, arbetsgrupp, 

skolklass och föreningar.  

 

Svedberg (2003) fortsätter dessa tankar och beskriver att människor lever med 

varandra i olika grupperingar och vi söker existentiell näring till vår identitet. 

Fortsättningsvis så beskrivs det att det ofta är avgörande för individens kommande 

liv att arbeta i grupp och då igenom t.ex. arbetslagsträffar, bostadsrättsföreningar. 

 

Att alla individer utsätts för någon slags påverkan och i sin tur påverkar andra är en 

självklarhet. Enligt Thornberg (2004) är detta en del av det sociala livet och även om 

en individ inte har för avsikt att påverka någon så pågår detta ständigt. 

Fortsättningsvis beskrivs det att vi från födelsen befinner oss i olika grupper och 

grupprocesser handlar om att se vad som sker i en gruppering av människor, i vilken 

grad de olika medlemmarna i gruppen agerar i ett socialt samspel med varandra och 

hur man behandlar uppgifter, definierar mål och uttrycker åsikter i gruppen.  

 

Enligt Arvidsson och Bremer (2006) skapas ofta grupptryck i miljöer där gruppen är 

isolerad och arbetar mycket för sig själv och där ledaren inte är flexibel. Ledaren kan 

också vara delaktig i att påverka grupptycket genom att inte acceptera avvikande 

åsikter. Grupptryck förekommer ofta i grupperingar som har en god 

samhörighetskänsla men där det är svårt att kritisera och ifrågasätta någons mening 

eller agerande. När grupptrycket påverkar gruppen så kan detta yttra sig i att 

grupperingen begår till synes enkla misstag som har sin förklaring i att 

gruppmedlemmarna ej funderar själva och gruppidentiteten har tagit över individens 

egen vilja och moral. När grupptrycket har infunnit sig och gruppen begår misstag så 

tar ingen gruppmedlem på sig ansvaret utan alla skyller på alla.  

 

Larsson (2008) påvisar i sin avhandling att det som påverkar ungdomar mest i sina 

val av fritidsaktiviteter är till vilken grupp man vill tillhöra och att ungdomar ägnar 

sig åt just de fritidsaktiviteter som sina vänner och bekanta utför. På detta vis bildas 

en större och större idrottsgrupp och fler ungdomar blir på så vis involverade och 

idrotten sprids.  

 

För att undersöka hur elevernas vänner påverkar deras val av idrott har följande 

frågeställning tilldelats eleverna via min enkätundersökning: ”hade du redan 

kompisar i den föreningen/idrotten som du ägnar dig åt”?  
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3 PROBLEM 

 

Syftet med min studie är att bidra med empirisk kunskap till den pedagogiska 

forskningen om vad som påverkar elevers val av idrott. Syftet kommer att uppnås 

genom att besvara följande frågeställningar: 

 

1. Påverkar de geografiska förutsättningarna elevers val av idrott? 

2. Påverkar könstillhörigheten elevers val av idrott? 

3. Påverkar idrottsläraren elevers val av idrott? 

4. Påverkar föräldrarnas idrottsutövande elevers val av idrott? 

5. Påverkar kompisars idrottsutövande elevers val av idrott? 
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4 METOD 

 

Jag har valt att genomföra studien på en årskurs 6 till 9-skola som jag genomfört min 

verksamhetsförlagda utbildning (VFU) på. Skolan är belägen i en stad med ca 18 000 

invånare. På skolan studerar sammanlagt 171 elever. Valet av skola motiveras av 

praktiska skäl. Jag är fullt medveten om att valet av en specifik skola har 

metodologiska brister. Idealet vore naturligtvis att inkludera så många fall som 

möjligt när man prövar olika faktorers förklaringskraft. En sådan allomfattande 

undersökning är dock inte genomförbar. Ett urval är nödvändigt, och med tanke på 

tidsmässiga och praktiska skäl valde jag att genomföra undersökningen på en årskurs 

6 till 9-skola som jag har erfarenhet av samt tillträde till (Esaiasson m.fl., 2004). 

Skolan har en idrottsprofil och samtliga som svarat på enkäten idrottar. 

Undersökningen kan betraktas som en pilotstudie av en eventuellt större studie, 

baserad på mer noggranna urvalskriterier som exempelvis ett representativt 

slumpmässigt urval av alla 6 till 9-skolor i Sverige (Trost, 2001). 

 

Mitt praktiska tillvägagångssätt var inledningsvis att kontakta skolans rektor för 

godkännande av studien. Efter godkännande av rektor kontaktade jag ansvariga 

lärare för att planera studiens genomförande. Jag kom överens med lärarna om att 

personligen dela ut enkäterna i slutet av schemalagda lektioner. Lärarna avsatte 20 

minuter av lektionstiden i respektive klass under sammanlagt en veckas tid. På så vis 

kunde jag närvara och dela ut enkäterna i samtliga klasser i olika omgångar. Genom 

att avsätta tid under lektioner så minimerade jag bortfallet. Jag inledde varje 

enkätutdelning med att presentera mig själv och informera om studiens syfte. 

Därefter garanterade jag eleverna anonym behandling av svaren. Rent praktiskt så lät 

jag eleverna lägga ifyllda enkäter felvända i en mapp.    

 

Eftersom jag har för avsikt att bidra med kunskap vad gäller vissa specifika faktorers 

förklaringskraft av elevers val av idrott, är jag egentligen inte intresserad av något 

enskilt fall i sig. Således har jag valt att göra en kvantitativ studie. Jag kommer att 

göra ett totalurval av eleverna som går på föreliggande skola. Som jag beskrev i 

bakgrundskapitlet, så har jag valt att mäta de olika faktorerna med hjälp av 

specificerade frågeställningar i en enkät (se bilaga 1) (Esaiasson m.fl., 2004). 

 

Eftersom jag har valt att genomföra en enkätundersökning kan jag undersöka hur 

många procent av målgruppen som tycker det ena eller det andra inom det aktuella 

undersökningsområdet. Genom att föra in svarsalternativen i Microsoft Excel 

möjliggör jag en tydlig sammanställning av materialet. På så vis kan jag utläsa hur 

många som besvarat en viss fråga i enkäten, hur många som uppgett en viss 

svarskategori i en viss fråga och hur stor procentandel som uppgett en viss 

svarskategori i en viss fråga, dvs. jag kan fastställa hur stor procentandel av eleverna 

som uppgett olika svarsalternativ. Bearbetningsmetoden möjliggör kort sagt 

jämförelser av en stor mängd svarsalternativ vilket medför att frågeställningarna kan 

besvaras (om analysen t.ex. påvisar att 100 procent av eleverna uppger att deras 

kompisar påverkar deras val av idrott, kan vi dra slutsatsen att faktorn ”kompisarna” 

påverkar deras val av idrott).  

 

Fortsättningsvis så beskrivs det att man skall försöka att undvika öppna frågor när 

man arbetar med enkäter. Dessa kan bli förödande att sammanställa och då våra 

handstilar skiljer sig åt kan de också bli oläsliga. När det gäller att ha 
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svarsalternativet ”vet ej” i en enkät så finns det delade meningar. Vissa anser att man 

skall undvika detta svarsalternativ då många fyller i detta för att slippa att ta 

ställning. Andra menar att man kan ha med detta svarsalternativ då den som fyller i 

enkäten kanske i själva verket absolut inte vet svaret på frågan (Trost, 2001).  

 

Enligt Trost (2001) är användningen av enkäter också till sin fördel då eleverna i 

detta fall kan svara anonymt och ingen elev känner att det blir pinsamt att svara. Det 

kan också gynna de elever som har svårt att uttrycka sig verbalt.  

 

Fördelen med statistiska metoder är att de tillåter analyser av en stor mängd material. 

Vidare är det lättare att genomföra systematiska analyser, vilket kan leda till att 

svårupptäckta samband och mönster klargörs. Kort sagt så bidrar metoden, om man 

kan hantera den, till generaliseringsmöjligheter (Esaiasson, 2004). 

      

En stor nackdel är att statistiska metoder kräver långtgående förenklingar. Dessa 

förenklingar, ofta i form av något ”trubbiga” indikatorer, kan leda till att 

undersökningen tappar i validitet, dvs. man kanske inte mäter det man avser mäta. 

Om dessa förenklingar av verkligheten blir skeva, så blir onekligen hela 

undersökningen skev. Vidare så kräver statiska metoder oftast material i form av 

intervjusvar, t.ex. en postenkät, vilket innebär nya problem: Svarar de ärligt, kommer 

man i själva verket ner på ”verklighetsplanet”? Dessutom tillkommer problem med 

utformning och bearbetning av frågor (ledande frågor, prestigebias, svarsbortfall, 

felkodningar, feltolkningar etc.) (Dahmström, 2000). 

 

Vad gäller etiska riktlinjer så framhäver lagen (2003:460) om etikprövning av 

forskning som avser människor att all forskning som innefattar behandling av s.k. 

känsliga personuppgifter ska etikprövas, oavsett om forskningspersonen lämnat sitt 

uttryckliga samtycke eller inte. En ytterligare utvidgning av lagens 

tillämpningsområde är att även forskning som utförs med en metod som innebär 

uppenbar risk att skada forskningspersonen ska etikprövas. Eftersom min studie 

enbart behandlar avidentifierade uppgifter (enkäterna besvarades anonymt) är studien 

godkänd enligt de etiska riktlinjerna. Det finns inga identifierbara personuppgifter i 

studien. Dessutom behandlar studien inga känsliga personuppgifter. 

 

 

. 
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5 RESULTAT 

 

I de resultat som arbetats fram under arbetets gång, så kan man urskilja ett flertal 

mönster på den skola undersökningen är genomförd. Dessa resultat kommer att 

redovisas i detta kapitel. För att tydliggöra undersökningens resultat så kommer jag 

att redovisa de olika förklaringsfaktorerna med hjälp av tabeller. 

 

5.1 Geografiska förutsättningar och val av idrott 

TABELL 1 Geografiska förutsättningar och val av idrott. N = 168 elever. Bortfall = 3 

elever. () = antal elever. ”Geografiska förutsättningar påverkar” är definierat som den andel 
av elever som svarat ”ja” på frågan om de skulle träna samma idrott ifall de bodde i en annan 
stad”. ”Geografisk förutsättningar påverkar ej” är definierat som den andel av elever som 
svarat ”nej” på frågan om de skulle träna samma idrott ifall de bodde i en annan stad”. 

 
  

Geografiska förutsättningar påverkar valet av idrott 5 % (9) 
Geografiska förutsättningar påverkar ej valet av idrott 95 % (159) 

 

I tabell 1 kan vi utläsa att en väldigt stor del av eleverna, 95 procent närmare 

bestämt, uppger att de geografiska förutsättningarna inte påverkar deras val av idrott. 

Utifrån elevernas egna uppfattningar får alltså de olika teorierna om att de 

geografiska förutsättningarna (se avsnitt 2.1) påverkar valet av idrott svagt stöd. 

 

5.2 Könstillhörigheten  

TABELL 2 Könstillhörighet och val av idrott. N = 168 elever. Bortfall = 3 elever. () = 

antal elever. ”Könstillhörighet påverkar” är definierat som den andel av elever som svarat 
”ja” på frågan om de tror att könstillhörigheten har påverkat deras val av idrott”. 
”Könstillhörighet påverkar ej” är definierat som den andel av elever som svarat ”nej” på 
frågan om de tror att könstillhörigheten har påverkat deras val av idrott”. 

 
  

Könstillhörighet påverkar 28 % (47) 
Könstillhörighet påverkar ej 72 % (121) 

 

Tabell 2 påvisar att merparten av eleverna, 72 procent, inte anser att 

könstillhörigheten har påverkat deras val av idrott. Resultatet kan dock tolkas som att 

eleverna anser att könstillhörigheten har en viss påverkan på valet av idrott; 28 

procent av eleverna anser att deras könstillhörighet har påverkat deras val av idrott, 

vilket vittnar om att denna faktor inte är obetydlig. Huruvida denna procentandel 

skall betraktas som stor eller liten är naturligtvis en öppen fråga, men jag väljer att 

konstatera att utifrån elevernas uppfattningar så har faktorn könstillhörighet en viss 

påverkan på valet av idrott.  
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5.3 Idrottsläraren och val av idrott  

TABELL 3 Idrottsläraren och val av idrott. N = 168 elever. Bortfall = 3. () = antal elever. 

”Idrottsläraren påverkar” är definierat som den andel av elever som svarat ”ja” på frågan om 
deras idrottslärare någon gång rekommenderat dem att börja med en idrott eller att gå med i 

en förening”. ”Idrottsläraren påverkar ej” är definierat som den andel av elever som svarat 
”nej” på frågan om deras idrottslärare någon gång rekommenderat dem att börja med en 
idrott eller att gå med i en förening”. 

 
  

Idrottsläraren påverkar 20 % (33) 
Idrottsläraren påverkar ej 80 % (135) 

 

Påverkar idrottsläraren elevernas val av idrott? Av tabell 3 kan vi utläsa att 20 

procent av eleverna i undersökningen uppger att deras idrottslärare har påverkat 

deras val. Precis som i föregående analys, så väljer jag att tolka resultatet som att 

eleverna uppfattar att idrottsläraren påverkar deras val av idrott.  

 

5.4 Föräldrapåverkan 

TABELL 4 Föräldrapåverkan och val av idrott. N = 336 elever. Bortfall = 6. () = antal 

elever. ”Föräldrarna påverkar” är definierat som den andel av elever som svarat ”ja” på 

frågan om deras mamma/pappa sysslar eller har sysslat med någon idrott”. ”Föräldrarna 

påverkar ej” är definierat som den andel av elever som svarat ”nej” på frågan om deras 

mamma/pappa sysslar eller har sysslat med någon idrott”. I enkäten ställs 

frågeställningarna ”sysslar din pappa eller har han sysslat med någon idrott?” respektive 
”sysslar din mamma eller har hon sysslat med någon idrott?”. Tabellen beskriver en 

sammanslagning av antalet elever som svarat på frågeställningarna om deras mamma/pappa 
sysslar med eller har sysslat med någon idrott.     

 
  

Föräldrarna påverkar 25 % (83) 
Föräldrarna påverkar ej 75 % (253) 

 

Påverkar föräldrarnas idrottsutövande elevernas val av idrott? Enligt tabell 4 så 

uppger 25 procent att deras föräldrar har påverkat deras val, vilket jag tolkar som att 

denna faktor har en viss betydelse för elevernas val. Föräldrapåverkan är dock ett 

svårgreppbart fenomen, och det föreligger vissa problem när man skall ”mäta” detta. 

Lyckas vi verkligen mäta i vilken omfattning föräldrarna har påverkat sina barns val 

av idrott, genom att ställa frågan: ”sysslar din pappa/mamma eller har han/hon 

sysslat med någon idrott?” Jag är medveten om problemen med denna frågeställning, 

dock anser jag att frågan fångar en viktig aspekt av föräldrarnas påverkan: det är 

rimligt att anta att föräldrarna genom sitt eventuella idrottsutövande påverkar sina 

barns framtida idrottsval, varför det är rimligt att anta att barns föräldrar som aktivt 

utövar, eller har utövat, en idrott, har påverkat sina barns idrottspreferenser.  
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5.5 Kompisars idrottsutövande och val av idrott 

TABELL 5 Kompisars påverkan och val av idrott. N = 168 elever. Bortfall = 3 elever. () 

= antal elever. ”Kompisar påverkar” är definierat som den andel av elever som svarat ”ja” på 
frågan om de redan haft kompisar i den föreningen/idrotten som de ägnar sig åt. ”Kompisar 

påverkar ej” är definierat som den andel av elever som svarat ”nej” på frågan om de redan 
haft kompisar i den föreningen/idrotten som de ägnar sig åt. 

 
  

Kompisar påverkar valet av idrott 90 % (151) 
Kompisar påverkar ej valet av idrott 10 % (17) 

 

Påverkar kompisars idrottsutövande elevers val av idrott? I tabell 5 redovisas 

sambandet mellan kompisars idrottsutövande och elevers val av idrott. Av tabellen 

kan vi utläsa att eleverna uppger att kompisars inverkan har en stor betydelse för 

valet av idrott. 90 procent av eleverna svarar ”ja” på frågan om de redan haft 

kompisar i den föreningen/idrotten som de ägnar sig åt. Detta tolkar jag som ett stöd 

för att de olika teorierna om gruppåverkan stärks av denna undersökning.  

 

5.6 Vilken faktor påverkar mest? 

TABELL 6 Vilken faktor påverkar valet av idrott mest? N = 168 elever. Bortfall = 3 

elever. () = antal elever. I enkäten ställdes följande frågeställning: ”vad tror du har påverkat 
dig mest att utöva just den sporten/idrotten du håller på med?”. Följande svarsalternativ 
gavs: ”föräldrarna”, ”kompisarna”, ”idrottsläraren”, ”syskonen” eller 
”träningsanläggningen”. Eleverna uppmanades att rangordna de olika faktorerna från 1–5, 
där 1 = påverkat mest, och 5 = påverkat minst. Svaren kodades enligt följande: alternativ 1-2 

= 2 poäng, alternativ 3 = 1 poäng, alternativ 4-5 = 0 poäng. Ett index konstruerades genom 
att dividera var och en av de olika faktorernas antal poäng med det totala antalet poäng (en 
faktors poäng/det totala antalet poäng = procenttal). 

 
  

Kompisar påverkar mest 39 % 
Föräldrar påverkar mest 31 % 
Idrottsläraren påverkar mest 24 % 
Syskon påverkar mest 4 % 
Idrottsanläggningen påverkar mest 2 % 
 

Vilken av undersökningsfaktorerna påverkar främst elevernas val av idrott? I enkäten 

ställdes följande fråga: ”vad tror du har påverkat dig mest att utöva just den 

sporten/idrotten du håller på med?”. Följande svarsalternativ gavs: ”föräldrarna”, 

”kompisarna”, ”idrottsläraren”, ”syskonen” eller ”träningsanläggningen”. Eleverna 

uppmanades att rangordna de olika faktorerna från 1–5, där 1 betyder att faktorn har 

påverkat dem mest, och 5 att faktorn har påverkat dem minst. För att möjliggöra en 

bedömning av de olika faktorernas inverkan så kodades svaren enligt följande: 

alternativ 1-2 fick 2 poäng, alternativ 3 fick 1 poäng, och alternativ 4-5 fick 0 poäng. 

Ett index konstruerades genom att dividera var och en av de olika faktorernas antal 

poäng med det totala antalet poäng. Med hjälp av kodningen kan vi jämföra 

elevernas bedömning av hur viktig respektive faktor är. 

 

Av tabell 6 kan vi utläsa att faktorn kompisar jämförelsevis påverkar elevernas val av 

idrott mest (enligt elevernas uppfattningar), vilket överensstämmer med tidigare 

resultat. I avsnitt 5.5 beskrivs hur 90 procent av eleverna har uppgett att de påverkats 
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av sina kompisar vid valet av idrott. Faktorn kompisar uppgår till 39 procent enligt 

indexberäkningen, vilket är den högsta procentandelen. 

 

En annan faktor som utmärker sig är föräldrarnas påverkan. 31 procent av eleverna 

anser att föräldrarna har påverkat deras val mest enligt indexberäkningen. Även detta 

överensstämmer med tidigare analys. I avsnitt 5.4 framställs att 24 procent av 

eleverna svarat att föräldrarnas påverkan har betydelse för deras val av idrott. 

 

På tredje plats vad gäller påverkan av elevernas val av idrott, hamnar idrottsläraren, 

enligt elevernas rangordning. 24 procent av eleverna anser att denna faktor har 

påverkat dem mest jämfört med övriga faktorer. Återigen överensstämmer resultatet 

med tidigare analys – idrottslärarens påverkan var något mindre än föräldrarnas, 

vilket presenterades i avsnitt 5.3. Övriga faktorer får så pass låga procentandelar att 

jag inte bedömer dem vara relevanta i sammanhanget. 

 

5.7 Sammanfattning av resultat 

Nedan följer en kort sammanfattning av resultatet genom en återkoppling till de 

frågeställningar som jag beskrev i problemformuleringen. I sammanfattningen av 

resultatet skall man beakta att resultaten endast är giltiga för den skola som jag 

undersökt. Man kan på så vis ej generalisera resultatet till en större population som 

till exempel hela Sverige. 

 

1. Påverkar de geografiska förutsättningarna elevers val av idrott? Enligt 

undersökningen så svarar 95 procent av eleverna att det geografiska läget inte 

påverkar deras val av idrott. Utifrån denna studie får alltså de olika teorierna om att 

de geografiska förutsättningarna påverkar valet av idrott svagt stöd. 

 

2. Påverkar könstillhörigheten elevers val av idrott? Enligt underökningen kan man 

skönja att 72 procent av eleverna ej anser att deras könstillhörighet påverkat deras 

val av idrott. Att könstillhörigheten påverkat deras val av idrott kan man dock finna i 

28 procent av undersökningsgruppen vilket bör ses som en andel att beakta. 

 

3. Påverkar idrottsläraren elevers val av idrott? Enligt denna studie så kan man 

urskilja att 80 procent av eleverna svarat att de inte blivit påverkade av sin 

idrottslärare vad gäller val av idrott. Men eftersom eleverna uppgett att de påverkas 

av idrottsläraren i viss grad så bör det spela en relativt väsentlig roll vilken typ av 

ledarstil idrottsläraren använder sig av. Man bör dock för att få fram ett entydigt 

resultat vilken ledarstil som påverkar vilka elever gå djupare in på vad pedagogen 

använder sig av för tillvägagångssätt i sin undervisning samt dess olika effekter. 

Självfallet så skulle det också vara intressant att utföra en studie av vad eleverna 

anser vara en god pedagog. Vid undersökning av detta så bör man också beakta att 

olika elever uppskattar och värderar sina pedagoger på enskilt helt olika vis.  

 

4. Påverkar föräldrarnas idrottsutövande elevers val av idrott? Med stöd av 

föreliggande underökning så kan man finna att 75 procent av eleverna uppgett att de 

inte påverkats av sina föräldrar i valet av idrott. Dock svarar 25 procent att 

föräldrarna påverkat dem när de börjat ägna sig åt sin idrott, varför denna faktor kan 

anses vara betydande. 
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5. Påverkar kompisars idrottsutövande elevers val av idrott? Enligt studien så 

framkommer det att 90 procent av eleverna på skolan svarat att de blivit påverkade 

av sina kamrater vad gäller val av idrott.  

 

Slutligen så påvisade analysen att kompisar var den faktor som eleverna 

jämförelsevis uppgett har påverkat deras idrottsval mest. Den faktor som näst mest 

haft betydelse för deras idrottsval är föräldrarna, enligt eleverna själva, och på tredje 

plats kom idrottsläraren. 

 

Man skall dock ha i åtanke att studien enbart inkluderar en specifik årskurs 6 till 9-

skola, varför resultatet inte går att generalisera. Således vore det mycket intressant att 

pröva studiens resultat på ett större urval av skolor. Håller förklaringsfaktorerna mer 

generellt? Eller är resultatet mer knutet till den specifika skolan? 
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6 DISKUSSION 

 

I inledningen av denna rapport skrev jag att avsikten med denna rapport är att 

undersöka och granska vad eleverna blir påverkade av gällande val av idrott. Min 

förhoppning har varit att rapporten skulle kunna bli till hjälp för lärare och blivande 

lärare som undervisar i idrott och hälsa. Jag ställde upp ett antal frågeställningar som 

nu besvarats. Den huvudsakliga slutsatsen – som baseras på elevernas egna svar – är 

följande: de geografiska förutsättningarna påverkar inte elevernas val av idrott, 

könstillhörigheten påverkar till viss del elevernas val av idrott, idrottsläraren 

påverkar till viss del elevernas val av idrott, föräldrarna har till viss del påverkat 

elevernas val av idrott och kamraterna har till stor del påverkat deras val av idrott. 

Vidare påvisades att kamraterna hade störst påverkan på valet av idrott, följt av 

föräldrar och idrottsläraren.  

 

Geografiska förutsättningar 

Aggestedt och Tebelius (1975) beskriver att det skiljer sig väsentligt mellan vilka 

idrotter som är populära i olika delar av landet. De förklaringsfaktorer som de 

framhäver är t.ex. miljöförhållanden och tillgång till arenor och idrottsanläggningar. 

Denna undersökning påvisar dock att så inte är fallet. Hur kommer då detta sig? En 

förklaring är att jag enbart ställt frågan till elever som är bosatta i samma kommun, 

varför de flesta av dem troligtvis inte har några erfarenheter från andra kommuner 

och idrottskulturer. Det kan vara svårt för elever i denna ålder att hypotetiskt tänka 

sig hur deras idrottsval hade artat sig om de exempelvis varit bosatta i Kiruna. Jag är 

medveten om detta problem, dock har jag redan i metodkapitlet framhävt att denna 

studie skall betraktas som en pilotstudie; idealet vore att genomföra studien på ett 

representativt slumpmässigt urval av alla årskurs 6 till 9-skolor i Sverige. 

Undersökningens slutsats vad gäller geografiska förutsättningar bör således användas 

med försiktighet. 

 

Könstillhörighet 

Denna studie har påvisat att könstillhörigheten till viss del påverkar elevernas val av 

idrott. Hur kan då könstillhörighet påverka valet av idrott? Enligt flera författare, 

t.ex. Eriksson m.fl. (2003), skiljer det sig mellan vilka aktiviteter som är populära 

hos pojkar respektive flickor. Vissa hävdar att de olika idrottspreferenserna härrör 

från att pojkar ofta har ett större intresse för tävling än flickor. Denna förklaring kan i 

sin tur härledas till såväl sociala som biologiska faktorer. Vissa framhäver sociala 

faktorer som t.ex. könsidentitet (Larsson, 2005). Enligt honom har pojkar lärt sig att 

tävling ofta är en del av ämnets innehåll och pojkarna känner på så vis att de har 

något att vinna på att tävla och att tävlandet uppfattas som något som bekräftar den 

manliga könsidentiteten. För flickor gäller, enligt Larsson, det motsatta, de känner att 

de inte har något att vinna på att tävla och tävling är inget som stärker den kvinnliga 

könsidentiteten. Dessa och liknande genusteorier understryker den sociala 

omgivningen, samhällets förväntningar samt identitetsskapande som potentiella 

förklaringsfaktorer. Kort sagt så baseras genusteorier på tanken om olika sociala 

”konstruktioner” som förklaringar, istället för faktorer som antas vara av biologiskt 

ursprung. Dock finns det även teoretiker som tillskriver olika fysiologiska 

förutsättningar en avgörande faktor vad gäller idrottspreferenser. Tyvärr har jag inte 

utrymme att diskutera dessa frågor närmre, men det finns ett stort behov av fortsatt 

forskning kring vad det som påverkar skillnader i beteende mellan pojkar och flickor, 

män och kvinnor. 
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Idrottslärarens påverkan av elevernas val av idrott 

Enligt flertalet teorier på området så påverkar idrottsläraren eleverna i egenskap av 

auktoritet och pedagogiska strategier. En mycket intressant undersökning vore att 

studera hur olika ledarstilar påverkar elevers val. Stensmo (2000) beskriver 

exempelvis två olika lärarstilar: den uppgiftsorienterade stilen respektive den 

elevorienterade stilen. Vilken av de olika stilarna kan tänkas påverka elevers val 

mest? Nilsson (1993) beskriver ytterliggare kategoriseringar: den eftergivne ledaren, 

”låt-gå-ledare” den grupporienterade ledaren, den auktoritära ledarstilen etc. 

Systematiska studier över de olika ledarstilarnas inverkan på elevers val är 

välkommet om vi skall kunna optimera ändamålsenlig undervisning. 

 

Föräldrarnas påverkan av elevers val idrott 

Enligt resultatet så har föräldrarna till viss del påverkat elevernas val av idrott. 

Aggestedt och Tebelius (1975) anser att föräldrarna påverkar sina barn när det gäller 

att välja en fysisk aktivitet. Enligt teorierna ägnar sig barnen åt idrotter som 

föräldrarna värdesätter högt. Detta behöver självfallet inte vara en medveten 

påverkan men indirekt så stärks barnet när de blir berömda i vissa situationer till 

exempel om de lärt sig att åka skridskor. Barnet bär sedan med sig sina motoriska 

framsteg och vill utforska sin omgivning mer. Bemöts då barnet med de resurser som 

krävs av föräldrarna för att ägna sig åt en viss aktivitet så tenderar barnen att fortsätta 

med denna aktivitet. Huvudförklaringen är således att föräldrarna påverkar elevernas 

val genom beröm och uppmuntran. 

 

Kompisars inverkan på elevers val av idrott 

Enligt min undersökning har kamraterna till stor del påverkat elevernas val av idrott  

Vad finns det då för förklaringar till att kompisarna utövar så stark påverkan vad 

gäller elevers val av idrott? Enligt Thornberg (2004) måste vi förstå att människor 

inte lever på isolerade öar utan ständigt påverkas och influeras av vår yttre miljö. 

Människan befinner sig i många grupperingar genom livet, en av dessa grupperingar 

är vänner. Larsson (2008) hävdar att det som påverkar ungdomar mest i sina val av 

fritidsaktiviteter är i vilken grupp man vill tillhöra och att ungdomar ägnar sig åt just 

de fritidsaktiviteter som sina vänner och bekanta utför. Man kan således anta att en 

möjlig förklaring är just elevernas behov av tillhörighet. Ett sätt att känna sig 

delaktig, och i förlängningen tillhörig, torde således vara att utöva samma idrott som 

sina vänner. Eftersom resultatet av denna undersökning ger stöd åt teorier om 

kompisarnas påverkan, vilket är en form av gruppåverkan, så är det berättigat med 

fortsatt forskning kring dessa påverkansprocesser.  

 

Avslutande reflektioner 

För idrottslärare kan resultatet vara till hjälp genom att uppmärksamma den starka 

påverkan som elevernas kompisar utgör. Jämförelsevis så påverkar kompisarna 

elevernas val mer än idrottsläraren. Hur kan idrottsläraren tillvarata den positiva 

aspekten av kompisarnas påverkan samtidigt som han eller hon får genomslag för 

sina egna pedagogiska strategier? Är det rent av så att det finns stora negativa 

aspekter i att kompisarna utövar stor påverkan? Kan detta motverkas med 

pedagogiska instrument? Och, i så fall, med vilket tillvägagångssätt? Som vi kan 

notera så finns det ett behov av vidare forskning kring idrottslärarens påverkan, och 

inte minst vilken ledarstil som frammana en stark och positiv inverkan på eleverna. 
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Vidare så visar resultatet att även föräldrarna och könstillhörigheten har betydelse för 

elevernas val av idrott, vilket idrottsläraren bör beakta. Dock är det relevant att ha 

vetskap om att kompisarna i större utsträckning än dessa faktorer påverkar elevernas 

val. Framförallt vore det intressant att utröna vilka ledarstilar som är mest 

ändamålsenlig vad gäller positiv påverkan: den uppgiftsorienterade ledaren, den 

elevorienterade ledaren, den eftergivne ledaren, ”låt-gå-ledare”, den 

grupporienterade ledaren eller den auktoritära ledarstilen (Nilsson, 1993; Stensmo, 

2000). 

 

Enligt flera teorier utövar kompisar stark påverkan på eleverna med anledning av 

faktorer relaterade till gruppåverkan eller grupprocesser – framförallt diskuteras då 

faktorer som identitet, delaktighet och tillhörighet (Thornberg, 2004; Larsson, 2008). 

En tanke som uppstått i samband med denna undersökning, är att alla faktorer som 

enligt denna studie påverkar elevernas idrottsval, förutom idrottsläraren, kan 

relateras till gruppåverkan, grupprocesser, identitet, delaktighet och tillhörighet.  

 

Påverkan genom kamrater kan uppenbart relateras till gruppåverkan. 

Könstillhörigheten kan genom de flesta genusteorier relateras till gruppåverkan och 

grupprocesser. Pojkar och flickor, kvinnor och män behandlas inom många 

samhällssfärer som homogena grupper, inte minst inom idrottsutövande. Påverkan 

genom föräldrar kan också relateras till gruppåverkan: familjen utgör en s.k. 

primärgrupp. Ett intressant forskningsproblem vore således att studera gruppåverkan 

i relation till idrottslärarens roll. Finns det påverkansprocesser inom grupper som kan 

överföras till olika lärarstrategier? Eller finns det kanske rent av en nära koppling 

mellan idrottslärarens påverkansmöjligheter och gruppåverkan i olika former?  

Kanske finns det många påverkansfaktorer inom grupprocesser, t.ex. delaktighet eller 

tillhörighet, som bör kartläggas och uppmärksammas för att möjliggöra en 

ändamålsenlig undervisning möjlig? Genom dessa slutsatser hoppas jag ha kunnat 

synliggöra några viktiga faktorer och problem som lärare och blivande lärare bör 

uppmärksamma i den pedagogiska praktiken. 
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BILAGA 

 

1.) Är du pojke/ flicka?  pojke   flicka  
____________________________________________________________________ 

 

2.) Är du född i Sverige?  Ja    Nej  
__________________________________________________________ 
 

3.) Sysslar du med någon idrott på din fritid? Ja  Nej  

 
I så fall vilken/vilka?...............................................................................................  

 

____________________________________________________________________ 

 

4.) Sysslar din mamma, eller har hon sysslat med någon idrott? Ja  Nej  
 
I så fall vilken/vilka?...............................................................................................  

 

____________________________________________________________________ 

 

5.) Sysslar din pappa, eller har han sysslat med någon idrott? Ja  Nej  

 
I så fall vilken/vilka?...............................................................................................  

 

____________________________________________________________________ 

 

6.) Hade du redan kompisar i den föreningen/idrotten som du nu ägnar dig åt?   

Ja     Nej  

 

__________________________________________________________ 
 

7.) Har din nuvarande idrottslärare någon gång rekommenderat dig att börja med en 

idrott eller att gå med i en förening? Ja  Nej  

 
I så fall vilken/vilka?...............................................................................................  

 

____________________________________________________________________ 

 

8.) Vet du om din nuvarande idrottslärare tränar eller har tränat i någon idrott?    

 

Ja    Nej 
  

I så fall vilken/vilka?...............................................................................................  

 

____________________________________________________________________ 
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9.) Skulle du träna samma idrott ifall du bodde i en annan stad (T.ex. Kiruna, Malmö  

eller Stockholm)? Ja  Nej  
 

I så fall varför/varför inte 

 

...............................................................................................  

 

……………………………………………………………… 

____________________________________________________________________ 

 

10.) Tror du att könstillhörigheten har påverkat ditt val av idrott? Ja  Nej  
 

I så fall varför/varför inte?  

 

............................................................................................... 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

____________________________________________________________________ 

 

11.) Vad tror du ha påverkat dig mest att utöva just den sporten/idrotten du håller på 

med? (Rangordna från 1-5. 1= Påverkat mest. 5 =Påverkat minst.) 

 

Föräldrarna    
 

Kompisar      

 

Idrottsläraren    

 

Syskon     

 

Att träningsanläggningen ligger nära hemmet  
____________________________________________________________________ 

 

12) Vilken årskurs går du?.................................................. 

 

____________________________________________________________________   


