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Förord 
 
Vi vill rikta ett stort tack till er som hjälpt oss under detta utvecklingsarbete, utan 
er hade det inte gått att genomföra.  
 

• Våra vetenskapliga handledare Arne Forsman och Kerstin Stenberg, som 
tagit sig tid för kritisk granskning av vårt arbete och ställt upp i tid och 
otid. 

• Eleverna som låtit oss experimentera med deras idrottslektioner samt ställt 
upp och svarat på våra enkäter och intervjuer. 

• Vår VFU-handledare som gett oss möjlighet och förtroende att utföra vårt 
utvecklingsarbete. 

 
Det har varit en lärorik period där vi fått ta del av mycket ny kunskap. Vi kommer 
att ha nytta av detta i vårt framtida yrke som lärare. Till sist vill vi tacka alla ni 
andra som på något sätt har hjälpt eller underlättat arbetet för oss, ingen nämnd 
och ingen glömd. Det har varit många timmar av diskussioner och glada skratt.  
 
 
Luleå 2005 
 
Kristina Bergström 
Anna Lindström 



             

Abstrakt 
 
Syftet med vårt utvecklingsarbete var att försöka öka elevers självkänsla 
på idrotten genom att låta dem få arbeta på sin egen nivå samt undersöka 
om genusperspektivet fått något utslag. Utvecklingsarbetet genomfördes 
under vår sju veckor långa verksamhetsförlagda utbildning med en klass i 
år åtta. Vi hade förberett tio lektioner för klassen då eleverna fick arbeta 
nivåanpassat. För att få fram ett resultat i vår undersökning har vi använt 
oss av två olika mätinstrument, enkäter och intervjuer. Resultatet av 
utvecklingsarbetet visade att man kan stärka elevers självkänsla genom att 
låta dem arbeta nivåanpassat på idrottslektionerna. Vår slutsats är att det 
framförallt är tjejerna som har vunnit på att arbeta nivåanpassat på 
idrottslektionerna.  
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Bakgrund 

 

Inledning 

Under våra praktikperioder i lärarutbildningen har vi upplevt att många elever ger 
upp eller avstår från aktiviteter och lektioner som ur deras perspektiv verkar vara 
för svåra att genomföra och där rädslan för att misslyckas är stor. Vi tror att dessa 
problem utmynnar i en försämrad självkänsla och att engagemanget för 
aktiviteterna därför minskar hos de berörda eleverna. Med vårt arbete vill vi ge de 
elever en chans att prestera på sin egen nivå och på så sätt öka deras självkänsla. 
För att lyckas med att öka deras självkänsla måste vi anpassa lektionerna efter 
varje enskild individ och dennes förutsättningar. Detta kommer att bli 
utgångspunkten för vår undersökning. Backman (1998) har varit till stor hjälp för 
vår forskningsdesign. 
 

Förankring i styrdokument 

Inledningsvis vill vi börja med att förankra vårt syfte i läroplanen. Nedan kan man 
läsa två citat ur läroplanen för det obligatoriska skolväsendet som styrker vår 
undersökning. 
 
I Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, Lpo 94 uttalas:  

Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den skall med 
utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper främja 
elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling. (s.6) 

Normerna för likvärdigheten anges genom de nationella målen. En likvärdig utbildning 
innebär inte att undervisningen skall utformas på samma sätt överallt eller att skolans 
resurser skall fördelas lika. Hänsyn skall tas till elevernas olika förutsättningar och 
behov. Det finns också olika vägar att nå målet. Skolan har ett särskilt ansvar för de 
elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen. Därför 
kan undervisningen aldrig utformas lika för alla. (s.6) 

Vi ska anpassa lektionernas innehåll och svårighetsgrad efter individen. Alla 
elever ska få chansen att utvecklas på sin egen nivå och därigenom öka sin 
självkänsla. 
 
Under statens skolverk kursplan för Idrott och hälsa (Skolverket 2000) framgår att:  

Ett grundläggande syfte med ämnet är också att skapa förutsättningar för alla att delta i 
olika aktiviteter på sina egna villkor, utveckla gemenskap och samarbetsförmåga samt 
förståelse och respekt för andra. (Skolverket 2000)  

Ämnets kärna är idrott, lek och allsidiga rörelser utformade så att alla oavsett fysiska 
eller andra förutsättningar ska kunna delta, erhålla upplevelser och erfarenheter samt 
utvecklas på sina egna villkor. (Skolverket 2000) 
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Vårt medel för att ge eleverna en ökad självkänsla är att skapa förutsättningar för 
att alla elever ska kunna delta på idrottslektionerna oberoende av deras motoriska 
färdighet och mognad. Detta skall vi göra genom att anpassa lektionernas innehåll 
och svårighetsgrad efter elevens motoriska förutsättningar. 
 

Idrott och hälsa 

I följande avsnitt redovisas uppfattningen om ämnet Idrott och hälsa. Vi har valt 
att belysa fem forskares syn på ämnet. De tar bland annat upp hur ämnet Idrott 
och hälsa ser ut idag och vad Lpo 94 hade för inverkan på ämnet. Ekberg och 
Erberth (2000) tar upp fyra perspektiv på hur man kan tolka skolverkets kursplan i 
Idrott och hälsa.  
 
 
Tolkningar av ämnet Idrott och hälsa 
Annerstedt, Peitersen och Rönholt (2001) klarlägger att man 1994 bytte namn på 
ämnet Idrott till Idrott och hälsa. Detta innebar att ämnet skulle komma att inriktas 
mer mot hälsa. Nu skulle eleverna även bli medvetna om den egna livsstilens 
betydelse för hälsan. De enda obligatoriska idrotter som nämns i kursplanen är 
orientering och simning. I den nya läroplanen för Idrott och hälsa finns det mer 
utrymme för lokala anpassningar och beslut än tidigare läroplaner. 
 
I Annerstedt (Red) (1990) redovisas att ämnet Idrott och hälsa handlar om att hitta 
en aktiv och sund livsstil samt att det även ger unika möjligheter att utveckla 
social kompetens både inom och utanför skolidrotten. Andra viktiga delar är att 
man lär sig samarbeta och står för de val man gör och besluten man tar. Alla 
elever måste ges förutsättningar för att kunna lyckas i idrottsundervisningen. Ett 
av idrottsämnets viktigaste mål är att ge eleverna en positiv syn på fysisk aktivitet 
som bidrar till en sund och hälsosam livsstil.  
 
Ekberg och Erberth (2000) lyfter fram fyra olika perspektiv på hur skolverkets 
kursplan på Idrott och hälsa kan tolkas. Dessa fyra perspektiv omfattar fysiska 
kvaliteter, att utveckla färdigheter i olika idrotter, att idrotten måste ses ur en 
livslång synvinkel och ett generellt kunnande inom idrotten.  
 
Det första perspektivet syftar till att eleverna ska förbättra sin fysiska kvalitet samt 
kondition. Lärarens roll blir att på ett professionellt sätt ge eleverna träning i dessa 
kvaliteter. Eleverna kan därmed uppfattas som objekt som måste tränas, för att 
förebygga framtida skador och uppnå en bra hälsa. Vilken aktivitet man väljer och 
hur man utför den är mindre viktigt, så länge eleverna tränar sin fysiska kvalitet 
och utvecklar sin kondition.  
 
Det andra perspektivet syftar till att eleverna ska utveckla färdigheter i olika 
idrotter. Idrottsundervisningen får nu en annan mening än i första perspektivet. 
Undervisningens fokus ligger på de stora idrotterna och man utgår ifrån de olika 
idrotternas metodik, teknik och taktik. Här blir lärarens roll att instruera eleverna 
för att bli bättre idrottare och prestera så bra resultat som möjligt. Även här 
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riskerar eleverna att bli objekt som ska tränas. De elever som har sämre fysiska 
kvaliteter än sina klasskamrater har svårt att nå samma resultat som dem, det vill 
säga att prestera lika bra.  
 
Ett tredje perspektiv är att undervisningen i idrott måste ses ur en livslång 
synvinkel. Eleverna väljer metoder och innehåll efter vad som är rimligt att de 
fortsätter med i vuxenlivet. Innehållet fokuseras på sådana aktiviteter som kan 
vara till nytta även efter man gått ut skolan och vill idrotta på egen hand. I detta 
perspektiv är det viktigt att fokusera på att eleverna får en positiv inställning till 
idrott.  
 
Det fjärde och sista perspektivet syftar inte till att utveckla elevernas fysiska 
kvaliteter utan att ge dem ett generellt kunnande. Detta kunnande ger dem 
kunskap om att ha möjlighet att välja sina egna fritidsaktiviteter. Tyngdpunkten 
ligger på att eleverna ska utveckla sin sociala förmåga genom idrotten. 
 
Ekberg och Erberth (2000) sammanfattar dessa fyra perspektiv enligt följande: 
Det finns olika orsaker till varför man utför olika aktiviteter; för hälsa, för att 
skolas in i idrottsföreningar, för att få olika upplevelser av idrott. Målet med de 
fyra perspektiven är att eleverna får kunskaper för livet samt att de får sin dagliga 
dos av träning. Eleven ska inte vara ett objekt utan väljer utifrån sina egna behov, 
möjligheter och kunskaper vad de vill göra på idrotten. Detta innebär dock inte att 
eleverna kan göra vad de vill. Läraren ger ansvar och inflytande beroende på deras 
ålder och mognad så att de till viss del kan styra över sin fysiska inlärning. 
 
Under statens skolverk kursplan för Idrott och hälsa (Skolverket 2000) poängteras 
att: 

Idrott, friluftsliv och olika former av motion och rekreation har stor betydelse för 
hälsan. Barn och ungdomar behöver därför utveckla kunskaper om hur kroppen 
fungerar och hur vanor, regelbunden fysisk aktivitet och friluftsliv förhåller sig till 
fysiskt och psykiskt välbefinnande. Ämnet idrott och hälsa syftar till att utveckla 
elevernas fysiska, psykiska och sociala förmåga samt ge kunskaper om den egna 
livsstilens betydelse för hälsan. (Skolverket 2000) 

I citatet ovan kan man se att Ekberg och Erberth (2000) har underlag för sina 
tolkningar i kursplanen för Idrott och hälsa. 
  

Motorikens betydelse för självkänslan 

Under denna rubrik diskuteras kroppens utveckling under puberteten och vad det 
kan ha för inverkan på självkänslan. Vi reder även ut begreppet motorisk 
utveckling och hur det kan kopplas till självkänsla. 
 
 
Kroppens utveckling under puberteten 
I Naeslund (Red) (1982) betonar Engström att pubertetens kroppsliga utveckling 
förändrar barnens motoriska och sociala aktiviteter markant på kort tid. 
Förändringar i kroppen såsom längd- och viktökning samt dimensionsförändringar 
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i muskler och organ ger ändrade förutsättningar för rörelse och fysisk 
prestationsförmåga, det vill säga förändringar i barnens motoriska utveckling. 
Inträdet i puberteten kan ske i olika åldrar, för flickor oftast två år tidigare än 
pojkarna. Detta innebär att det i samma klass kan vara en stor variation av 
mognad. Flickor och pojkar utvecklas olika under puberteten. Pojkarna blir 
överlägsna i syreupptagningsförmåga, snabbhet och styrka. Deras tillväxtperiod är 
längre än flickornas vilket innebär att deras fysiska prestationsförmåga kan 
förbättras ända upp till 18-20 års ålder. För flickorna stannar 
konditionsutvecklingen upp under puberteten och orsaken till detta är en ökning 
av underhudsfett och därmed också kroppsvikten.  
 
Engström i Naeslund (Red) (1982) betonar också att när tonåringen genomgår 
puberteten förändras kroppsproportioner och hävstångsförhållanden drastiskt och 
detta kan leda till att inlärning av nya motoriska övningar blir svårare. Efter 
puberteten då tillväxten börjar avstanna förbättras återigen inlärningsförmågan. 
Man kan då se biologiska skillnader mellan könen vad gäller fysisk kapacitet. Det 
är då viktigt att ta hänsyn till de variationer som finns mellan individer och inom 
könen, det finns till exempel flickor som är fysiskt överlägsna pojkar. 
 
Hwang (2000) redovisar att en flicka i genomsnitt ökar cirka 17 kg i vikt och 25 
cm i längd under puberteten. Pojkar ökar med samma längd som flickorna men de 
går upp nästan 20 kg från pubertetens början upp till 16 års ålder. När 
kroppstillväxten är som störst under puberteten går den nästan lika snabbt som 
under de första småbarnsåren. Olika kroppsdelar växer olika fort, det kan till och 
med vara så att ena halvan av kroppen växer snabbare än den andra. Ben och 
fötter växer snabbare än resten av kroppen och detta kan få tonåringen att känna 
sig oproportionerlig.  
 
Motorisk utveckling 
Motorisk utveckling och inlärning innebär enligt Annerstedt (Red) (1990) att 
individer lär sig övningar som har med rörelse att göra och kan definieras som en 
förändring i individens motoriska förmåga. Med motorik menar man de olika 
funktioner och system av funktioner på olika nivåer som tillsammans utgör vår 
totala rörelsekapacitet. En varierad och rätt bedriven motorisk träning har en stor 
betydelse för hur barn upplever sig själv och sin kropp. Det är viktigt för barnens 
självkänsla att få uppleva att de har lyckats att bemästra något. Detta kan barnet få 
erfara genom rörelselekar på skolidrotten. 
 
Enligt Engström i Naeslund (Red) (1982) har rörelseförmågan betydelse för 
barnets totala utveckling. Han menar även att rörelse inte bara utvecklar motoriska 
färdigheter utan att det även ger barnet möjligheter att utveckla sin identitet. Om 
barnets behov av kroppsrörelser förhindras kan det ha betydelse för dess totala 
personlighetsutveckling. Engström menar därför att man måste skapa en miljö där 
barns motoriska utveckling kan stimuleras och möjliggöras. Om eleven får träna 
färdigheter som de inte är motoriskt utvecklade för kan det till och med få en 
negativ effekt. Engström menar att om en övning i idrotten är väl anpassad till 
elevens mognadsnivå så kommer eleven att utvecklas positivt. Att utsättas för 
övningar som man inte är motoriskt mogen för kan alltså leda till en försämrad 
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självkänsla. Om man å andra sidan ger eleverna för lätta övningar upphör den 
normala utvecklingen av motoriken. 
 
I en artikel från Svensk idrottsforskning redovisar Renström, Saartok och 
Sundblad (2002) att de flesta forskare är överens om att idrottande på barns egna 
villkor ger positiva effekter inom det fysiska, psykiska och medicinska. Förutom 
att den motoriska färdigheten utvecklas så förstärks även fysiska kapaciteten, 
balansen och koordinationen. När barn upplever idrotten som positiv lär de sig 
laganda, självdisciplin och utvecklar sin självkänsla. 
 

Självkänsla 

Under denna rubrik diskuteras dagens mest framstående forskares tolkningar av 
vad självkänsla är och hur den kan förändras i samspel med idrott.  
 
 
Vad är självkänsla? 
Branden (2000) ser självkänsla som en förmåga att uppleva sig själv som 
förmögen att handskas med vardagliga utmaningar i livet. Man ska även känna att 
man är värd att vara lycklig. Självkänslan består av två delar: Den första delen är 
tron på sin egen förmåga att tänka, lära sig, fatta beslut och göra val. Den andra 
delen är att man har en övertygelse om att alla har rätt att vara lycklig och att 
framgång, vänskap och tillfredsställelse är naturligt.  
 
Masreliez-Steen och Modig (1987) beskriver självkänsla som någonting som finns 
inom varje människa. Att ha självkänsla innebär känslan av att vara någon och att 
det man gör och tänker beror på vem man är. Självkänsla är att veta vem man är 
och att man tar ansvar för sitt handlande utan att styras av vad andra tycker. 
Individen måste även inse att hon inte kan vara bra på allt, att inte kunna allt och 
att hon törs visa sina svaga sidor. Självkänsla kan även innebära en känsla av inre 
trygghet. 

En människa med självkänsla är ledsen eller glad, orolig eller harmonisk, men hon vet 
vem hon är, hon vet vad hon vill. Och hon arbetar med att öka sin självkänsla. Hon 
behöver inte bevisa sin säkerhet. Den finns där och den är självklar. Hon vet att hon 
ständigt förändras. Självkänslan gör henne trygg, så trygg att hon kan släppa det skydd 
av yttre säkerhet som annars kontrollerar så många människor. (Masreliez-Steen, 1987, 
s.10) 

Människan har två bilder av sig själv; jagbilden och skuggan. Skuggan är 
omgivningens bild av mig förr och nu. Skuggan formas genom förväntningar som 
ställs på mig om hur jag skall vara. Om dessa uppfattningar upprepas ofta så 
kommer jag tro att det är sådan jag är. Lever jag mitt liv efter omgivningens bild 
av mig kan effekten bli att den bilden inte innehåller så mycket av min egen 
tolkning av mig själv. Självkänsla kan aldrig bottna i andras tolkning av mig. 
Jagbilden är min egen uppfattning av mig själv. Den består av mina egna tankar, 
åsikter, erfarenheter och känslor. En äkta självkänsla växer inte fram ur 
omgivningens tolkning av mig, utan grogrunden för min självkänsla är den 
uppfattning jag har av mig som person. 
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I en artikel ur Svensk idrottsforskning kunde Hinic (2001) rapportera att 
självkänsla handlar om individens egen uppfattning av sig själv. Man kan säga att 
det är en utvärdering av hur man är som person och sin förmåga av att vara 
duktig. Självkänslan utvecklas i samspel med andra och det innebär att andras 
uppfattning av en själv kommer att spegla denna utveckling. Hinic anser att man 
kan dela in självkänsla i en bas- och en prestationsbaserad självkänsla. 
Bassjälvkänslan handlar om de goda, varma och öppna relationerna man har till 
andra samt vilken frihet, bestämdhet och integritet man upplever sig ha att 
uttrycka sina känslor och åsikter. När bassjälvkänslan infinner sig är individen 
inte beroende av vad andra tycker utan är väl medveten om de svagheter och 
styrkor man har, man är tillfredsställd med livet. Den prestationsbaserade 
självkänslan representerar hårt arbete för att uppnå kompetens och uppskattning. 
  
Enligt Johnson (1997) är det viktigt att förstå att självkänsla inte är något vi bara 
har, utan något vi strävar efter att stärka både enskilt och tillsammans med andra. 
Alla har olika vägar för att uppnå personlig självkänsla beroende på vilka mål och 
värderingar man har. Johnson menar att det finns två grundläggande orsaker som 
är viktiga för självkänslan; att vara bra på det man åstadkommer och få 
uppmuntran för det, samt att vara omtyckt av sina närmaste. 
 
Branden (2000) har genom intervjuer och studier utrönt att den psykologiska 
utvecklingen hämmas utan positiv självkänsla, den fungerar som ett försvar som 
ger motståndskraft, styrka och förmåga till återhämtning. När självkänslan är låg 
tenderar vi att undvika smärta istället för att vilja uppleva glädje. Följden av en 
bra självkänsla är att vi blir motiverade och stimulerade till att prestera samt att vi 
kan känna glädje över det vi skapar. En person med hög självkänsla sätter höga 
mål som ger utmaningar och stimulans. När dessa mål uppnås ger den näring åt 
självkänslan. En person med låg självkänsla begränsar sig och gör välbekanta och 
enkla saker, människan är oföretagsam och tar inga egna initiativ. Om man är 
trygg i sin självkänsla så klarar människan sig bättre när problem uppstår i livet. 
Att bli erkänd av andra är ingenting självkänslan byggs på. Människan kan 
uppfylla andras förväntningar och ändå misslyckas med att leva upp till sina egna. 
Man kan inte heller få en god självkänsla genom materiella ting men det kan få 
oss att tillfälligt tycka bättre om oss själva. Det är inte samma sak som 
självkänsla. Självkänslan reflekterar hur vi lever och bemöter livets utmaningar, 
inte vad vi har eller hur vi ser ut.   
 
Förändring i självkänsla 
I Naeslund (Red) (1982) visar Andersson i en rapport att människan är en social 
varelse. Hon är ständigt beroende av sin sociala omgivning för sin utveckling. 
Den bild vi har av oss själva är beroende av vårt samspel med omgivningen och 
de människor vi möter. Uppfattningen av oss själva styrs av hur vi bemöts och hur 
vi upplever att andra människor reagerar på oss. Detta kan tydliggöras i en god 
och en ond cirkel. Om vi uppfattar att människor är positivt inställda till oss och 
uppträder vänligt förändras vår självkänsla positivt (R+) (se figur 1). Vi kommer 
då att uppfatta deras uppskattning positivt (U+). Det leder till att vi ser positivt på 
oss själva och att vi vågar mer, vår självkänsla stärks (S+). Vi utstrålar positivitet 
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mot omgivningen som uppskattar och reagerar positivt på vårt uppträdande (B+). 
Den goda cirkeln är sluten. Barn som får uppleva negativa reaktioner från 
omgivningen märker fort att de inte är omtyckta (U-). Deras självkänsla förändras 
negativt av detta vilket i sin tur leder till att en del försöker hävda sig genom 
aggressivitet (S-). Man drar sig undan och blir rädd eller skygg i försök att rädda 
den självkänsla som finns kvar (B-). Dessa beteenden leder till fortsatta negativa 
reaktioner från omgivningen och den onda cirkeln är sluten (R-). 
 
 

 
 
 
Figur 1. Den goda och den onda cirkeln av förändring i självkänsla (Naeslund 
(Red) 1982). 
 
Duesund (1996) poängterar att när det gäller träningsprogram eller idrottsliga 
aktiviteter som förändrar självkänslan positivt, kan inga entydiga svar påvisa om 
hur lång tid sådana program måste vara.  Ju längre tid programmen varar, desto 
större sannolikhet är det att förändringar sker. Typen av aktivitet kan ha betydelse 
för att stärka självkänslan. Vid dansaktiviteter har till exempel visats att ingen 
förändring sker, däremot har flera liknande undersökningar på idrottslektioner gett 
positiva resultat. Aktiviteterna har då baserats på de vanligast förekommande 
idrottsaktiviteterna som till exempel bollsporter.  
 
Hinic (2001) rapporterar att det har utvecklats en teori inom psykologisk 
idrottsforskning för att förstå sambanden mellan idrott och förändring av 
självkänslan. Denna teori visar att idrott leder till förbättrad fysisk förmåga som i 
sin tur påverkar självkänslan. Om självkänslan påverkas positivt bidrar det till att 
man fortsätter idrotta som i sin tur leder till ytterligare förändring av självkänsla 
på ett positivt sätt. 
 
Idrott och självkänsla 
Duesund (2003) uttrycker att det kan uppstå missförhållanden mellan den 
självkänsla man önskar att ha och den självkänsla man faktiskt har. En person som 
önskar en sportig identitet men som egentligen inte har en färdig motorik kommer 
att undvika aktiviteter som kan avslöja hennes egentliga motoriska färdigheter. 
När en person inte kan tackla missförhållandet kan hon utveckla 
försvarsmekanismer och få en förvrängd självkänsla och uppfattning om sig själv. 
 

B+ 

U+

S+ 

R+ 

B- 

U- 

S- 

R- 
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Ekberg och Erberth (2000) menar att för vissa elever kan idrotten framstå som det 
roligaste ämnet det haft i skolan. Andra elever ser idrotten som en hemsk 
upplevelse i form av misslyckande. Enligt Duesund i Ekberg och Erberth (2000) 
betonas att prestationen i fysiska aktiviteter är uppenbar för alla som deltar och 
det finns inget sätt man kan dölja sin prestation. Fysiska aktiviteter ger ökad 
självkänsla och inre styrka om självbilden inte hotas, förutsatt att man upplever 
sig själv likvärdig alla andra. Det är viktigt att elever får känna att de duger som 
de är och får möjligheter och förutsättningar för att lyckas. För att bygga upp 
självkänslan behöver elever känna att de behärskar sin kropp och lyckas med att 
övervinna hinder. I idrotten sker mycket av undervisningen i grupp där det finns 
många tillfällen till samarbetsövningar. I samarbetsövningar krävs det 
hänsynstagande, tolerans och känsla för rättvisa och en genomtänkt upplagd 
undervisning ger möjligheter till detta. Även de elever som är mer praktiskt lagda 
får möjlighet till att hävda sig och lyckas i aktiviteterna. Det återkommer dagligen 
tillfällen till samarbete och stärkande av självkänslan i gymnastiksalen. 
 
Orlick (1990) betonar i sin bok att lekar där barn tävlar mot varandra och när bara 
några få kan vinna så slutar det oftast med att de flesta blir besvikna och utslagna. 
Många barn får finna sig i att bli utstötta och kommer därför inte tycka om sport 
och lekar. Barn som misslyckas, vilket ofta händer i konkurrenslekar, drar sig till 
slut undan vilket kan få dem att känna sig sämre än alla andra. De barn som 
genom samarbete får uppleva framgång och känner sig accepterade av andra har 
däremot goda chanser att utveckla en stark självkänsla. I Orlick (1990) redovisas 
en studie av Howie Hyland där man fann att elever i år åtta som valt bort 
skolidrotten hade sämre självkänsla, lägre tankar om sin egen förmåga och en mer 
negativ uppfattning om sina kroppar. Denna negativa uppfattning kan komma sig 
av att elever under sin uppväxttid har utsatts för misslyckande eller uteslutits i 
lekar. Studiens undersökningsresultat visar värdet av att utveckla lekar och sporter 
till aktiviteter där alla får känna sig accepterade och får uppleva framgång. På det 
sättet kan man få alla elever att glädja sig åt rörelseupplevelsen. Vänskapliga 
samarbetsövningar utan förlorare och med nertonade tävlingsresultat ger eleverna 
möjligheten att njuta av övningen. De kan då lära sig av sina misstag istället för 
att försöka dölja dem. 
 
Åhs (2002) anser att idrotten i skolan inte bara skall handla om fysisk och 
motorisk utveckling utan även om den personlighetsmässiga utvecklingen. Denna 
målsättning kan uppnås om övningar och aktiviteter bedöms ur olika perspektiv 
av pedagogen. Åhs skriver om fyra synpunkter som han tycker är viktiga; lärarens 
målsättning, val av aktivitet, val av undervisningsmetod och elevernas 
utvecklingsnivå. När eleverna känner att de gör framsteg, till exempel att de lär 
sig nya rörelser, att deras koordination förbättras eller att eleverna förbättrar sina 
personliga resultat kan deras självkänsla stärkas. 
 
I en artikel ur Svensk idrottsforskning av Hinic (2001) läggs tonvikten på att 
idrotten på många sätt kan vara en viktig grogrund för tonåringars utveckling av 
sin självkänsla. På idrotten kan de jämföra sig med andra, testa gränser och på ett 
positivt sätt lägga grunden till sin självkänsla. Studier har visat att fysisk aktivitet 
påverkar självkänslan både hos äldre och yngre barn. Ungdomar som idrottar får 
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större möjligheter att utveckla sin sociala förmåga eftersom att idrotten 
uppmuntrar till utveckling av självkänsla och ledarskapsförmåga. En förklaring 
till den ökade självkänslan kan vara att när man lyckas på idrotten kan det leda till 
en säkerhet i ungdomarnas uppträdande och de känner sig oberoende av andras 
förväntningar. I artikeln av Hinic (2001) Svensk idrottsforskning kan man läsa att: 

Självkänslan är en aspekt som har visat sig vara påverkbar av idrottslig aktivitet och då 
idrottandet tar sin början i allt lägre åldrar finns unika tillfällen att bidra till en sund och 
god utveckling av självkänslan. För att detta ska kunna ske krävs duktiga och väl 
utbildade ledare med kunskap om bl a barns och ungdomars kognitiva, emotionella 
samt social utveckling. (s.35) 

I en avhandling i psykologi vid Stockholms universitet visar forskaren Lindwall 
(2004) att vår mentala hälsa påverkas av motion. Detta är en ganska ny kunskap 
och flera forskare har nu börjat intressera sig för träningens inverkan på den 
psykiska hälsan. Varför självkänslan stärks genom motion vet man inte säkert 
men en teori är att träning påverkar hjärnans kemi genom att olika hormoner 
utsöndras och att signalsubstansen serotonin frisätts. Serotonin påverkar humöret 
och behövs för att vi ska må bra. Det som händer rent mentalt är att varje gång vi 
lär oss att behärska nya färdigheter så höjs självkänslan. För den som inte rört på 
sig tidigare kan självkänslan höjas bara genom att man till exempel orkar springa 
lite längre för varje träningsrunda. För tävlingsidrottaren kan målet vara att slå 
personbästa och därigenom öka självkänslan. 
 
Nivåanpassad idrott och självkänsla 
Järbuhr (1992) skriver i sin bok om individanpassad skola att alla ska lära sig 
samma sak på samma tid trots att alla elever är olika individer. Han anser att vi får 
en skola full av förlorare. De elever som aldrig hinner med och ständigt 
misslyckas slutar snart att försöka och de snabba och duktiga som aldrig får 
anledning att anstränga sig får aldrig chansen att pröva och utveckla sin förmåga. 
Järbuhr menar även att hans insats är att ge varje elev tid att lyckas. 
  
Diem (1978) poängterar att varje barn behöver individuell och personlig 
bekräftelse. På idrotten är det viktigt att finna individuella lösningar för varje elev. 
Alla elever är olika både fysiskt och mentalt. Genom att ta vara på dessa olikheter 
hos varje individ kan man förstärka deras karaktär och självkänsla. 
 
Annerstedt (Red) (1990) framhäver att eleverna måste få arbeta i sin egen takt för 
att kunna säkerställa framgång. På så sätt kan man öka deras självkänsla och det 
finns en stor chans att eleven får en positiv inställning till skolarbetet. Alla elever 
borde ha rätt till att få den erfarenhet de behöver, när de behöver den och under så 
lång tid som de behöver det. Med detta undervisningsklimat stärks elevens vilja 
att lära sig mer samt att deras självkänsla ökar.  
 
Enligt Ekberg och Erberth (2000) är målet med idrott inte i första hand att 
eleverna ska bli bra basketspelare eller gymnaster. Basket och gymnastik är 
istället medel för att nå målet. Det innebär att alla elever inte behöver använda sig 
av samma medel för att nå målen med undervisningen. Inom idrotten finns stora 
möjligheter till individualisering, det vill säga eleverna får arbeta på sin egen nivå. 
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I praktiken kan det innebära att elever får arbeta i mindre grupper för att utvecklas 
på sin egen nivå. Läraren kan ha ett mål med sin lektion och eleverna får använda 
sig av olika verktyg för att målet ska nås.  
 
Nordlund, Rolander och Larsson (1997) har som åsikt att undervisningen i Idrott 
och Hälsa alltid skall utgå ifrån barnens mognadsnivå och bestå av lekar spel och 
övningar som inte är för lätta eller för svåra för barnen. Detta är en förutsättning 
för utveckling av trygghet, självkänsla och kamratskap. I en klass där barnen är 
jämnåriga finns det ofta en stor skillnad i mognad bland barnen. 
Idrottsundervisningens uppgift är att förbättra barnen motoriskt, fysiskt, psykiskt 
och socialt. Genom att träna och utveckla förmågor hos barnen skapar man 
förutsättningar för en god hälsa. Om barn upplever idrotten positiv kan detta bidra 
till en bättre psykisk balans och bättre förutsättningar för inlärning. Om barn har 
negativa upplevelser från idrotten som ständigt upprepas kan det påverka barnens 
självkänsla och kroppsuppfattning negativt. 
 

Genusperspektiv 

Under denna rubrik beskriver vi genusperspektivet och hur det påverkar ämnet 
Idrott och hälsa.  
 
I boken av Ericsson (Red) (1993) beskrivs genus som det kulturellt skapade könet. 
Det som skiljer kön och genus åt är att man med kön menar den biologiska 
kroppen och genus det sociala könet. Hur man agerar sin roll som man och 
kvinna, hur man upplever manligt och kvinnligt och vilka sociala egenskaper 
människan har. I Ericsson (Red) (1993) skriver Hirdman om genussystemets 
logiker som ständigt verkar runt omkring oss. Den ena logiken är isärhållandets 
logik, kvinnor och män ska inte blandas och könen ska ha varsin domän. Den 
andra logiken är hierarkin, det är mannen som är norm. Logiken säger att det är 
män som är människor och utger därmed normen för det normala. Hirdman tar 
även upp begreppet genuskontrakt som handlar om att vi ärver beteenden om hur 
män och kvinnor ska vara mot varandra i arbetet, i kärleken, i språket och 
gestalten det vill säga den yttre formen. Dessa genuskontrakt ärvs från generation 
till generation, modern introducerar dottern och fadern sonen. I genuskontrakten 
finns genuslogikernas teori och praktik. 
 
Fagrell (2000) beskriver hur kön iscensätts inom idrottsdiskursen på flera olika 
sätt. Hon menar att när flickor och pojkar väljer ut idrottsaktiviteter till sig själv 
och åt andra väljer de könsspecifikt. Idrottsaktiviteter indelas i flick- och 
pojkaktiviteter enligt traditionell genusideologi. Flickor och pojkar väljer att 
idrotta tillsammans med sitt eget kön för att det är roligt. De väljer också att tävla 
mot sitt eget kön för att få ägna sig åt ”sina egna” idrotter. Ytterligare en 
iscensättning är att pojkarna ses ha större kompetenser i idrott eftersom de ägnar 
sig åt det. Denna vetskap kommer inte från barnens egen erfarenhet utan från de 
vuxnas syn på kvinnors och mäns prestationsförmågor inom idrott. Fagrell menar 
också att pojkar kan få stämpeln som bråkiga och fuskare medan flickor beskrivs 
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som lugna och försiktiga. Ibland väljer flickor och pojkar motståndare av motsatta 
könet för att mäta sin egen kapacitet och styrka. 
 

Teoretisk ansats  

I denna teoretiska ansats ges en förklaring till de val människan gör och vad som 
påverkar dessa val. Avsnittet avses ge en förståelse för hur eleverna i vår 
undersökning gör sina val, utifrån sina egna resurser, för att kunna arbeta på sin 
nivå. Detta kallas fenomenologi. 
 
 
Fenomenologi 
I Psykologilexikon, utarbetad av Egidius (2002), förklarar man fenomenologi som 
en lära eller teori om världen, sådan den ter sig för den som upplever och 
uppfattar den. De fenomen som studeras i den fenomenologiska filosofin är inte 
konkreta upplevelser som till exempel tankar, känslor och attityder utan istället 
föreställandet av tänkandet och känsloupplevandet som gör föreställningar, tankar 
och känslor möjliga. I den fenomenologiska psykologin ser man personens sätt att 
uppfatta sig själv och sin omgivning som förklaring till deras reaktions- och 
handlingssätt. 
 
Under rubriken fenomenolisk psykologi läggs stor vikt på hur människor upplever 
sig själva och sin omvärld, en sådan psykologi kallas också humanistisk. Permer, 
K (Red), Permer, L G (Red), Carlström, Hagman, Larsson och Selghed (1989) 
tydliggör det humanistiska synsättet. Samhällets uppgift är inte att styra 
människans primitiva behov utan att ge näring åt de drivkrafter som kan hjälpa 
människan att självförverkligas. Detta kan endast ske när människan är i en trygg 
och stödjande miljö. Om människan inte får leva ut vissa sidor av sig själv eller 
tvingas förneka sig själv kommer hon att känna sig olycklig och ur balans.  
 
I Permer, K et al. (1989) Finns att läsa om Carl Rogers teorier. Carl Rogers är en 
av de främsta företrädarna inom den fenomenologiska psykologin. Han förkunnar 
att det som är av intresse är inte verkligheten som sådan utan hur en individ 
uppmärksammar och uppfattar denna verklighet. Det fenomenologiska synsättet 
sägs vara en reaktion mot det psykoanalytiska. Rogers lägger tonvikten på den 
subjektiva tolkningen av självuppfattningen och det som händer här och nu. Han 
framhäver att människans privata sätt att se på världen ligger som grund för 
hennes beteende. När en betraktare får vetskap om vad en viss situation eller 
händelse betyder för en viss människa, kan de handlingar som tycks förbryllade 
plötsligt få en förklaring. Vi blir inbjudna i individens upplevelsefält, det vill säga 
alla de upplevelser som individen har. Denna värld kan ses som privat och 
påverkar i allra högsta grad vårt beteende. Människan reagerar alltså på 
verkligheten som precis hon eller han uppfattar den och inte på den yttre 
verkligheten. Beteendet bygger således på människors subjektiva upplevelser  
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Självet 
I Permer, K et al. (1989) utgörs Rogers teorier om självet av idéer, åsikter och 
värderingar som utmärker vad jag är och vad jag kan göra. Självet är med andra 
ord den subjektiva föreställning individen har om sig själv och sin relation till 
omvärlden. Det finns en enda grundläggande strävan hos människan, nämligen att 
förverkliga sina medfödda resurser. Individen strävar efter att bli det hon kan bli 
utifrån de tillgångar hon har. Strävan efter förverkligande är hos människan en 
medfödd kraft. När omständigheterna är tillräckligt gynnsamma drivs människan 
att utveckla och förbättra de resurser hon har. Dessa resurser är genetiskt 
bestämda medan självuppfattningen är socialt bestämd. Det finns en motsättning 
mellan en individs självuppfattning och vad hans nedärvda möjligheter faktiskt 
avser honom att vara. För att kunna förverkliga dessa möjligheter kan individen 
inte avvisa de tankar, känslor och handlingar som verkligen skulle gynna de 
medfödda möjligheterna. 
 
Det som avgör vad individen uppmärksammar i sitt fenomenfält är i vilken 
utsträckning upplevelserna stämmer överens med den självuppfattningen 
individen har. Självuppfattningen fungerar som ett skydd där individens 
utvecklingshistoria och dess sociala omgivning bestämmer vilken information 
som ska nå fram. Vid stress blir skyddet ogenomträngligt och individen isoleras. 
Om självet återspeglade individens upplevelser så skulle han fungera fullt ut. 
Detta harmoniska tillstånd kallas kongruens vilket är ett ganska osannolikt 
tillstånd (se figur 2). Om idealsjälvet, vilket är den föreställning man har om hur 
man vill vara, och självet överlappar varandra hamnar man i en annan typ av 
kongruent tillstånd. För att självet och idealsjälvet ska närma sig varandra måste 
antingen de högt ställda förväntningar man har på sig själv minska och därmed 
anpassas till de resurser man har, eller så måste resurserna som individen har men 
trycker tillbaka, lockas fram. Om klyftan mellan självet och idealsjälvet är för 
stort och verkar förbli så talar man om inkongruens. En person som befinner sig i 
det kongruenta tillståndet är öppen för upplevelser och kan ta information från 
omgivningen utan att den förvrängs till något dåligt. Individen värderar sina 
upplevelser flexibelt och tar till sig dem som förverkligar hans möjligheter att 
utvecklas. Hon har fullt förtroende för de upplevelser som ger relevant 
information men han tar även emot information från andra källor. Dessa är dock 
inte lika viktiga som de egna reaktionerna. Hon upplever att hon då är en 
självständig person som kan välja fritt mellan olika handlingsalternativ. En person 
som befinner sig i det inkongruenta tillståndet misstror sina egna upplevelser som 
riktlinjer för hans beteende. Eftersom de föreställningar hon har inte grundar sig 
på egna värderingar blir han ofta opåverkbar och fastlåst. Värderingar som hon 
lever efter är byggda på hur andra upplever henne och vill att hon ska vara. På 
grund av detta blir hon defensiv och känner sig manipulerad istället för fri. 
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Inkongruens       Kongruens 
 

Själv  Inkommande  
information 

     
 
Område 1: Förvrängd självuppfattning 
 
Område 2: Information som tillåts bli medveten då den är förenlig med 
självuppfattningen 
 
Område 3: Information som förnekas och inte blir medveten 
 
Figur 2. Inkongruens och kongruens (Permer et al. 1989). 
 
 

Metoder för mätinstrumentens urval och genomförande 

Här presenteras metoderna som används i undersökningen samt hur urval och 
genomförande utförts. 
 
 

Enkät 

En av de två metoder vi kommer att använda oss av är administration av en enkät 
(se bilaga 1(1:2-2:2)). Som Kýlen (1994) skriver är det lättare att besvara fasta 
svarsalternativ än öppna svarsalternativ på en enkät. De är också relativt enkla att 
bearbeta. Vår enkät kommer att utformas med fasta svarsalternativ. Enligt Trost 
(2001) grundar sig en kvalitativ undersökning i att försöka förstå resonemang och 
reaktioner hos människor. Vi väljer att göra en kvalitativ enkät på grund av att vi 
ska undersöka en ökning i elevers uppfattningar om deras självkänsla. Trost 
rapporterar även att en enkät med fasta svarsalternativ har hög grad av 
strukturering. Vår enkät kommer även att ha hög grad av standardisering då vi 
väljer att ge eleverna samma förutsättningar då de svarar på sin enkät. Enligt 
Rudberg (1993) ligger våra frågor på nominal- och ordinaldatanivå. Kunskapen 
om detta underlättar då vi skall bearbeta våra resultat. Enkäten kommer att delas 
ut under slutet av vår verksamhetsförlagda utbildning och besvaras enskilt under 
en planeringstimme. Vi kommer att poängtera innan enkäterna delas ut att 
försökspersonerna är anonyma i enkäten, på så sätt tror vi att vi ska få ärligare 
svar.  

1 2 3 1 22 
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Intervju 

Den andra metoden vi ska använda oss av är intervjuer (se bilaga 2(1:1)). Enligt 
Patel och Davidsson (1994) är en starkt standardiserad intervju en intervju där 
man ställer likadana frågor till alla intervjupersoner och i exakt samma ordning. 
Detta gör man för att kunna jämföra och generalisera svaren intervjupersonerna 
gett. När det gäller grad av strukturering handlar det om vilket svarsutrymme man 
ger till intervjupersonen. Vi kommer att konstruera en något strukturerad intervju 
eftersom svaren på våra frågor inte har fasta svarsalternativ. Som Patel och 
Davidsson poängterar så är det viktigt att inleda intervjun med neutrala frågor och 
det beaktar vi när vi skriver ner våra intervjufrågor. Kvale (1997) visar att det 
vanligaste sättet att registrera intervjuer idag är att man använder bandspelare, det 
kommer vi ta fasta på. Den som intervjuar kan då koncentrera sig på ämnet och 
intervjupersonen. Det är en lätt metod för intervjuaren att använda då man ska 
sammanställa intervjun från tal till text. Enligt Patel och Davidsson (1994) 
utformas vårt urval obundet slumpmässigt, det vill säga varje individ i 
populationen har lika stor chans att väljas ut. Innan det slumpmässiga urvalet 
delas populationen in i två grupper, strata, tjejer och killar.  
 
I denna bakgrund har vi redovisat forskning gällande Idrott och hälsa, motorikens 
betydelse för självkänslan samt självkänsla. Studiens teoretiska ansats grundar sig 
i fenomenologin, att välja sin egen nivå. Denna bakgrundsforskning leder oss 
därmed in på syftet med vår undersökning. 



15  

Syfte 

Vårt syfte är att öka elevers självkänsla genom att låta dem arbeta på sin egen nivå 
i ämnet Idrott och hälsa samt undersöka om genusperspektivet fått något utslag. 
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Metod 

Föreliggande undersökning för att öka elevernas självkänsla har skett genom att 
låta försökspersonerna genomföra tio stycken nivåanpassade idrottslektioner har 
också hänsyn tagits till genusperspektivet.  
 
 

Försökspersoner 

Vår empiriska undersökning bestod av en klass i år åtta, där antalet elever var 22. 
Effekterna av utvecklingsarbetet mättes genom en klassenkät som eleverna 
besvarade efter de tio nivåanpassade lektionerna. Intervjun som tänktes vara ett 
komplement till elevernas utvärdering genomfördes med fyra slumpvist utvalda 
elever.  
 

Genomförande 

Under den verksamhetsförlagda utbildningen genomförde vi vår undersökning i 
en klass i år 8 i sju veckor. Veckan innan den verksamhetsförlagda utbildningen 
delade vi ut ett brev (se bilaga 3(1:1)) till föräldrarna där de fick ta ställning till 
om deras barn fick vara med i vår undersökning eller inte. Resultatet av 
föräldrarbrevet blev att alla accepterade att vi genomförde undersökningen. 
Inledningsvis bekantade vi oss med eleverna och kände av stämningen i klassen 
under den första veckan. Under vecka två till fem arbetade vi med nivåanpassad 
idrott utifrån vår målsättning, vilket var att försöka öka deras självkänsla. Vid 
varje lektionstillfälle fick eleverna möjligheten att välja arbetsnivå, röd eller svart. 
Röd grupp står för lugnare tempo och mer grundläggande övningar medan svart 
grupp står för högre tempo och mer avancerade övningar. För varje lektion gav vi 
eleverna kriterier för vad de skulle kunna för att vara i respektive grupp, 
exempelvis så skulle eleverna tycka att de utförde ett bra kast i handboll för att 
delta i svart grupp. I grupperna arbetade eleverna mycket med övningar som även 
var individanpassade. När vi valde aktiviteter utgick vi ifrån idrottslärarens 
höstplanering, dels för att underlätta för eleverna och dels för att försöka 
nivåanpassa de allra vanligaste sporterna på idrotten (se bilagor 4(1:12-12:12)). 
Eftersom att vi var två lärarkandidater i klassen valde vi att utnyttja detta genom 
att dela upp klassen i två grupper. Det gav oss större chans att hjälpa och se 
eleverna. I slutet av praktikperioden delade vi ut en enkät (se bilaga 1(1:2-2:2)) till 
alla elever i klassen och genomförde intervjuer (se bilaga 2(1:1)) med fyra elever.  
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Tidsplan 

Övergripande tidsplan 
 
 
 
 

• Val av ämne 
• PM skrevs 

 
 
 
 

• PM godkändes 
• Inhämtning av information 
• Kontakt med handledare 
• Bakgrund, syfte och metod skrevs 

 
 
 
 

• Föräldrarbrev lämnas ut 
• VFU under vecka 42-48 

 
 
 
 

• Seminarium där opponering på examensarbetet sker 
 

 
Tidsplan under den verksamhetsförlagda utbildningen 
 
Vecka 1         Vi lärde känna eleverna och skolan. 
Vecka 2 Nivåanpassad undervisning. 
Vecka 3  Nivåanpassad undervisning. 
Vecka 4  Höstlov för eleverna. 
Vecka 5  Nivåanpassad undervisning. 
Vecka 6   Nivåanpassad undervisning. 
Vecka 7  Nivåanpassad undervisning. Enkäten ges ut samt intervjuer 

genomförs. 

 
 

Höstterminen 2003 

Vårterminen 2004 

Höstterminen 2004 

Vårterminen 2005 
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Resultat 

 

Enkätresultat 

Nedanstående resultat ligger på n=22, inga bortfall. 
 
Jag tycker om att ha idrott. 
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Figur 3. 
 
I figur 3 kan man se att de flesta tycker om att ha idrott. Notera att i det här fallet 
är det bara killar som inte tycker om att ha idrott. 
 
Jag har arbetat på min nivå under lektionerna. 
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Figur 4. 
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Som figur 4 visar så har större delen av klassen arbetat på sin nivå under 
idrottslektionerna. Tre stycken avvisar delvis eller helt på påståendet att de har 
arbetat på sin nivå. 
 
Jag valde att arbeta i den grupp där mina kompisar var även fast det var fel 
nivå för mig. 
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Figur 5. 
 
I figur 5 ser man att två stycken instämmer helt samt en instämmer delvis på att de 
valt att arbeta i den grupp där deras kompisar var fastän det var fel nivå för dem. 
Resten av klassen avvisar delvis eller helt på att de arbetat i den grupp där deras 
kompisar var fastän det var fel nivå för dem. 
 
Jag har haft möjlighet att utöva idrottsaktiviteter som varit anpassade till 
min nivå. 
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Figur 6. 
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Figur 6 visar att majoriteten av klassen har haft möjlighet att utöva 
idrottsaktiviteter som varit anpassade till deras nivå. Endast tre stycken avvisar 
delvis eller helt på påståendet. 
 
Min självkänsla har ökat genom de nivåanpassade idrottslektionerna. 

0

2

4

6

8

Instämmer helt Instämmer delvis Avvisar delvis Avvisar helt

A
nt

al
 e

le
ve

r

Kille
Tjej

 
Figur 7. 
 
Som figur 7 visar så är det tre killar som helt avvisar att självkänslan har ökat. 
Fyra stycken instämmer helt på påståendet att deras självkänsla har ökat. Det 
vanligaste svaret bland tjejerna är att de instämmer delvis, killarnas svar är ganska 
jämt fördelade men har en topp på avvisar delvis. 
  
Jag har antagit utmaningar under de nivåanpassade idrottslektionerna. 
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Figur 8. 
 
I figur 8 är det alla utom en som instämmer helt eller delvis på påståendet att de 
antagit utmaningar, en avvisar helt. Ingen har svarat avvisar delvis. 
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Jag har känt mig trygg på de nivåanpassade idrottslektionerna. 

0

2

4

6

8

10

Instämmer helt Instämmer delvis Avvisar delvis Avvisar helt

A
nt

al
 e

le
ve

r

Kille
Tjej

 
Figur 9. 
 
I figur 9 kan man se att två killar avvisar helt eller delvis på att de känt sig trygg 
under idrottslektionerna, de allra flesta instämmer delvis eller helt. Alla tjejer 
utom en instämmer helt på påståendet. 
 
Min motoriska färdighet har utvecklats under de nivåanpassade 
idrottslektionerna. 
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Figur 10. 
 
I figur 10 kan man se att fler tjejer än killar har svarat att deras motoriska 
färdighet har utvecklats. Endast killarna har svarat avvisar helt på påståendet. 
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Jag har lärt mig något nytt på idrotten som jag inte kunnat tidigare. 
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Figur 11.  
 
I figur 11 kan man se att fler tjejer än killar har lärt sig något nytt på idrotten. Fyra 
killar avvisar helt på påståendet. 
 
Jag har klarat övningar som jag inte trodde jag skulle klara av. 
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Figur 12. 
 
Som figur 12 visar har 13 av 14 tjejer svarat att de instämmer helt eller delvis på 
att de klarat övningar de inte trodde de skulle klara av, en avvisar delvis. Killarnas 
svar är jämt fördelade men piken ligger på avvisar helt. 
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Sammanfattning av enkätresultat 
Av ovanstående enkätsvar framgår att det är tjejerna i klassen som påverkats mest 
av de nivåanpassade idrottslektionerna vad gäller utveckling av självkänsla och 
motorisk färdighet. Det är även flest tjejer som känt sig trygg på lektionerna. 
Noterbart är att det bara är killarna som avvisat helt på frågorna om de lärt sig 
något nytt och utvecklat sin motoriska färdighet. En majoritet av klassen anser att 
de lärt sig något nytt och att de antagit utmaningar under de nivåanpassade 
idrottslektionerna. Resultat visar också att de allra flesta har arbetat på sin nivå, 
endast ett fåtal valde att arbeta i den grupp där deras kompisar var.  
 
 
Sammanställning av intervju 
Under denna rubrik presenteras resultatet av de intervjuer vi gjort under vår 
verksamhetsförlagda utbildning. Vi har i våra intervjuer försökt ta reda på om 
våra nivåanpassade idrottslektioner har förändrat elevernas självkänsla positivt. 
Intervjufrågorna gav oss mer ingående svar än vad enkäten kunde ge. 
   
 
Nivåanpassning 
Alla de intervjuade ansåg att idrotten varit anpassade till deras nivå. Två av dem 
vill gärna fortsätta med nivåanpassad idrott och anser att det är bra att arbeta i 
mindre grupper. På frågan hur idrotten varit anpassad till deras nivå svarade de 
bland annat att det har varit högt tempo, roliga övningar, vi har fått träna på olika 
saker och möjligheten att välja det lättare om man inte känner sig så säker. 
Tankarna kring att välja grupp varierade, de flesta valde efter hur duktig de tyckte 
att de var. Tre av fyra hade kunna tänka sig att vara i den andra gruppen någon 
gång. Detta berodde på att röd grupp ansågs som mer seriös och därför ville man 
vara där. Det som gjorde att eleverna i röd grupp inte valde svart grupp var att de 
kände sig otillräckliga och att det var mest duktiga killar i den gruppen. De tyckte 
att de i svart grupp var egoistiska och trodde att de aldrig skulle passa till just 
dem. En av de intervjuade ansåg att det var roligt med utmaningar och var i helt 
rätt grupp.  
 
Självkänsla 
Tre av fyra ansåg att deras självkänsla hade ökat. En svarade jag vet inte, den var 
ungefär lika. Frågan om på vilket sätt självkänslan hade ökat var det en som 
svarade att nu törs jag vara med på badet, resten kunde inte svara på frågan. Tre 
av de intervjuade ansåg att självkänslan hade ökat på grund av de nivåanpassade 
idrottslektionerna. På frågan om vad självkänsla är för dig var svaren varierande. 
De ansåg att självkänslan handlar om att våga, att vara säker på sig själv, att trivas 
med sig själv, att kunna säga vad man tycker, att kunna vara sig själv, att våga 
göra saker och att inte känna sig dum när man gör fel.  
 
Utmaningar 
Alla anser att de har fått utmana sig under de nivåanpassade idrottslektionerna. 
Två tyckte att det var lite lätt ibland, de övriga två ansåg att det är upp till var och 
en hur mycket man utmanar sig samt om det är lätt eller svårt. , 
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Att lyckas 
Att lyckas på idrotten var relativt viktigt för alla, det berodde på i vilket 
sammanhang det var. Ibland är det viktigt att lyckas, det ökar självförtroendet 
tycker en av de intervjuade. Två stycken menade att självkänslan ökade när man 
fick lyckas och att man kanske gör bättre ifrån sig nästa gång. Alla tyckte att det 
är viktigt att lyckas med saker man tidigare inte kunde. Alla ansåg att de har fått 
chansen att lyckas på de nivåanpassade idrottslektionerna.  
 
Trygghet 
Alla ansåg att det är viktigt att vara trygg på idrottslektionerna. Det som gör att de 
intervjuade känner sig trygg är att alla är seriösa, håller sig till reglerna och är 
snälla. Det som kan få en att känna sig otrygg enligt de intervjuade är att 
kompisarna skrattar åt en när man gör fel, när någon är dum och säger hur dålig 
man är och att man gör fel. Alla de intervjuade svarade att de känner sig trygga på 
idrottslektionerna. 
 
Sammanfattningsvis kan konstateras att intervjusvaren gav oss resultatet att de 
flesta elevers självkänsla hade ökat genom de förutsättningar vi gett dem. 
Noterbart är att pojkarna och flickorna skiljer sig i svaret på frågan om deras 
självkänsla har ökat.  
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Diskussion 

Under denna rubrik kommer vi att diskutera resultatet och studiens reliabilitet och 
validitet. Vi diskuterar även bakgrundens utformning och innehåll samt metod och 
genomförande. 
 
 

Bakgrundsdiskussion 

Vi har valt att belysa skolidrotten med avseende på Lpo 94 eftersom att det är här 
och nu vi gör vårt utvecklingsarbete. I Lpo 94 står det att vi ska skapa 
förutsättningar för varje elevs förutsättningar och behov, därför har vi valt att inte 
ta med historien bakom ämnet som nu heter Idrott och hälsa. Det är inte heller av 
betydelse för vårt syfte.  
 
I utvecklingsarbetet inleds varje huvudrubrik med en kort sammanfattning för att 
hjälpa läsaren att få en snabb överblick av innehållet. 
  
Eftersom utvecklingsarbetet utfördes i år 8 där eleverna är mitt uppe i puberteten 
tycker vi att vi behöver förklara hur den motoriska utvecklingen och självkänsla 
hör ihop med puberteten. När tonåringen genomgår puberteten förändras deras 
motoriska utveckling på grund av snabb längd- och viktökning. De får förändrade 
kroppsproportioner som försvårar motoriska övningar. Vi anser att om man ger en 
elev en övning de inte är motoriskt utvecklade för och inte klarar av kan detta leda 
till en sämre självkänsla.  
 
På sidan fem finner man en artikel från Svensk idrottsforskning (2002) av 
Renström, Saartok och Sundblad som är relativt kort. Vi har valt att ta med detta 
stycke på grund av att innehållet är av stor vikt för att sammanlänka motorisk 
utveckling och självkänsla. Forskningen inom detta område är begränsad och svår 
att finna. 
 
Engström i Naeslund (Red) (1982) är den enda som poängterar hur viktigt det är 
att övningarna på idrotten är väl anpassade till elevernas motoriska färdigheter. Vi 
har därför valt att ta med hans litteratur som också är den senaste vi funnit inom 
ämnet. När vi i arbetet skriver om utveckling av motorik så menar vi utveckling i 
positiv anda. 
  
På sidan nio, Diem (1978) finner man ett väldigt kort stycke men vi tycker att det 
är av betydelse för vår bakgrund. Då den i allra högsta grad, trots att den är från 
1978, tar upp viktiga aspekter av idrott och självkänsla.  
 
Trots att vi letat i både Duesund (1996 och 2003) har vi ej funnit det Ekberg och 
Erberth (2000) betonar om det Duesund skrivit angående fysisk aktivitet och 
självkänsla. Därför har vi valt att inte gå till originalkällan när vi refererat till 
texten på sidan nio. 
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Genusperspektivet tas upp i bakgrunden med anledning av att vi jämför flickor 
och pojkar i enkätresultatet.  
 
Vi har valt att ha med en teoretisk ansats i vårt arbete för att ge en djupare insikt 
om elevers sätt att uppfatta sig själv och sin omgivning samt för att få förklaringar 
till deras handlingssätt. Det fick oss att förstå att varje elev har en egen 
uppfattning om hur världen ser ut och den behöver inte stämma överens med vår. 
Det fick vi bevis på när svaren på enkäterna och intervjuerna bearbetades, vår 
uppfattning om att idrottshallen var en trygg miljö passade delvis med elevernas 
uppfattning. Eleverna tyckte att miljön var mycket tryggare än vad vi tyckte. 
 

Metod- och genomförandediskussion 

 
Som Ekberg och Erberth (2000) skriver så kan fysiska aktiviteter ge ökad 
självkänsla förutsatt att man upplever sig själv likvärdig till andra. Detta är 
grunden till varför vi valde att låta eleverna arbeta nivåanpassat på 
idrottslektionerna. Vi valde att utforma lektionerna så att alla skulle få chansen att 
lyckas, det vill säga genom att inte göra övningarna för svåra men ändå 
utmanande. 
  
Åhs (2002) skriver om fyra synpunkter som vi arbetat utifrån. Målet för 
undersökningen var att anpassa idrottslektionerna så att alla elever kunde arbeta 
på sin nivå och därigenom öka sin självkänsla. Vi ville även skapa en trygghet hos 
eleverna genom att undvika stora grupper och alltför många tävlingsmoment. Att 
nivåanpassa de vanligaste bollsporterna anser vi är viktigt för att det är de 
sporterna som förekommer i störst utsträckning i ämnet Idrott och hälsa. För att 
kunna dela upp klassen i mindre grupper valde vi att vara två ledare på 
lektionerna. Självkänslan handlar om individens egen uppfattning av sig själv, 
men den kan även utvecklas i samspel med andra och det innebär att andras 
uppfattning av en själv kommer att ha betydelse för utvecklingen av självkänslan. 
Med hjälp av de nivåanpassade lektionerna ville vi uppnå en utveckling av 
självkänslan genom individualisering i grupp.  
 
Duesund (1996) poängterar att typen av aktivitet kan ha betydelse för att stärka 
självkänslan. När aktiviteterna baserats på traditionella idrottslektioner har det gett 
positiva resultat. Vi har grundat våra nivåanpassade idrottslektioner utifrån denna 
forskning. 
 
Vår enkät är utformad med fyra svarsalternativ för att undvika en centraltendens 
och på så sätt blev eleverna tvungna att ta ställning till frågorna. Många av 
frågorna i enkäten och intervjun baseras på bakgrunden. Frågorna om nivå var till 
för att vi verkligen skulle kunna veta om de arbetat på den nivå som var anpassad 
för dem.  
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Alla elever i vår undersökningsklass besvarade enkäten. Det var inte någon 
frånvaro på de slumpvis utvalda elever som skulle intervjuas. Frånvaron på de 
nivåanpassade idrottslektionerna är inte redovisade i arbetet. Det var inte någon 
elev som var borta mycket från idrottslektionerna, därför anser vi att det inte har 
någon större betydelse för resultatet.  
 

Resultatdiskussion 

 
Nivå 
Vi kan utifrån vårt resultat påvisa att majoriteten av klassen anser att de 
nivåanpassade lektionerna har varit anpassade till deras nivå. Det man kan se i 
diagrammen är att inte alla utnyttjat sin chans att arbeta på sin nivå. Endast tre 
elever valde att arbeta på den nivå på grund av att deras kompisar valt den 
gruppen. På intervjuerna kom det fram varför man ibland har velat arbeta i den 
andra gruppen. Röd grupp ansågs vara mer seriös. Det som gjorde att man inte 
valde svart grupp var att man kände sig otillräcklig och trodde att man inte skulle 
få passningar av dem som var i den gruppen. Diem (1978) poängterar att det är 
viktigt att finna individuella lösningar till varje elev. När man tar till vara på 
elevernas olikheter kan man förstärka deras självkänsla. Det verkar som vi lyckats 
finna individuella övningar till de flesta eleverna i klassen, det är en förutsättning 
för att eleverna ska kunna öka självkänslan. Enligt Ekberg och Erberth (2000) kan 
nivåanpassning innebära att elever arbetar i mindre grupper. Många av övningarna 
var baserade på att eleverna skulle arbeta i små grupper, tyvärr hade inte vi 
tillgång till en hel idrottshall varje lektion utan fick dela den med en annan klass. 
Detta kan ha betydelse för det resultat vi fick. När grupperna arbetar för nära 
varandra i en halv sal får inte alla elever möjlighet att arbeta i en trygg miljö. 
Under de första två veckorna under den verksamhetsförlagda utbildningen var 
vikväggen i idrottshallen trasig. Detta innebar att två klasser hade idrott samtidigt 
och följden av det blev att vi som lärare fick svårt att leda grupperna i den 
högljudda och ”stojiga” miljön. Det kan ha påverkat resultatet men det är svårt att 
säga hur.  
 
Självkänsla 
Enkätundersökningen visar tydligt att det är fler tjejer än killar som säger att  
deras självkänsla har ökat. Tre av de fyra intervjuade ansåg att självkänslan hade 
ökat på grund av de nivåanpassade lektionerna, men de kunde inte säga på vilket 
sätt lektionerna hade påverkat självkänslan. Ekberg och Erberth (2000) menar att 
fysiska aktiviteter ger ökad självkänsla om självbilden inte hotas, förutsatt att man 
upplever sig själv likvärdig med andra. Röd grupp bestod till största delen av 
tjejer, den ansågs som mer seriös och vi ansåg att det var en homogen grupp. 
Därför vågar vi dra slutsatsen att i den röda gruppen kände man sig mer likvärdig 
varandra och detta kan ha bidragit till att fler tjejer än killar har ökat sin 
självkänsla. Under intervjuerna fick vi många svar på vad eleverna anser att 
självkänsla är. Deras svar stämde inte helt överens med det vi gått igenom för 
eleverna vilket kan ha påverkat svaret på frågan om självkänsla. Det vi menar är 
att om en elev anser att självkänsla bara är att kunna säga vad man tycker så ger 
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det inte en rättvis bild på vad självkänsla egentligen är. Hinic (2001) rapporterar 
dock att självkänsla handlar om individens egen uppfattning av sig själv, i detta 
fall betyder det att om eleven i fråga uppfattar att dess självkänsla ökat på grund 
av att denne har kunnat säga vad han tycker så är det en ökning av självkänslan. 
Orsaker till att några elever inte ökat sin självkänsla kan vara de hade redan en bra 
självkänsla, praktiktiden kan ha varit för kort för att hinna se en förändring samt 
att vikväggen var trasig. Duesund (1996) menar att ju längre tid ett nivåanpassat 
idrottsprogram varar desto större är sannolikheten att en förändring sker.  
 
Utmaningar 
Alla utom en instämmer helt eller delvis på att de antagit utmaningar under 
idrottslektionerna. Branden (2000) har bevisat att en person med hög självkänsla 
sätter höga mål som ger utmaningar. Eftersom att alla utom en har utmanat sig 
själv kan vi anta att de flesta i vår undersökningsklass har en bra självkänsla trots 
att alla inte ökat den under vår tid på skolan. 
 
Trygghet 
Nästan hela klassen anser att de känt sig trygga under de nivåanpassade 
idrottslektionerna. De intervjuade anser sig vara trygga då alla håller sig till 
reglerna, är snälla och seriösa. Det som kan få dem att känna sig otrygga är när en 
kompis skrattar åt en när man gör fel eller när någon säger hur dålig man är. 
Enligt Permer, K et al. (1989) krävs det att elever är i en trygg och stödjande miljö 
för att de ska kunna självförverkliga sig själv. Enkätresultatet visar att vi som 
pedagoger måste ha lyckats med att skapa en trygg miljö för eleverna. Även här 
har vikväggen en stor betydelse i vår undersökning. Trots att de flesta känt sig 
trygga tror vi att man blir påverkad när elever från andra klasser står och tittar när 
man gör sina övningar. 
 
Att lyckas 
Alla som intervjuades ansåg att det var viktigt att lyckas med saker man tidigare 
inte kunde och de hade alla fått chansen att lyckas på de nivåanpassade 
idrottslektionerna. Hinic (2001) anser att när man lyckas på idrotten så kan det 
bidra till en ökad självkänsla och man känner sig oberoende av andras 
förväntningar. Det innebär att vi har klarat av att anpassa övningarna så att alla de 
intervjuade har fått chansen att lyckas på lektionerna.  
 
Utveckling av den motoriska färdigheten 
Övervägande tjejer anser att deras motoriska färdighet har utvecklats. I Naeslund 
(Red) (1982) kan man läsa att om en övning är anpassad till elevernas 
mognadsnivå så kommer eleven att utvecklas. När elever utsätts för övningar som 
de inte är motorisk mogna för kan det leda till en försämrad självkänsla. I frågan 
om utveckling av den motoriska färdigheten kan man åter se att det är tjejerna i 
klassen som utvecklats mest. Åhs (2002) betonar att när elever lär sig något nytt 
på idrotten samt när deras koordination eller motoriska färdighet förbättras så kan 
deras självkänsla stärkas. Enkätresultatet visar att fler än hälften har lärt sig något 
nytt på de nivåanpassade idrottslektionerna som de inte kunnat tidigare. Vi har 
lyckats ge de flesta ett underlag för att öka deras självkänsla. 
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Genusperspektivet 
Som tidigare nämnts så bestod den röda gruppen mest av tjejer och den svarta 
mest av killar. Den röda gruppen beskrivs i intervjun som lugnare och seriösare 
och den svarta var livlig och stundtals väldigt stökig. Båda grupperna arbetade 
med samma idrott varje lektion och därför gavs inte möjligheten för eleverna att 
välja mellan olika idrotter. Fagrell (2000) beskriver om hur flickor och pojkar 
väljer idrottsaktiviteter efter vad som är specifikt för könet enligt 
genusperspektivet. De väljer gärna att idrotta tillsammans för att det anses vara 
roligare. Eftersom det inte gavs olika alternativ på vad grupperna skulle arbeta 
med, förhindrade vi att eleverna valde efter vad som anses vara könsspecifika 
idrotter. Fagrell menar också att pojkar klassas som bråkiga och att de fuskar 
medan flickor beskrivs som lugna och försiktiga. Detta beskrivs tydligt av de 
intervjuade eleverna och vi tror inte det var någon slump att grupperna var 
utformade som de var. Pojkar ses också enligt Fagrell ha större kompetens inom 
idrotten eftersom den är anpassad efter män. Nivåanpassningen var till för att var 
och en efter sin egen nivå fick välja grupp, alltså inte vad vi ansåg dem vara på för 
nivå. Följden av detta var att flera pojkar som var i svart grupp egentligen skulle 
ha varit i röd grupp enligt oss. De såg sig själva som mer kompetent inom idrotten 
än vad de var. Slutligen kan vi konstatera att genusperspektivet gett ett tydligt 
utslag i vår undersökning. Det kan man se i enkätresultaten där tjejer och killar 
ställs mot varandra i diagrammen. 
 
Slutdiskussion 
Det vi har kommit fram till i vårt utvecklingsarbete är att man kan öka elevers 
självkänsla genom nivåanpassad idrott och att det har betydelse om man är tjej 
eller kille. Vi trodde dock att resultatet skulle visa att fler hade ökat sin 
självkänsla eftersom att förutsättningarna har funnits. En anledning till vårt 
resultat kan vara att eleverna i klassen redan från början hade en hög självkänsla. 
Hade vi fått arbeta en längre tid med eleverna kanske resultatet blivit annorlunda. 
Det verkar som att vinnarna i denna undersökning är de som arbetat i röd grupp. 
  
Tillförlitlighet 
Enligt Trost (2001) är tillförlitligheten en mätning eller undersökning som inte är 
utsatt för slumpinflytelser. Han delar upp det sammansatta begreppet 
tillförlitlighet, reliabilitet, i fyra komponenter.  

• Kongruens 
• Precision 
• Objektivitet 
• Konstans 

Kongruens är relevant vid enkätundersökningar. Det som ger en hög tillförlitlighet 
är då man ställer ett antal frågor om samma företeelse men från olika synvinklar. I 
vårt fall handlar de flesta frågor om självkänsla och om vi som pedagoger skapat 
ett klimat så att eleverna fått möjlighet till att utveckla sin självkänsla. Precision 
och objektivitet hänger samman med hur intervjuarna registrerar svaren och hur 
enkäten är utformad samt att avkodningen för enkäterna sköts lika. Enkäten har 
fasta svarsalternativ vilket gjorde den lättare att avkoda och eleverna hade inga 
svårigheter med att förstå frågorna. Syftet med konstans är att man skall få samma 
svar på en fråga även fast ställs vid flera olika tillfällen. Eftersom vi undersöker 
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hur självkänslan utvecklats är konstans inte viktigt. Självkänslan är något som 
människan ständigt utvecklar, positivt eller negativt, och därför skulle det vara 
omöjligt att få samma svar.  
 
Enligt Patel och Davidson (1994) kan det vara bra att testa en enkät innan 
undersökningen. Vi delade därför ut enkäten till tio elever mellan år 7 och 9 för att 
få veta om frågorna var lätta att förstå. Innan enkäten delades ut hade vi haft en 
genomgång för eleverna om vad självkänsla och motorisk utveckling handlar om. 
Det gjorde vi för att få en högre tillförlitlighet på elevernas svar av enkäten. 
Samtidigt som anonymiteten hos eleverna gjorde att de kunde svara mer 
personligt så tror vi att det även kan ha missbrukats genom att en del inte tagit 
uppgiften på allvar och bara fyllt i på måfå. Trots detta anser vi att vi har en 
relativt hög tillförlitlighet på vår enkätundersökning. 
 
Som Trost (1997) poängterar handlar kongruens om likhet mellan frågor som 
avses mäta samma saker. I vårt fall har frågorna i vår intervju varit 
sammankopplade så att de på något sätt anknyter till självkänslan.  Precision och 
objektivitet hänger samman med hur intervjuaren tolkar svaren på intervjun och 
om intervjuarnas sätt att registrera svaren är identiska. Våra intervjuer spelades in 
på band för att inte missa eventuella svar, tveksamheter eller andra nyanser som 
kan spegla svaren. Vi var eniga vad gäller analysen av svaren vilket ger oss en 
hög tillförlitlighet. Vi registrerade svaren genom att skriva ner varje intervju 
ordagrant och sedan sammanfattade vi svaren tillsammans. Idén med konstans är 
att man skall få samma svar på en fråga även fast ställs vid flera olika tillfällen. 
Eftersom vår undersökning är kvalitativ och undersöker hur självkänslan 
utvecklats är konstans inte viktigt. Självkänslan är något som människan ständigt 
utvecklar, positivt eller negativt, och därför skulle det vara omöjligt att få samma 
svar.  
 
Alla intervjuerna gjordes i samma lokal och av en och samma intervjuare, vilket 
ger en hög tillförlitlighet. Efter intervjuerna lyssnade vi och skrev ner dem 
ordagrant. Sedan tolkade vi intervjuerna tillsammans och sammanställde dem. 
Detta ger oss också en hög tillförlitlighet. 
  
Giltighet 
Rudberg (1993) beskriver att giltigheten är förmågan att mäta just det man avser 
att mäta. Vi har mätt huruvida elevers självkänsla förändras när de får arbeta på 
sin egen nivå på idrotten i skolan. För att öka validiteten använde vi oss av två 
mätinstrument, enkät och intervju. Genom av oss valda aktiviteter och 
undersökningsmetoder anser vi att vi har lyckats uppfylla vårt syfte och kunnat 
mäta det vi avsåg att mäta. 
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Fortsatt forskning 

Det hade varit intressant att se hur resultatet blivit om vi hade fått arbeta en längre 
tid med eleverna. Det finns lite forskning publicerad omkring kopplingar mellan 
självkänsla och idrott, varför vår undersökning har en given plats inom idrotts- 
och hälsodiskursen. Under vår verksamhetsförlagda utbildning började nya tankar 
kring andra forskningsämnen dyka upp. Bland annat att utveckla en arbetsmodell 
för de elever som inte deltar på idrottslektionerna för att exempelvis utröna om det 
har med deras självkänsla att göra. 
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Enkät 
 

”Självkänsla är egenskapen att uppleva sig själv som kompetent att klara av livets 
grundläggande utmaningar samt förtjänt av framgång och välmående.” 

 
 
                 Tjej  Kille 
1. Är du? 
 
 
        Instämmer   Instämmer   Avvisar  Avvisar   
        helt   delvis  delvis  helt   
 
2. Jag tycker om att ha idrott.    
     
    
   
3. Jag har arbetat på min nivå under lektionerna.    
 
     
 
4. Jag valde att arbeta i den grupp där mina     
kompisar var även fast det var fel nivå för mig. 
     
 
 
5. Jag har haft möjlighet att utöva idrotts- 
aktiviteter som varit anpassade till min nivå. 
     
 
 
6. Min självkänsla har ökat genom de nivå-    
anpassade idrottslektionerna. 
 
 
     
7. Jag har antagit utmaningar under de nivå-   
anpassade idrottslektionerna.   
 
 
 
8. Jag har känt mig trygg på de nivå- 
anpassade idrottslektionerna.      
 
 
 
9. Min motoriska färdighet har utvecklats under    
de nivåanpassade idrottslektionerna. 
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10. Jag har lärt mig något nytt på idrotten som   
jag inte kunnat tidigare. 
 
 
11. Jag har klarat övningar som jag inte trodde    
att jag skulle klara av. 
   
 
 
 
 
 
Tack för er medverkan! 
Anna & Kristina
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Intervju 
 
Nivå 
Har idrotten varit anpassad till din nivå? 
På vilket sätt har idrotten varit/ inte varit anpassad till din nivå? 
Hur tänkte du när du valde grupp? 
Ville du någon gång arbeta i den andra gruppen? 
Varför? 
 
Självkänsla 
Har din självkänsla ökat/utvecklas på idrotten? 
På vilket sätt? 
Har det berott på att du fått arbeta på din egen nivå?  
Vad är självkänsla för dig? 
 
Utmaningar 
Har du fått chans att utmana dig eller har det varit för lätt? 
Gäller det på alla lektioner? 
Har du fått chans att utmana dig eller har det varit för svårt? 
Gäller det på alla lektioner? 
 
Att lyckas  
Är det viktigt att lyckas på idrotten? 
Vad är det som gör att du tycker så? 
Har du fått chansen att lyckas på de lektioner vi haft med dig? 
 
Trygghet 
Är det viktigt att du känner dig trygg på idrottslektionerna? 
Vad är det som gör att du känner / inte känner sig trygg på idrottslektionerna? 
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Hej Förälder! 

 
Vi är två lärarstudenter på Luleå Tekniska Universitet som ska göra 
vår slutpraktik i idrott och hälsa på x skolan hos xxx xxxxxxx. 
Praktiken sträcker sig från v. 42 till och med v. 48.  
 
Under denna tid kommer ert barn att ingå i en studie som vi genomför 
i samband med vårt examensarbete. Arbetet går ut på att försöka öka 
elevers självkänsla genom att de får arbeta på sin egen nivå på 
idrotten. Alla elever som deltar i studien kommer att få fylla i en enkät 
och några kommer att bli intervjuade. 
 
För att kunna lämna ut enkäter och intervjua eleverna måste vi ha ert 
tillstånd. Är det OK så skriv under nedan och skicka tillbaka brevet 
med ditt barn som kan ge det idrottsläraren senast onsdag den 6/10. 
Om ni inte vill att ert barn ska delta i studien, skulle vi uppskatta om 
ni även meddelar detta.  
 
 
Tack på förhand 
 
 
Anna Lindström   
Kristina Bergström  
 
 
 
        Jag godkänner att mitt barn deltar i studien 
  
        Jag vill inte att mitt barn ska delta i studien.  
 
 
 
________________________________________________________ 
Elevens namn 
________________________________________________________ 
Underskrift av målsman 
________________________________________________________ 
Namnförtydligande 
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Lektion 1 - Bad 
 
Uppvärmning 
Alla sätter sig på bassängkanten. På given signal börjar alla sparka med fötterna i 
vattenytan. På nästa signal hoppar alla i bassängen. 
 
Akta din svans – Alla elever får en svans att sätta i byxlinningen. Leken går ut på 
att man ska fånga de andras svansar. Man får inte ta någons svans medan hon/han 
håller på att fästa den. När läraren blåser så räknar man sina svansar och den med 
flest svansar har vunnit.  
 
Huvudmoment Röd 
Bodyguard – Varje elev utser en kompis som de under simlektionen ska hålla ett 
öga på. Även jobba tillsammans med under övningar två och två.  
 
Vara under vattenytan – Två och två mittemot varandra. Båda går ner under 
vattenytan, den ena säger någonting till den andra. När de kommer upp ska den 
som lyssnade upprepa det den hörde. Övningen upprepas så att den andra får göra 
samma sak. Man kan även räkna fingrar under vattnet samt göra grimaser.  
 
Rockringen – Två och två. En håller i en rockring på olika nivåer i vattnet. Den 
andra ska nu simma igenom rockringen med ögonen öppna. Gör några gånger och 
byt sedan så att båda får testa.  
 
Pärlfiskarleken – En hink med puckar läggs ut jämt fördelade på botten. Varje 
puck har en siffra som läggs nedåt mot bassängbotten. Två lag står redo vid 
bassängkanten, vid signal ska eleverna simma ut, plocka upp en puck, simma 
tillbaks till sitt bo med pucken och simma ut och hämta en ny. När alla puckarna 
är upplockade räknar de ihop poängen på puckarna. De med flest poäng har 
vunnit. 
 
Genomgång av livräddning – Vi tar upp hur man talar till den nödställde, hur man 
håller i en nödställd och hur man generellt går till väga om man hittar en 
nödställd. 
 
Förövning till livräddning – Varje elev simmar bröstsim ut till en punkt i 
bassängen. Där vänder de om och simmar ryggsim endast med benspark tillbaks 
till start. Innan övningen har vi repeterat benspark i ryggsim vid bassängkanten.  
 
Livräddning utan boj – Gå ihop två och två. Den ena står vid den utsatta punkten 
av bassängen. Den andra simmar bröstsim ut till sin kompis. Där tar han 
livräddningsgrepp runt kring käkbenen och simmar ryggsim med benspark 
tillbaks med sin kompis. Övningen upprepas så att båda får testa.     
 
Huvudmoment Svart 
Bodyguard – Varje elev utser en kompis som de under simlektionen ska hålla ett 
öga på. Även jobba tillsammans med under övningar två och två. 



Bilaga 4(2:12) 

Vara under vattenytan – Två och två mittemot varandra. Båda går ner under 
vattenytan, den ena säger någonting till den andra. När de kommer upp ska den 
som lyssnade upprepa det den hörde. Övningen upprepas så att den andra får göra 
samma sak. Man kan även räkna fingrar under vattnet samt göra grimaser.  
 
Genomgång av livräddning – Vi tar upp hur man talar till den nödställde, hur man 
håller i en nödställd och hur man generellt går till väga om man hittar en 
nödställd. 
 
Förövning till livräddning – Varje elev simmar bröstsim ut till en punkt i 
bassängen. Där vänder de om och simmar ryggsim endast med benspark tillbaks 
till start. Innan övningen har vi repeterat benspark i ryggsim vid bassängkanten.  
 
Livräddning utan boj – Gå ihop två och två. Den ena står vid den utsatta punkten 
av bassängen. Den andra simmar bröstsim ut till sin kompis. Där tar han 
livräddningsgrepp runt kring käkbenen och simmar ryggsim med benspark 
tillbaks med sin kompis. Övningen upprepas så att båda får testa. 
 
Djupdyk i rockring – Två och två. En håller i rockringen just under vattenytan. 
Den andra ska nu träna på att fälla ihop kroppen maximalt och dyka ner i djupet. 
Övningen upprepas så att båda får testa.  
 
Djupdyk med sänken – Två och två. En kastar ut sänket i bassängen och låter det 
sjunka. Den andra ska nu simma ut mot sänket. När man tror att sänket är just 
framför, tar man ett djupt andetag, fäller i höften och dyker ned efter sänket. Ta 
med sänket tillbaks till din kompis. Övningen upprepas så att båda får testa.      
 
Avslutning 
Frisim
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Lektion 2 - Hinderbana 
 
Uppvärmning 
Elever har uppvärmning 
Alla plockar fram redskapen tillsammans. 
 
Huvudmoment Röd 
Hinderbana, man väljer själv intensitet. Det finns alltid möjlighet att välja två 
vägar i hinderbanan. Höga, låga, smala och breda hinder blandas. 
 
Huvudmoment Svart 
Hinderbana, man väljer själv intensitet. 
 
Avslutning 
Plocka undan  



Bilaga 4(4:12) 

Lektion 3 – Kondition (cirkelträning) 
 
Uppvärmning 
Elever sköter uppvärmningen 
Jägarboll 
 
Huvudmoment gemensamt Röd och Svart 
Cirkelträning där varje station har två alternativ för att träna samma muskelgrupp.  
Station 1 – Mage, varianter av sit-ups 
Station 2 – Ben/Kondition, hoppa grensle över bänk 
Station 3 – Rygg, varianter av rygglyft 
Station 4 – Ben/Kondition, hopprep eller höga hopp 
Station 5 – Bröst, varianter av armhävningar 
Station 6 – Ben/Kondition, springa på tjockmatta 
Station 7 – Triceps, dips eller smala armhävningar 
Station 8 – Ben/Kondition, ruscha mellan koner  
 
Avslutning 
Stretching  
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Lektion 4 - Handboll 
 
Uppvärmning 
Elever har uppvärmning 
 
Huvudmoment Röd 
Gå igenom kastteknik 
2 och 2 

• Kasta kärnkast, sittande och stående 
• Passa fritt runt i salen utan att dribbla. 
• Passa bollen i sidled till varandra under rörelse framåt. 
• Träna tresteg 
 

Prickboll 
Doppboll med tresteg  
 
Huvudmoment Svart 
Gå igenom utgångsställning 
Gå igenom tresteg 
Passa 2 & 2 med tresteg 
Dribbla bollen till mitten, trestegsrytm, vänd o dribbla hem. Passa till nästa vid 
mitten. 
Gå igenom avstämt skott 
Trestegsövningar med skott 
 
Spel på halvplan, varva anfall o försvar 
 
Avslutning  
Bollmassage 
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Lektion 5 - Kondition genom bollövningar 
 
Uppvärmning 
Elever har uppvärmning 
  
Rörelser till musik på olika stationer. 
Station 1 – V-steg 
Station 2 – X-hopp 
Station 3 – Twista 
Station 4 – Kickback 
Station 5 – Hopprep 
Station 6 - Skidhopp 
 
Huvudmoment Röd 
Doppboll utan dopp med tresteg – Dela upp gruppen i två lag. Sätt ut två 
tjockmattor på vardera sida om hallen. En i laget är målvakt och står på 
tjockmattan. Laget får poäng när de lyckas passa sin egen målvakt. (förövning till 
handboll) 
 
Mattrugby – Dela upp gruppen i två lag och sätt ut 2 tjockmattor på vardera sida 
om hallen. Laget får poäng när bollen ligger på mattan. Man får springa med 
bollen men det är inte tillåtet att passa framåt. Det är tillåtet att rycka bollen från 
en annan spelare men man får inte tacklas. 
 
Huvudmoment Svart 
Doppboll utan dopp med tresteg – Dela upp gruppen i två lag. Sätt ut två 
tjockmattor på vardera sida om hallen. En i laget är målvakt och står på 
tjockmattan. Laget får poäng när de lyckas passa sin egen målvakt. (förövning till 
handboll) 
 
Mattboll – Dela upp gruppen i två lag. Sätt ut två tjockmattor på vardera sida om 
hallen. En i laget är målvakt och står på tjockmattan. Laget får poäng när de 
lyckas passa sin egen målvakt. Trestegsregel. 
 
Avslutning 
Bollmassage till lugn musik  
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Lektion 6 - Handboll 
 
Uppvärmning 
Elever har uppvärmning 
 
Huvudmoment Röd 
Träna tresteg-Tresteg, pass  
 
Passningsövningar tre och tre 
 
Skotträning med trestegsrytm 

• Avstämt 
• Hopp 
• Mot vägg  
• Mot mål i solfjäder, byt positioner 
• På en till två led med och utan uppgivare 
 

Spel på helplan 
 
Huvudmoment Svart 
Pass i  kvadrat: 

• Passa rakt, spring diagonalt. 
• Passa diagonalt, spring rakt. 
• Två av leden bredvid varandra passar rakt och springer rakt. De andra 

leden passar och springer diagonalt. 
• Passa bollen åt höger, runda ditt led bakåt och ställ dig sist i ledet till 

vänster. 
 
Prickboll (Kolla av aktiviteten) 
 
Gå igenom  

• Försvar, grundställning och fotarbete 
• Anfall, linjer, genombrott. 

 
Spel på helplan 
 
Avslutning 
Bollmassage 
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Lektion 7 -  Innebandy 
 
Uppvärmning 
Gå efter idrottshallens linjer med klubba och boll.  
Vid möte med någon 
- Byt boll med den andre 
- Pricka den andres boll med din boll så att den kommer tillbaka 
 
Huvudmoment Röd 
Teknikövning  
- Gå igenom klubbfattning 
- Passa bollen till varandra två och två. Lär dig passa och ta emot. 
- Passa bollen till varandra två och två över ett hinder. Lär dig lyfta bollen. 
 
Plundra boet – Gruppen delas upp i två lag på vardera sida om hallen, varje lag 
har tio bollar liggandes i ett litet innebandymål. Målet är att hämta bollar från 
motståndarlagets mål och driva över dem till sitt eget mål. Man får inte slå bort 
andras bollar eller skjuta dem över planen.  
 
Spel fyra mot fyra 
 
Huvudmoment Svart 
Teknikövning  
- Passa bollen till varandra två och två. Lär dig passa och ta emot. 
- Passa bollen till varandra två och två över ett hinder. Lär dig lyfta bollen. 
- Passa bollen till varandra genom ett hinder. Lär dig sikta. 
 
Skottövningar 
Smålagsspel  
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Lektion 8 - Innebandy 
 
Uppvärmning 
Elever har uppvärmning 
Följa John med klubba och boll till musik i olika tempo. 
 
Huvudmoment Röd 
Bollvanestationer 
Station 1 - Häng upp en ring i en bom på valfri höjd. Stationen går ut på att pricka 
bollen I ringen. 
Station 2 - Sätt ut koner på lämpligt avstånd. Eleverna ska dribbla runt konerna 
och sedan ruscha tillbaka till start. 
Station 3 - Sätt ut ett mål och fäst ett hopprep på halva målet. Gör mål, antingen 
över eller under hopprepet. 
Station 4 - Sätt ut en upp och ned vänd bänk. Balansera över bänken med bollen 
på klubbladet. 
Station 5 - Jonglera bollen på baksidan av klubban. 
Station 6 – Sätt ut en hink på golvet. Stationen går ut på att man ska träffa bollen I 
hinken från ett visst avstånd. 
Station 7 – Lägg två koner på golvet. Stationen går ut på att man ska passa in 
bollen i konen. 
 
Spel 
Tjohokull 
 
Huvudmoment Svart 
Passningsövningar 
Hur man tar emot pass och slår ett pass 
Skottövningar 
 
Spel 
 
Avslutning 
Hjälpa till och plocka undan. 
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Lektion 9 - Bad 
 
Uppvärmning 
Alla sätter sig på bassängkanten. På given signal börjar alla sparka med fötterna i 
vattenytan. På nästa signal hoppar alla i bassängen. 
 
Kullek – En är jägare. När man blir tagen måste en kompis simma mellan benen 
på den tagne så att den blir fri.  
 
Kullek – Jägaren har en plastring. När han tar någon lämnar han över ringen till 
denne. Om det är många elever används två plastringar. 
 
Huvudmoment Röd  
Repetition av livräddning utan boj – Gå ihop två och två. Den ena står vid den 
utsatta punkten av bassängen. Den andra simmar bröstsim ut till sin kompis. Där 
tar han livräddningsgrepp runt kring käkbenen och simmar ryggsim med benspark 
tillbaks med sin kompis. Övningen upprepas så att båda får testa.     
 
Livräddning med boj – Vi går igenom hur man använder en boj och hur de ska 
arbeta med bojen vid livräddning. Man jobbar två och två. En ställer sig på en 
punkt längre bort i bassängen. Den andra simmar bröstsim ut till den nödställde 
med bojen. Han/hon för fram bojen mot den nödställde och talar lugnande. När 
man fått ett bra grepp på den nödställde med bojen simmar man tillbaka med 
kraftiga bensparkar och ett starkt tag om den nödställde. Övningen upprepas så att 
båda får testa. 
Dessa två ovanstående övningar görs parallellt för att undvika köbildning. 
 
Dyk från simmande – Eleverna simmar fram till en markering i bassängen. Där 
dyker de ned mot botten genom att vika i höften. För de som har problem att vika 
i höften används en stång. 
 
Djupdyk i rockring – Två och två. En håller i rockringen just under vattenytan. 
Den andra ska nu träna på att fälla ihop kroppen maximalt och dyka ner i djupet. 
Övningen upprepas så att båda får testa.  
 
Djupdyk med sänken – Två och två. En kastar ut sänket i bassängen och låter det 
sjunka. Den andra ska nu simma ut mot sänket. När man tror att sänket är just 
framför, tar man ett djupt andetag, fäller i höften och dyker ned efter sänket. Ta 
med sänket tillbaks till din kompis. Övningen upprepas så att båda får testa.      
 
Livräddning med docka – Vi går igenom hur man hämtar upp en docka. De som 
vill prova går över till grupp två. Övriga fri lek eller fortsatt övning på 
ovanstående.  
  
Huvudmoment Svart 
Repetition av djupdyk med sänken – Två och två. En kastar ut sänket i bassängen 
och låter det sjunka. Den andra ska nu simma ut mot sänket. När man tror att 
sänket är just framför, tar man ett djupt andetag, fäller i höften och dyker ned efter
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sänket. Ta med sänket tillbaks till din kompis. Övningen upprepas så att båda får 
testa. 
 
Repetition av livräddning utan boj – Gå ihop två och två. Den ena står vid den 
utsatta punkten av bassängen. Den andra simmar bröstsim ut till sin kompis. Där 
tar han livräddningsgrepp runt kring käkbenen och simmar ryggsim med benspark 
tillbaks med sin kompis. Övningen upprepas så att båda får testa.   
   
Livräddning med boj – Vi går igenom hur man använder en boj och hur de ska 
arbeta med bojen vid livräddning. Man jobbar två och två. En ställer sig på en 
punkt längre bort i bassängen. Den andra simmar bröstsim ut till den nödställde 
med bojen. Han/hon för fram bojen mot den nödställde och talar lugnande. När 
man fått ett bra grepp på den nödställde med bojen simmar man tillbaka med 
kraftiga bensparkar och ett starkt tag om den nödställde. Övningen upprepas så att 
båda får testa. 
 
Livräddning med docka – Vi går igenom hur man hämtar en docka från djupet och 
vad som är viktigt att tänka på. Eleverna djupdyker och hämtar dockan, tar upp 
den och lämnar över den till någon som står på kanten av bassängen. Övningen 
upprepas så att alla får testa.  
 
Dessa tre ovanstående övningar görs parallellt för att undvika köbildning. 
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Lektion 10 - Innebandy 
 
Uppvärmning 
Elever har uppvärmning 
 
Huvudmoment Röd  
Fotboll/Innebandy mot fyra mål 
Innebandy med upp och ner vänd klubba 
 
Huvudmoment Svart 
Fotboll/Innebandy mot fyra mål 
Innebandy med upp och ner vänd klubba 
Spelförståelse, speldjup och spelbredd. 
  
Avslutning 
Spel på helplan 
 


