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Förord 

Vi vill tacka eleverna för att de ställde upp och var ”försökskaniner” samt deras 
klasslärare som ställde upp på ett föredömligt sätt för oss så att vi kunde genomföra vår 
undersökning. Vi vill även tacka vår handledare som bidragit med mycket kunskap som 
vi behöver för att gå vidare i vårat pedagogiska arbete.  
 
Ett stort tack riktar vi till vår vetenskapliga handledare, Sven-Gunnar Furmark vid Luleå 
tekniska universitet. Med din hjälp, dina tips och strukturering lyckades vi tillslut få 
ihop arbetet. 
 
Luleå, januari 2005 
 
Lars Nordström 
Magnus Pulkkinen 



Abstrakt 

Syftet med detta arbete var att undersöka om man kan utveckla en praktiskt användbar 
modell för att införa hemuppgifter i ämnet idrott och hälsa. Undersökningen 
genomfördes i en årskurs 6 på en skola i Luleå kommun, där vi inriktade oss mot de 
elever som var minst fysiskt aktiva på fritiden. Vi arbetade med enkäter, loggböcker och 
samtal för att ta reda på och dokumentera elevers upplevelser och inställning till 
hemuppgifterna. Resultatet visar att det är möjligt att införa hemuppgifter i ämnet idrott 
och hälsa. Det vi såg var att om vi hade hemuppgifter som eleverna upplevde som roliga 
så var de mer motiverade till att utföra uppgifterna. För att modellen skall fungera krävs 
är att eleverna tränas i att ta ansvar för sitt eget lärande. 
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Bakgrund 

 

Inledning 

I olika forskningsrapporter och tidningsartiklar går det att läsa att dagens barn och 
ungdomar blir alltmer stillasittande och att TV och dator har blivit det stora fritidsnöjet. 
Dessa rapporter och artiklar konstaterar oftast samma sak, d v s att ungdomarna inte 
kommer att klara av att gå ut i arbetslivet och orka arbeta fram till pensioneringen innan 
deras kroppar ger upp och säger ifrån. En utökning av antalet idrottstimmar skulle 
kunna lösa en del av problemet med barns ohälsa och man skulle komma lite närmare 
problemet med barns övervikt, men problemet med att ungdomarna inte rör sig på 
fritiden skulle kvarstå.  
 
Barn och ungdomar som är anslutna till en idrottsförening med aktiviteter två till tre 
gånger i veckan är inte de som är i farozonen för att bli fysiskt inaktiva på fritiden, 
tvärtom! Håller man på med en idrott har man lättare att utöva spontanidrott även på 
fritiden. Då ens kompisar oftast håller på med samma idrott är det lättare att gå ut och 
utöva idrotten tillsammans. Att nå ut till de ungdomar som inte håller på med någon 
idrott på fritiden blir däremot svårare.    
 
Vi har sett att problemet med stillasittande ungdomar konstateras i forskningsmaterial 
och artiklar. Vi upplever att det inte kommer några konkreta förslag på vad som kan 
göras åt problemet idag i skolan med de medel och resurser som finns. Med detta arbete 
vill vi undersöka om det är möjligt att utveckla en fungerande modell för hemuppgifter i 
idrott och hälsa. Modellen bygger på att eleverna är fysiskt aktiva på sin fritid, men att 
detta vävs in i skolans verksamhet. Modellen ska inte kräva ökade resurser av skolan. 

 

Styrdokument 

I läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo 
94) står det under kapitlet skolans värdegrund och uppdrag att skolan skall i 
undervisningen utveckla elevers förmåga att ta ett personligt ansvar. I målen står: 

Skolan skall sträva efter att varje elev utvecklar nyfikenhet och lust att lära, utvecklar sitt 
eget sätt att lära, utvecklar tillit till sin egen förmåga, lär sig att utforska, lära och arbeta 
både självständigt och tillsammans med andra (s.11). 

Ämnet idrott och hälsa innefattar inte bara de lektionstillfällen som ges i skolan, det ska 
även bidra till att eleven får de kunskaper som behövs för att kunna ha en 
hälsofrämjande livsstil. ”Skolan skall i sin undervisning i idrott och hälsa sträva efter att 
eleven stimuleras till ett bestående intresse för regelbunden fysisk aktivitet och tar ett 
ansvar för sin hälsa” (Lpo 94). Kursplanen betonar elevens ansvar i idrott och hälsa: 

Grundläggande är ett hälsoperspektiv som innefattar såväl fysiskt och psykiskt som socialt 
välbefinnande. Ämnet förmedlar därmed en syn på idrott och hälsa som har betydelse för 
både uppväxttiden och senare skeden i livet. Ämnet stimulerar och engagerar alla att själva 
ta ett ansvar för uppläggning och genomförande av motion och fysisk träning. 
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Definitioner 

Då det finns många begrepp som används vid debatter, diskussioner och i böcker kring 
ämnet idrott och hälsa finner vi att det är av vikt att definiera vissa begrepp som 
kommer att användas i denna rapport. 
 
Hälsa 
Det finns ingen allmän eller entydig förklaring till ordet hälsa. Begreppet är historiskt 
sett rotat i religiösa, filosofiska och etiska tankesätt, medan begreppet idag har en stark 
anknytning till den medicinska vetenskapen. Det nya tankesättet visar att både sjukvård 
och idrott eftersträvar samma goda kroppsliga prestationer. Det fysiska är alltså viktigt 
för hälsan. Under senare år har även den andliga och filosofiska aspekten fått en mer 
betydande roll. (Winroth & Rydqvist, 1993) 
 
Hälsa är numera ett medel för att uppnå god funktion i så många avseenden som möjligt 
samt att förverkliga sina mål i livet. Detta innebär att människor med handikapp och 
kroniska sjukdomar kan uppleva en god hälsa medan människor med god fysiologisk 
funktion kan uppleva att de har dålig hälsa pga. psykiska besvär. (Ekblom, Nilsson, 
2001) 
 
Fysisk aktivitet  
All typ av kroppsrörelse som åstadkommer en ökning av energiomsättningen. Detta 
innefattar all planerad muskelaktivitet t ex städning, träning, friluftsliv och cykling till 
och från skola eller arbete mm. Även olika typer av omedvetna rörelser kan räknas till 
denna definition. (Folkhälsoinstitutet, 1996) 
 
Rörelse  
Kroppsaktiviteter som leder till ökad energiomsättning, dock med nerver och muskler 
(motoriken) i fokus. (Ekblom, Nilsson, 2001) 
 
Idrott 
Fysisk aktivitet med fastställda regler och syften med ett visst inslag av konkurrens. 
Idrott kan delas upp i tre huvudformer: Prestation vilket innebär en strävan efter bättre 
resultat samt maximering av resultat. Prestationerna kan mätas i förhållande till sig själv 
eller i förhållande till andra; Sundhet vilket innebär att det är aktivitetens funktion för 
hälsa och välbefinnande som betyder något inte resultatet; Kroppserfarenhet som 
innefattar den upplevelse som följer med själva aktiviteten. Ett välbefinnande under 
tiden som man utför en viss aktivitet denna kan vara av kroppslig eller av social art. 
(Ekblom, Nilsson, 2001) 
 
Fysisk prestationsförmåga 
Förmåga att utföra ett fysiskt arbete tillfredställande i relation till de krav som ställs i 
arbetet, skolan eller vid fritidsaktiviteter. (Folkhälsoinstitutet, 1996) 
 
Motion 
Rörelse med syfte att må bra, öka eller bibehålla sin fysiska prestationsförmåga. 
Motionens nuvärde är ett ökat välbefinnande, ett långsiktigt värde med motion är att i 
framtiden må bättre både fysiskt och psykiskt. (Forsberg, Holmberg & Woxnerud, 
2002) 
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Kondition 
Värden på maximal syreupptagningsförmåga, god muskelstyrka, allmän rörlighet. Ett 
relativt begrepp som beror på vilken fysisk aktivitet som utförs. (Ekblom, Nilsson, 
2001) 
 
Motivation 
Sammanfattande psykologisk term för de processer som sätter igång, upprätthåller och 
riktar beteende. Teorier om motivation förklarar varför vi överhuvudtaget handlar och 
varför vi gör vissa saker snarare än andra. (Nationalencyklopedin, 1994, s.474) 

 

Fysisk aktivitet i skolan och på fritiden 

Fysisk aktivitet i skolan 
Sverige ligger näst sist bland länderna i Europa vad det gäller schemalagd tid för 
undervisning i ämnet idrott och hälsa. I Sverige har eleverna idag 500 timmar idrott och 
hälsa under hela grundskolan. De blir ett snitt på ca 100 min/vecka, (Skolverket.se). En 
grundskoleelev 1960 hade 3-4 timmar idrott/vecka samt 10-21 idrottsdagar/läsår. 2000 
hade en grundskoleelev 1-2 timmar/vecka och 2-4 idrottsdagar/läsår. Det har skett en 
tydlig minskning av antalet idrottstimmar de senaste 40 åren, det skall även tilläggas att 
ämnet numera innehåller teori om hälsofrågor. Tid till friluftsdagar tas idag från ämnets 
timmar, tidigare hade friluftsdagar en egen tidskvot (www.rf.se , fakta om idrottsämnet). 
 
Undersökningar vid svenska skolor visar också att det sker en tydlig minskning med 
stigande ålder när det gäller att vara fysisk aktiv på raster, speciellt när eleverna når de 
högre skolåren (år 7-9). I de yngre åren är eleverna mer spontanaktiva på raster än vad 
eleverna i de äldre åren är. Man kan även se en tendens bland barn och ungdomar att det 
sker en ökning av kroppsvikt i förhållande till kroppslängd jämfört med tidigare år. Att 
införa mer tid till ämnet idrott och hälsa under grundskolan skulle vara ett sätt att få 
barn och ungdomar att vara mer fysiskt aktiva under sin skoltid, speciellt viktigt är det 
att man rör på sig då samhället blir mer och mer mekaniserat och vi får ett mer 
stillasittande liv. (Ekblom, & Nilsson, 2001) 
 
Fysisk aktivitet på fritiden 
Att barn och ungdomar är anslutna till idrottsföreningar borgar för att de även på 
fritiden har en hög fysisk aktivitetsnivå. I en undersökning, som har genomförts av 
skolverket på uppdrag av regeringen uppgav 55 procent av eleverna att de är anslutna 
till någon förening på fritiden, 37 procent uppgav att de är fysiskt aktiva men inte i 
någon förening och 11 procent av eleverna uppgav att de inte alls är fysiskt aktiva på 
fritiden. (Eriksson, Gustavsson, Johansson m fl., 2003) 
 
Ämnet idrott och hälsa ska ge barn och ungdomar en inblick i vad det finns för olika 
idrotter och former av fysisk aktivitet som de senare kan bedriva på sin fritid. Att skapa 
ett bestående intresse för fysiskt aktivitet redan i skolan är en förutsättning för en god 
hälsa. Det gäller för skolan att ge eleverna en ordentlig rörelsebank som de kan ta med 
sig även på fritiden och senare i livet. Eleverna ska även kunna se ett samband mellan 
hälsa och fysisk aktivitet och som utgångspunkt för detta står ämnet idrott och hälsa. 
Eleverna ska ges en bredd av aktiviteter där de lär sig träna sin kondition, styrka, 
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rörlighet och koordination samt samarbete. (Eriksson, Gustavsson, Johansson m fl., 
2003) 

 

Betydelsen av fysisk aktivitet 

Vår kropp är gjord för rörelse. Att vi lever bekvämt i dagens samhälle är därför ett stort 
hot mot vår hälsa. Människans kropp är byggd för fysisk aktivt liv och vi är 
konstruerade för att klara av äldre tiders krav. Människan (Homo sapiens) har sett 
likadan ut i minst 200 000 år. Under större delen av den tiden har vi jagat och samlat vår 
föda för att kunna försörja oss. Detta har krävt att människan har sprungit, lyft, stridit 
och flytt för att överhuvudtaget överleva. Även jordbruket under de senaste 10 000 åren 
har varit tungt och fysiskt krävande. (Johansson & Skiöld, 1994) 
 
Den tekniska utvecklingen på 1900-talet har gjort våra arbeten specialiserade och vi 
kommer sällan eller aldrig i kontakt med tillverkningen av mat, dryck och kläder, vårt 
behov för överlevnad. Människan behöver inte anstränga sin kropp för att upprätthålla 
livet. Kroppen behöver dock rörelse för att hålla sig frisk. (Johansson & Skiöld, 1994) 
 
Samhällsperspektiv 
Långvarig fysisk inaktivitet har många negativa konsekvenser för både individen och 
samhället. Fysiskt inaktiva får nedsatt arbetsförmåga, ökad sjuklighet, ökad frånvaro 
från arbete. Detta bidrar till förtidspensioneringar, för tidig död, en ökad belastning på 
sjukvården och en försämrad ekonomi för individen och samhället. (Ekblom & Nilsson, 
2001) 
 
Kostnaden för hjärt- och kärlsjukdomar beräknades 1997 och 1998 till ca 20 miljarder 
kronor per år; kostnaden för fetma och dess följdsjukdomar var 6 miljarder kronor per 
år; Ryggont 20 miljarder och psykisk ohälsa hade en kostnad på 45 miljarder kronor per 
år. Åldersdiabetes och dess följdsjukdomar kostar 6 miljarder kronor per år. Utöver 
detta tillkommer de direkta sjukvårdskostnaderna. Detta visar att samhällssatsningar på 
fysisk aktivitet och rörelse ger mycket stora besparingar då en ökad rörlighet bidrar till 
att minska en stor del av dessa sjukdomsrelaterade kostnader. (Ekblom & Nilsson, 
2001) 
 
Hälsoperspektiv 
Träning, motion och fysisk aktivitet har en rad positiva effekter på människans kropp, 
hälsa och välbefinnande. I stort sett all medicinsk expertis i världen inom detta område 
är eniga om att fysisk aktivitet förbättrar funktionen i en rad av kroppens organ och att 
fysisk inaktivitet är en stor riskfaktor för sjukdomar och en tidig död. Var femte man i 
25-års ålder i Sverige löper en ökad riska att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar som 
följd av låg fysisk aktivitet. (Folkhälsoinstitutet, 1996) 
 
Vid regelbunden fysisk aktivitet blir hjärtfrekvensen lägre och hjärtats slagvolym ökar i 
både vila och vid arbete. Blodvolymen ökar och blodvärdet (blodets halt av 
hemoglobin) minskar. Blodtrycket hos personer med förhöjt blodtryck normaliseras 
vilket i sin tur leder till att belastningen på hjärtat blir lägre. Vid regelbunden träning 
ökar antalet små blodkärl i musklerna.  
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Musklerna får en bättre förutsättning för närings-, avfalls- och syrgasutbyte. Detta gör 
att storleken på muskelfibrerna ges en bättre möjlighet att växa sig större. (Ekblom & 
Nilsson, 2001) 
 
En ökad fysisk aktivitet medför en ökad känslighet för insulin som motverkar 
åldersdiabetes och åderförkalkning. Halten av det goda kolesterolet ökar och det dåliga 
kolesterolet minskar. Skelettet påverkas i hög grad genom belastning. Vid belastning 
ökar bentätheten. Ett starkt uppbyggt skelett i ungdomen har man stor nytta av hela 
livet, urlakningen av skelettet i vuxen ålder blir ej lika stor då. Nyare studier talar om 
fysisk aktivitet som en mycket väsentlig faktor för ett bra och fungerande immunförsvar 
och vissa studier visar en ökad risk för infektioner i de övre luftvägarna för dem som 
inte motionerar regelbundet. (Folkhälsoinstitutet, 1996) 
 
Studier som har analyserat fysisk aktivitet och cancer har visat att risken för vissa typer 
av cancer var lägre bland de fysiskt aktiva. Positiva effekter av fysisk aktivitet så som 
ökad styrka, muskelstorlek, hjärtfrekvens, slagvolym och förstärkning av 
immunförsvaret är dock en färskvara. Vid fysisk inaktivitet minskar ovanstående 
positiva effekter drastiskt. (Ekblom & Nilsson, 2001) 
 
Psykosocialt perspektiv 
Fysisk aktivitet ökar välbefinnandet hos människor. Det kan förklaras med en ökning av 
de kroppsegna hormonerna, endorfinerna, i blodet vid motion. (Folkhälsoinstitutet, 
1996). Ångest, oro, depression och spänningar är mycket vanliga i Sverige idag och att 
det finns en allmänt vedertagen uppfattning om att regelbunden fysisk aktivitet har en 
positiv effekt på fler av de psykiska besvären som många lider av. (Ekblom & Nilsson, 
2001) 

Det kanske allra starkaste beviset för nyttan med fysisk aktivitet är den upplevda effekten 
på den mentala hälsan. Människor som regelbundet är fysiskt aktiva säger spontant att de 
mår mycket bra och känner sig energiska. (Faskunger, 2001 sid.12). 

Rörelse hos barn är ett viktigt sätt att lära känna sin kropp och få en bra 
kroppsuppfattning dvs. ha en kunskap om hur kroppens olika delar samspelar i rörelse. 
Kroppsuppfattning är av stor betydelse för hur barn upplever sig själv samt vilken bild 
de skapar av sig själv. Barnets personlighets- och identitetsutveckling är till stor del 
grundat på dessa upplevelser och bilder. En bra kroppsuppfattning leder till en stark 
personlighet vilket i sin tur leder till social trygghet som senare i vuxenlivet har 
samband med välbefinnande. (Folkhälsoinstitutet, 1996) 
 
Barn med hög självkänsla (uppskattning för den han/hon är) känner färre hinder för att 
delta i idrottsliga aktiviteter. God självkänsla och gott självförtroende (känner tilltro för 
det hon/han presterar) leder till självtillit. Självtillit ger barnen ökade möjligheter att 
våga försöka, acceptera sina medmänniskor, hantera misslyckanden och lära sig 
utvecklas. Barn med dåligt utvecklad motorik kan inte delta i kamraternas lek och går 
därmed miste om rörelseutveckling och umgänge med andra. (Folkhälsoinstitutet, 1996) 
 
Vidare skrivs att regelbunden fysisk aktivitet även ger ett ökat välbefinnande, mindre 
stress och i sin tur har en positiv effekt på den psykiska hälsan. Lek och rörelse är alltså 
inte bara bra ur ett fysiologiskt perspektiv utan också viktigt ur ett psykologiskt 
perspektiv. Att röra sig tillsammans i grupp eller i en förenig ger möjligheter till sociala 
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nätverk och blir således en inkörsport till gemenskap och sammanhang. Den fysiska 
aktiviteten får även en social betydelse. (Folkhälsoinstitutet, 1996) 
 
Kognitivt perspektiv 
Den kognitiva teorin förklarar människans tänkande och tolkning av omvärlden i olika 
åldrar. Människan är i grunden en aktiv varelse och tidigare erfarenheter styr hur man 
skall handla och tänka i vissa situationer (Hwang & Nilsson, 1995) 
 
Vid varje ny händelse som vi upplever tar vi in information via våra sinnesorgan. Nya 
neurala nätverk bildas för att göra det lättare för oss att förstå och tolka situationer och 
världen runt om kring oss. Ämnet Idrott och hälsa är således inte bara till för att få 
elever att ”springa av sig”, det är mer komplext än så. Det ger även en inblick i hur det 
är att ingå i ett lag och samarbeta, arbeta målinriktat mm. Dessa är viktiga färdigheter i 
deras framtida liv. När vi rör oss på ett kontrollerat sätt aktiveras hjärnan och 
inlärningsprocessen får full frihet. (Hannaford, 1995) 
 
Det rika nätverket av nerver samlas i hjärnan i det retikulära aktiverande systemet 
(RAS). Vid stimuli från omgivningen väcker man upp RAS. RAS förbereder oss att 
svara på de intryck vi ser, hör, luktar och känner i vår omgivning, det hjälper till att 
öppna upp sinnena och vara mer mottaglig för inlärning. Förbindelse mellan vestibulära 
systemet (systemet för känsla av rörelse och jämvikt) i hjärnan och hjärnbarken är i 
behov av rörelse och stimuli för att aktiveras dvs. när vi inte rör oss aktiveras inte 
systemet och information från omgivningen blir svårtolkad. (Hannaford, 1995) 
 
Lek är viktigt för barns kognitiva utveckling, i leken måste man vara kreativ och hela 
tiden ta egna och snabba beslut. Man kommer på nya regler i takt med att man hittar på 
nya lekar eller utvecklar gamla utnötta lekar till att bli mer spännande och utmanande. 
Barn blir hela tiden nyfiken på att förvandla pinnar, stenar, fjädrar mm som man hittar i 
naturen till nya leksaker. Är barn stillasittande och får bilder serverade till sig genom 
TV eller dataspel har de ingenting att reflektera kring när de kommer ut och ska leka, 
vilket kommer att hämma den kognitiva utvecklingen hos barnen men även hos de 
vuxna. (Hannaford, 1995) 

 

Motivation 

Motivation kan delas in i två delar; den inre motivationen och den yttre motivationen. 
Den inre motivationen utgår ifrån barns behov av lek och utveckling. Aktiviteten och 
inlärningen hålls vid liv av ett intresse för aktiviteten, det är själva handlingen i sig som, 
genom att vara ”skoj”, är meningsfull att hålla på med. Den yttre motivationen innebär 
att aktiviteten och inlärningen hålls vid liv därför att individen väntar sig en belöning 
eller att uppnå mål som är ovidkommande, t ex när en elev studerar hårdare för att få 
högre betyg för att kunna studera vidare. Det gemensamma med inre och yttre 
motivation är att båda är en lustbetonad erfarenhet antingen så är det en inre glädje eller 
en framtida belöning som är källan till aktiviteten. (Imsen, 1998) 
 
Motivation och inlärning 
Ser man uppgifter man skall göra som en utmaning får man en ökad motivation att klara 
av dem. Våga utmana dig själv, sätt upp egna gränser, lägg ner energi på sådant du 
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tycker är roligt. I en trygg och stimulerande miljö har vi lättare för inlärning. (Glasser, 
1986) 
 
Alla levande varelser gör endast vad de anser är mest tillfredsställande för dem, detta 
innefattar också människan. Glassers motivationsteori förklarar att människans beteende 
”alltid innebär vårt för tillfället bästa försök att tillfredsställa minst fem mäktiga 
krafter”. Dessa krafter kallas basbehov och är inbyggda i våra gener. Behovet att 
överleva, reproducera sig, tillhörighet, makt, frihet och nöje är några av dessa. Om det 
som lärs ut i t ex skolan inte tillgodoser de behov som en elev för tillfället anser vara 
mest angelägna, kommer eleven inte att lära sig något hur engagerad och duktig läraren 
än är. (Glasser, 1986) 
 
Motivation är nyfikenhet och vetgirighet. Motivationen är den drivkraft som får barn att 
vilja söka nya sinnesintryck och att använda det som krävs, t ex rörelser, för att uppleva 
dessa. I och med dessa rörelser sker en träning av sensomotoriska färdigheter vilket 
leder till nya rörelser och nya upplevelser och sinnesintryck. Varje gång ett barn kan 
relatera ett sinnesintryck till en tidigare upplevelse och reagerar på ett relevant sätt i 
förhållande till detta bildas en ny erfarenhet, inlärning. (Jerlang, 1994) 
 
 
Motivation och fysisk aktivitet 
Motivationen har stor betydelse för att börja med en fysisk aktivitet och för att vilja 
fortsätta med den. Om aktiviteten har mål och mening för utövarna blir de också 
motiverade för uppgiften. (Gjerset, Annerstedt, Svendsen m fl., 1992) 
 
Att ha mål inom idrott är mycket centralt för att skapa motivation. Mål att sträva mot är 
bra, naturligt och ofta en förutsättning för en god prestation. Att bli bäst i världen blir 
man dock inte automatiskt bara för att det målet har utformats. Oftast är det resultatmål 
som anges t ex vinst i en tävling, medan det är uppfyllandet av känslomålet som har 
längst hållbarhet t ex jag gjorde det bästa jag kunde. Det är inte det stora slutmålet som 
skänker den stora tillfredsställelsen. Det gäller att sätta upp små delmål efter vägen till 
det stora målet för att ha en njutbar resa på vägen samt att bibehålla motivationen. 
(Plate, 2001) 
 
Inom idrotten talas också om den inre och yttre motivationen som en viktig drivkraft. 
Den inre motivationen inom idrott kan t ex vara när småkillar kämpar om en boll. Det 
känns roligt för dem. Säger man däremot att de skall försöka kämpa om bollen oplanerat 
och försöka pricka ett mål och för varje gång de gör det får de en krona har vi skapat en 
yttre motivation. Som pedagog gäller det dock att vara försiktig med att använda för 
mycket yttre motivation Det finns då en risk att spelglädjen dödas. Studier visar att yttre 
belöning kan minska motivationen särskilt om belöningen upphör efter ett tag. (Plate, 
1997) 
 
Det kan också tänkas att endorfinerna i vår kropp skänker en viss motivation. Fysisk 
träning och aktivitet ökar bildningen av dessa. Endorfinerna är morfinliknande ämnen 
som verkar smärtstillande, lugnande och ökar det allmänna välbefinnandet. Det är nog 
sannolikt det som förklarar en del av de positiva känslorna som förknippas med träning. 
(Plate, 1997) 
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Det egna ansvaret i lärandet 

Eleven i skolan skall lära sig att ta ansvar för sin egen inlärning genom att aktivt delta i 
undervisningen och planera och genomföra sin egen inlärning på egenhand eller 
tillsammans med sina kamrater. För att detta skall fungera måste dock eleven stöttas i 
tron på sin egen förmåga att lära. Det finns några centrala punkter som krävs när elever 
skall stimuleras att ansvara för sin egen inlärning. (Imsen, 1998) 
 
Eleven behöver kunskap om inlärning genom samarbete med andra, kontroll över egen 
arbetstid, motivation för arbetet och uthållighet när det gäller genomförandet, självtillit 
och personlig trygghet och förmåga att utnyttja sin egen kreativitet. Förmågan att kunna 
ansvara för sin inlärning ökar med åldern och högpresterande elever har en tendens att 
kunna ta ett större ansvar än lågpresterande det är därför svårt att ge några generella råd 
vid vilken ålder man bör börja träna ansvar för sin inlärning. (Imsen, 1998) 
 
Det personliga ansvaret är den enskilda människans förmåga och vilja att ta ansvar för 
bl a sina handlingar och att det verkar ha stor betydelse för människans individuella 
upplevelse av livskvalitet om vi tar ett aktivt personligt ansvar eller om vi låter oss helt 
styras av andra. Ett barn måste dock lära sig att ta ett eget ansvar tillsammans med 
vuxna. Barns förmåga att ta ansvar och fatta egna beslut hänger ihop med hur stark 
deras personliga integritet och självkänsla är. (Juul, Jensen, 2003) 
 
Integriteten är viktig för i vilken utsträckning barnen känner sina behov och tycker sig 
kunna tillåta sig att uttrycka dem. Självkänslan avgör barnens förmåga att märka eller 
tänka vad det vill och inte vill och om barnen är redo att uttrycka sig öppet. Det finns 
således ett samband mellan dessa tre fenomen: 
Integritet ↔ Självkänsla ↔ Personligt ansvarstagande.  (Juul, Jensen, 2003) 
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Syfte 

Syftet med detta arbete är att undersöka om man kan utveckla en praktiskt användbar 
modell för hemuppgifter i ämnet idrott och hälsa. 
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Metod 

Försökspersoner 

Vi valde att utföra undersökningen med elever i år 6. Pojkar och flickor i år 6 har i stort 
sett likvärdiga kroppsliga färdigheter men det finns dock individuella variationer när det 
gäller muskelmassa och finmotoriska egenskaper. Denna åldersgrupp har inte heller 
några större besvär när det gäller inlärning. Den kroppsliga tillväxten är långsam vilket 
leder till bättre kroppskontroll. En ökad fysisk aktivitet till exempel genom idrott eller 
lek förbättrar kroppens styrka och smidighet som ger en ökad allmän motivation. 
(Hwang, & Nilsson, 1995) 
 
Urval 
Ur klassen, som bestod av 24 elever, valde vi att specialstudera de elever som hade en 
fysik aktivitetsnivå på fritiden med 1-2 timmar per vecka. Denna försöksgrupp på 9 
elever fick vi fram via enkät 1-intresseundersökningen. 

Bortfall 

Vid ifyllandet av enkät 2-attitydsundersökningen var 3 elever frånvarande. 

Undersökningsmetoder 

Enligt Patel & Davidsson (1994) finns det olika möjligheter att använda när man skall 
samla information om den frågeställning man har. Den teknik man väljer att använda är 
den man tror ger bäst svar åt den frågeställning man har. Vi valde två enkäter, dagbok 
och samtal. 
 
Enkät 
Enkät 1-intresseundersökningen gjordes med hela klassen för att få fram försöksgruppen 
(bilaga 1). Enkät 1-intresseundersökningen låg också till grund för att utforma 
hemuppgifter efter elevernas egna intressen. Vid slutet av studien gav vi ut enkät 2-
attitydundersökningen för att få en överblick av hur modellen fungerade (bilaga 2). 
 
Loggbok 
Loggbok fördes av försöksgruppen för att vi skulle få en inblick i elevernas upplevelser 
under den tid som undersökningen genomfördes (bilaga 3). Loggboken hade 
färdigformulerade frågor. Enligt Forsberg, Holmberg & Woxnerud (2002) är 
dagboksskrivning ett sätt att höja motivationen hos dem som tränar. 
 
Samtal 
Ett samtal genomfördes med fyra elever (bilaga 4). Två var positivt inställda till 
hemuppgifterna och två var mer negativt inställda. Dessa personer valde vi ut via enkät 
2-attitydundersökningen. 
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Praktiskt genomförande 

Vecka 41 skickade vi ut ett informationsbrev ut till berörda föräldrar (bilaga 5). Under 
vecka 42 introducerade vi vårt arbete och genomförde enkät 1-intresseundersökningen. 
Vi delade in klassen i grupper om fem och tog in en grupp åt gången för att fylla i 
enkäten. Första hemuppgiften gavs till klassen (bilaga 6). Hemuppgiften skrevs upp på 
tavlan för att påminna eleverna om vad de hade i hemuppgift. 
 
Under vecka 43-46 fick eleverna föra in föregående veckas hemuppgift i en loggbok 
samt att de fick den nya hemuppgiften presenterad för sig. Vid frågor gavs nödvändiga 
instruktioner om hur uppgiften skulle genomföras. Uppgifterna noterades även på 
tavlan. 
 
Vecka 47 samma som vecka 43-46, dessutom genomfördes enkät 2-
attitydundersökningen. Klassen delades återigen in i samma grupper som vid enkät 1. 
Utifrån enkät 2 valdes fyra elever ut, två negativt inställda och två positivt inställda, till 
samtal om hemuppgifter som genomfördes vecka 48. 
 

Tidsplan för examensarbetet 

 
● Oktober - december -03 
 Arbete, inlämning och godkännande av PM. 
 
 
 
● Februari - maj -04 
 Litteraturstudier och arbete med bakgrund, 
 syfte och metod. Kontakt med handledare. 
 
 
● Oktober - november -04 
 Verksamhetsförlagd utbildning. 
 Genomförande av studien. 
 
 
● November - december -04 
 Rapportskrivning. 
 
 
 
● Januari -05 
 Slutseminarium. 
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Tidsplan för verksamhetsförlagd utbildning 

 
● Vecka 1.  Lära känna eleverna och introducerar vårt arbete. 
   Genomförande av enkät 1. 
   Utdelning av veckans hemuppgift. 
 
 
● Vecka 2.  Utdelning av veckans hemuppgift 
   Loggboken fylls i. 
 

 
 

● Vecka 3.  Utdelning av veckans hemuppgift. 
   Loggboken fylls i. 
 
 

 
● Vecka 4.  Utdelning av veckans hemuppgift. 
   Loggboken fylls i. 
 
 
 
● Vecka 5.   Utdelning av veckans hemuppgift. 
   Loggboken fylls i. 
 
 
 
● Vecka 6.  Utdelning av veckans hemuppgift. 
   Loggboken fylls i.  
   Genomförande av enkät 2. 
 

 
● Vecka 7.  Efterforskning. Samtal med elever. 
   Loggboken fylls i. 
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Resultat 

Här redovisas resultaten från enkät 1-intresseunderökningen,  
enkät 2-attitydundersökningen, loggböckerna och samtalet. 
 
 

 Enkät 1-intresseundersökningen 

Svaren i denna enkät låg till grund för urvalet till försöksgruppen dvs. de 9 elever som 
var fysiskt aktiva 1-2 gånger i veckan. 
 
 
 Hur ofta är du fysiskt aktiv på fritiden? 
 
Svarsalternativ   Antal svar 
Sällan eller aldrig  0 
Någon gång per år  0 
1-2 gånger i veckan  9 
3 eller fler gånger i veckan  15 

          n=24 
Tabell 1. 
 
Kommentar: 15 elever svarade att de är fysiskt aktiva tre eller fler gånger i veckan och 
9 elever svarade att de är fysiskt aktiva en till två gånger i veckan. 
 
 

Enkät 2-attitydundersökningen 

Attitydundersökningen gjordes med alla eleverna i slutet av försöksperioden. De resultat 
som redovisas är försöksgruppens svar. Vi hade ett bortfall på 3 elever. Frågorna är 
påståenden som eleverna fått rangordna enligt följande: 5 = håller helt med; 1 = håller 
inte alls med 
 
 
2. Jag tycker det är bra att ha hemuppgift i ämnet idrott och hälsa. 
 
Svarsalternativ   Antal svar 
5  håller helt med  0 
4  2 
3  4 
2  0 
1  håller inte alls med   0 

         n=6 
Tabell 2. 
 
Kommentar: Tabell 2 visar att majoriteten är neutralt inställd till hemuppgift i idrott 
och hälsa. Eleverna hade möjlighet att motivera sitt svar till detta påstående. Fyra elever 
valde att göra detta och de tyckte samtliga att det var kul att göra hemuppgiften. 
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3. Jag tycker att hemuppgiften tog för mycket av min fritid. 
 
Svarsalternativ   Antal svar 
5  håller helt med  0 
4  0 
3  3 
2  1 
1  håller inte alls med   2 

          n=6 
Tabell 3. 
 
Kommentar: Tabell 3 visar att hälften av gruppen inte tyckte att hemuppgiften tog för 
mycket av deras fritid medan den andra hälften hade en neutral inställning.  
 
 
4. Jag tycker det var kul att göra hemuppgiften. 
 
Svarsalternativ   Antal svar 
5  håller helt med  1 
4  2 
3  2 
2  1 
1  håller inte alls med   0 

         n=6 
Tabell 4. 
 
Kommentar: Tabell 4 visar varierande upplevelser av hemuppgift i idrott och hälsa. 
 
 
5. Jag tycker att vi skall fortsätta med hemuppgift i idrott och hälsa. 
 
Svarsalternativ   Antal svar 
5  håller helt med  0 
4  1 
3  3 
2  2 
1 håller inte alls med   0 

         n=6 
Tabell 5. 
 
Kommentar: Tabell 5 visar att en elev kan tänka sig att fortsätta med hemuppgift i 
idrott och hälsa och två elever inte vill fortsätta. Tre elever hade en neutral inställning.   
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Loggbok 

Eleverna förde loggbok över hur de tyckte det var att utföra hemuppgifterna. Nedan 
följer en presentation av deras upplevelser. Kategorierna kul, sådär och tråkigt 
representeras av olika ansikten i loggboken där glatt ansikte motsvarar kul, neutralt 
ansikte motsvarar sådär och surt ansikte motsvarar tråkigt (bilaga 3).  
 
1. Resultatet av hur eleverna upplevde hemuppgiften: Tjugo minuters rask promenad 
eller lätt jogging samt tjugo tåhävningar. 
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kul sådär tråkigt borta

Figur 1. 
 
Kommentar: Figur 1 visar att två elever tyckte att uppgiften var kul, fem tyckte att den 
var sådär och två elever var borta vid ifyllandet av loggboken. 
 
 
 
 
2. Resultatet av hur eleverna upplevde hemuppgiften: Hitta på en dans som går att 
genomföra i vatten, temat är djur och natur. Dansen ska vara cirka en minut lång och 
uppvisas för klassen i grupper om 2-5 elever. 
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Figur 2.  
 
Kommentar: Figur 2 visar att fem elever tyckte att uppgiften var kul, två tyckte att den 
var sådär och två elever var borta vid ifyllandet av loggboken. 
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3. Resultatet av hur eleverna upplevde hemuppgiften: Utför armhävningar, sit ups, 
djupa upphopp och ryggresningar. Vid varje tillfälle ska du utföra så många 
repetitioner du kan på varje övning, uppgiften utförs under fem dagar 
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Figur 3. 
 
Kommentar: Figur 3 visar att två elever tyckte att uppgiften var kul, fyra elever tyckte 
att den var sådär, en elev tyckte att den var tråkig och två elever var borta vid ifyllandet 
av loggboken. 
 
 
 
 
4. Resultatet av hur eleverna upplevde hemuppgiften: Intervallöpning mellan tio 
lyktstolpar, upprepa två gånger. 
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Figur 4. 
 
Kommentar: Figur 4 visar att en elev tyckte att uppgiften var sådär, fyra elever tyckte 
att den var tråkig och fyra elever var borta vid ifyllandet av loggboken. 
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5. Resultatet av hur eleverna upplevde hemuppgiften: Gör en MUMPA  

       
ig r 5.  

ommentar: Figur 5 visar att två elever tyckte att uppgiften var kul, en elev tyckte att 

. Resultatet av hur eleverna upplevde hemuppgiften: Mät och notera pulsen. En gång 

                    

tar: Figur 6 visar att tre elever tyckte att uppgiften var kul, tre elever tyckte att 

(bilaga 6) som ska vara i två min. 
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K
den var sådär, två elever tyckte att den var tråkig och fyra elever var borta vid ifyllandet 
av loggboken. De elever som tyckte det var tråkigt kommenterade detta med att 
uppgiften var kul men det var tråkigt för att de andra inte gjorde som de sa vid 
redovisningen. Dessa två elever skall därför egentligen tillhöra kolumnen kul. 
 
 
 
 
6
på kvällen, en gång på morgonen och en gång då du är riktigt andfådd. 
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den var sådär och tre elever var borta vid ifyllandet av loggboken. 
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Samtal 

a elever som vi valde ut till samtal var två positivt inställda till hemuppgift i 
idrott och hälsa medan två var negativt inställda. Urvalet gjordes med hjälp av enkät 2-

muppgifter i skolan? 

Av de fyr

attitydundersökningen (tabell 4). 
 
1. Vad tycker du allmänt om he
 
Positiva: Båda eleverna tyckte att det var ganska bra med hemuppgifter, de upplevde en 
törre arbetsro hemma för att de befann sig i en lugn miljö. s

 
Negativa: En elev tyckte inte att det var kul och ganska jobbigt med hemuppgift, en elev 

ckte att det var ganska bra ibland. 

 i ämnet idrott och hälsa? 

ty
 
2. Vad tycker du om hemuppgifter
 
Positiva: Båda eleverna ansåg att det var kul. En av eleverna tyckte dock att det lät 

bbigt men det var kul när man väl gjorde hemuppgiften. jo
 
Negativa: Båda eleverna tyckte att det var ganska bra fast det var jobbigt ibland. Båda 
leverna upplevde dock att det var kul när de gjorde hemuppgiften. 

. Vad var roligt med hemuppgifterna i idrott och hälsa? 

e
 
 
3
 
Positiva: Eleverna kunde inte specificera något speciellt däremot tyckte de att det var 

ra när någon sa vad de skulle göra. b
 
Negativa: Båda eleverna upplevde det som roligt när de sprang för att sedan  ta pulsen. 

n av eleverna tyckte att dansen i vattnet var rolig. 

ch hälsa? 

E
 
4. Vad var tråkigt med hemuppgifterna i idrott o
 
Positiva: Ingen av eleverna tyckte att något var tråkigt med hemuppgifterna. 
 
Negativa: En av eleverna upplevde lyktstolpslöpningen var tråkig för att den var jobbig. 
 
5. Hur skulle du vilja att hemuppgifterna var utformade? 
 
Positiva: En av eleverna kom med förslaget att man kunde jobba med hemuppgifter 

nder fyra veckor och sedan ha ett uppehåll på fyra veckor osv. u
 
Negativa: Eleverna kom inte med något förslag på utformning men tyckte ändå att det 

ar bra att få hemuppgift. v
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6. Varför skulle du vilja fortsätta med hemuppgifter i idrott och hälsa? 
 
Positiva: Båda eleverna tyckte att det var kul att få göra olika saker. 
 
Negativa: Eleverna kom inte med något speciellt förslag på varför man skulle fortsätta 

en ville ändå ha en fortsättning. 

iskussion 

liditet 

ika mätmetoder, två enkäter, loggbok och samtal.  
 

salternativ, 
ftersom det på ett enkelt sätt ger en överskådlig bild av attityderna. Frågorna i enkät 1 

hade utfört hemuppgiften 
amt att ta reda på hur eleverna hade upplevt varje enskild hemuppgift. Vi gick igenom 

 
v eleverna i försöksgruppen. Vid samtalen var eleverna ganska tystlåtna, de svarade på 

 var att undersöka om det går att utveckla en modell för 
hemuppgifter i ämnet idrott och hälsa. Detta för att kunna stimulera barn och ungdomar 

ingen 
örsta frågan.

m
 

D

Reliabilitet/va

Vi har använt oss av tre ol

Vi valde att göra attitydundersökningen med hjälp av en enkät med fasta svar
e
och 2 hade vi formulerat så att det skulle bli så enkelt som möjligt för eleverna att förstå 
frågorna. Vid de bägge enkättillfällena delade vi in klassen i grupper om fem, som vi 
tog undan till ett mindre grupprum där enkäterna fylldes i. Grupperna såg likadana ut 
vid båda tillfällena samt att vi båda fanns med för att besvara eventuella frågor som 
eleverna hade. Vi anser att tillförlitligheten är hög eftersom eleverna satt i små grupper 
där den yttre påverkan av andra elever och eventuella störande moment är var låg. Vi 
anser även att enkäten gav svar på de frågor vi avsåg att mäta. 
 
Loggboken anser vi var ett bra sätt att kontrollera om eleverna 
s
hur loggboken skulle fyllas i och hur den skulle användas och påpekade att det som 
skrevs i böckerna bara skulle läsas av oss. På frågan om hur eleverna upplevde 
hemuppgiften anser vi att de har svarat som de verkligen har upplevt dessa. Frågorna 
anser vi var lätta att förstå eftersom vi inte fick några frågor om hur de skulle besvaras. 
 
Vi valde samtal som metod för att kunna få en fördjupad bild av attityderna hos några
a
de frågor som vi ställde men utvecklade sällan svaren. Tystlåtenheten bland eleverna 
kanske berodde på att situationen var ovan för dem samt att de inte kände oss så bra. 

Resultatdiskussion 

Syftet med vårt arbete

som har en låg fysisk aktivitet på fritiden till en ökad aktivitetsnivå. Vi har valt redovisa 
de svar som är intressanta.   
 
Enkät 1-intresseundersökn
F  Eleverna fick svara på frågan hur ofta de är fysiskt aktiva på fritiden. 

ppen på 9 elever, som var fysiskt aktiva en till två 

 

Från svaren valde vi ut försöksgru
gånger i veckan (tabell 1). Detta motsvarar 37% av klassen. Detta stämmer också 
överens med Eriksson, Gustavsson, Johansson m fl (2003) som visar att 37 procent av 
eleverna i Sverige är fysiskt aktiva men inte ansluten till någon förening.  
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Enkät 2-attitydundersökningen 
Fråga 2, 3 och 4. Dessa frågor tar upp elevernas uppfattning om hemuppgifter – är det 

ra, är det kul, tar det för mycket tid.  Vi kan se att två av eleverna tycker det är bra med 
abell 2). Fyra av eleverna kommenterade svaret på 

och att dessa inte tog för mycket tid av deras fritid, visar på att det är 
öjligt att motivera införandet av hemuppgifter i ämnet idrott och hälsa, speciellt med 

b
hemuppgifter i idrott och hälsa (t
fråga 2 och de tyckte att det var kul att göra hemuppgiften i idrott och hälsa. Detta tyder 
på att två av de fyra elever som var neutralt inställda till påståendet; ”Jag tycker det är 
bra att ha hemuppgift i ämnet idrott och hälsa”, ändå tyckte att det var kul att göra 
uppgiften. Tre elever tyckte inte att uppgifterna tog för mycket av deras fritid medan tre 
elever hade en neutral inställning (tabell 3). Tre elever håller med i påståendet; ”Jag 
tycker det var kul att göra hemuppgiften.” Två är neutralt inställda och en håller inte 
med (tabell 4).  
 
Att ungefär hälften av eleverna i försöksgruppen tyckte det var bra och kul med 
hemuppgifterna 
m
tanke på att de är ovana med ett sådant arbetssätt. Detta kan jämföras med Imsen (1998) 
som menar att om eleverna finner att aktiviteten är kul och ”skoj” att göra så har de en 
inre motivation att fortsätta med aktiviteten. 
 
Fråga 5. Frågan tar upp om eleverna vill fortsätta med hemuppgifterna. Endast en elev 
är positiv, tre är neutrala och två är negativa (tabell 5). För att eleverna ska kunna ta 
tällning till om de vill fortsätta med hemuppgifterna måste de kanske vara införstådda 

skilde eleven hade upplevt varje 
emuppgift. De mer traditionella övningarna som redovisas i (figur 1 och 3) visar att 

en övervägande neutral inställning till uppgifterna. När vi däremot gav 

 det som de 
lev instruerade att göra. Som Imsen (1998) skriver skall eleven lära sig och ta ansvar 

tivt lika ut. Hemuppgiften 
lykstolpslöpning” gick för eleverna enbart ut på att springa. Målet med uppgiften var 

s
vad målet med hemuppgifterna är. Vi var kanske inte så tydliga med vad vi hade för mål 
med hemuppgifterna när vi presenterade arbetet för eleverna och det kan ha bidragit till 
de spridda svaren på frågan. Som vi nämnt i bakgrunden så skriver Plate (2001) att om 
man har ett mål med de aktiviteter man håller på med så ökar motivationen och även 
förståelsen om varför det är bra att vara fysiskt aktiv.   
 
Loggboken 
Loggboken var för oss ett sätt att ta reda på hur den en
h
eleverna har 
hemuppgifterna hitta på en dans och MUMPA, såg vi en mer positiv inställning (figur 2 
och 5). Dessa uppgifter har breda ramar som ger eleven stort utrymme att själv utforma 
hur dessa ska genomföras. Detta anser vi kan förklaras av motivationsteorin enligt 
Glasser (1986), som går ut på att tillfredställa vissa basbehov. Dans och MUMPA 
tillgodoser flera av basbehoven såsom; Tillhörighet, (uppgiften utförs i grupp) makt, 
(MUMPA är en ledaruppgift) och frihet (eleverna får skapa egna rörelser).  
 
De två eleverna som upplevde MUMPA som tråkigt (tabell 5), tyckte inte att själva 
uppgiften var tråkig, de var besvikna på sina klasskamrater som inte gjorde
b
för sin egen inlärning genom att till exempel delta i aktiviteter tillsammans med sina 
kamrater. Vi tror att de elever som inte följde instruktionerna inte klarade av att ta 
ansvar för sitt eget lärande. Det kan förklara varför vissa elever inte ställer upp och 
genomför de instruktioner som andra elever ger dem.  
 
Resultaten i (figur 4 och 6) visar på en ganska stor skillnad i upplevelsen av 
hemuppgiften, trots att uppgifterna såg rela
”
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att eleverna skulle träna sin kondition men det sa vi aldrig till eleverna. De flesta 
eleverna tyckte uppgiften var tråkig och ingen upplevde att den var kul. Med 
hemuppgiften där eleverna skulle mäta pulsen var vårt mål att eleverna skulle träna sin 
kondition samt lära sig att mäta sin egen puls. Tre elever tyckte att uppgiften var kul 
men ingen upplevde den som tråkig. Med målet att mäta pulsen skapade vi en 
motivation hos eleverna att vilja springa för att se vad som hände med pulsen. Detta 
stämmer överens med Gjerset, Annerstedt, Svendsen m fl., (1992) som skriver att om en 
aktivitet har mål och mening så blir utövaren mer motiverad för uppgiften. För att få 
barn motiverade gäller det att aktiviteten är kul ”här och nu”. Med att mäta pulsen 
skapade vi en inre motivation till att utföra uppgiften. 
 
Samtal 
I samtalet ville vi veta varför vissa elever var positivt respektive negativt inställda till 
emuppgifter i idrott och hälsa. Samtalet visade att de som var negativt inställda när de 

å enkät 2-attitydundersökningen ändå var positivt inställda när vi genomförde 

hälsa, är det 
iktigt att eleverna hela tiden är medveten om vilka syften och mål man har. Vi har i 

att många av eleverna tyckt att det har varit kul att jobba med 

lsa (Lpo 94). För att elever skall kunna ansvara för sin 
gen inlärning och hälsa måste de, som Imsen (1998) skriver, stöttas i sin tro på sin egen 

r använt, där pedagogen ger 
leverna hemuppgifter, är bra och den kräver inte mycket tid eller pengar. Då 

 

h
svarade p
samtalet (samtal, fråga 2 och 5). Denna motsättning anser vi bero på att eleverna i 
enkäten kan vara anonyma och svarar ärligare vad de tycker.  I ett samtal då de ej kan 
vara anonyma kanske eleverna svarar vad de tror att vi vill höra. Samtalet gav oss i 
övrigt en bekräftelse på de resultat vi fått fram via enkäter och loggböcker.  
 
Egna reflektioner   
Om man försöker införa ett nytt arbetssätt, så som hemuppgifter i idrott och 
v
undersökningen sett 
hemuppgifter i idrott och hälsa. En av eleverna nämnde att det lät jobbigt med 
hemuppgifterna men tyckte ändå att det var kul när man väl gjorde dem (samtal, fråga 
2). Vi tror att för att eleverna ska tycka att det är kul måste de komma över en tröskel - 
få in en vana - i det de gör. När de väl gjort det kan de börja ta till sig metoden och 
tycka att aktiviteterna är kul.   
 
Skolan har till uppgift att skapa ett bestående intresse för fysisk aktivitet och lära elever 
att ta ett eget ansvar för sin hä
e
inlärning. Ansvaret som pedagog ligger i att ge elever kunskap om inlärning vilket 
stämmer överens med Juul, Jensen (2003) som menar att det måste finnas ett samarbete 
mellan barn och vuxna. Elever kan få kunskap om inlärning till exempel genom 
samarbete mellan varandra, motivation och uthållighet inför arbetsuppgiften och 
stärkande av den personliga tryggheten och självtilliten.  
 
Hemuppgifter i ämnet idrott och hälsa är en användbar modell för att få en ökad fysisk 
aktivitet bland eleverna. Vi anser att den modell vi ha
e
arbetssättet är nytt så krävs det att eleverna får en möjlighet att vänja sig vid det. Det är 
viktigt med kontinuitet, glädje och lustfylldhet när man jobbar med modellen. Vi anser 
även att det här är ett sätt att träna eleverna i att ta ansvar för sitt eget lärande och sin 
hälsa.  
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Fortsatt forskning 

årt arbete baseras på hur eleverna upplever det att ha hemuppgifter i idrott och hälsa. 
Det skulle även vara intressant att se om hemuppgifterna förändrar elevernas fysiska 

å vad det beror på.  

V

prestationsförmåga.  
 
Vid ifyllandet av loggböckerna upptäckte vi att det var stor skillnad på handstil mellan 
pojkar och flickor. Pojkar har en sämre och slarvigare handstil än flickor. Det vore 
intressant att ta reda p
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Bilaga 1 

Enkät 1-intresseundersökningen 

Enkät 1         
         
         
Hur ofta är du fysiskt aktiv på fritiden?       
           
Aktiviteten skall vara i minst 30 minuter. Aktiviteten kan      
t ex vara träning med en förening.        
           

Sällan eller någon gång 1-2 gånger 3 eller fler       
aldrig per år i veckan gånger i        

    veckan       
           

 
   

   
      

          
 
     

         
Vilka är de två vanligaste sätten för dig att ta dig till skolan?     
           

Bil Cykel Promenad  Buss Annat     
           
 
   

    
    

              
         
Vilken fysisk aktivitet skulle du vilja göra på din fritid?     
           
           
              
              
         
Vilken fysisk aktivitet skulle du vilja göra på idrotten i skolan?     
           
           
              
              
         
         
Tack!         

 
 
 



Bilaga 2 

Enkät 2-attidydundersökningen 
Enkät 2      
      
      
Rangordna påståendena nedanför;     5 = håller helt med ;    1 = håller inte alls med.  
      
        
           
  5 4 3 2 1 
1. Jag tycker det är bra       
   att ha hemmuppgift i       
   ämnet idrott och hälsa.       
        
2. Jag tycker att            
   hemuppgiften tog för       
   mycket tid av min fritid.           
        
3. Jag tycker det var  
   kul att göra hemuppgiften. 

     

        
4. Jag tycker att vi skall            
   fortsätta med hemuppgift      
   i idrott och hälsa.           
        
            
            
Motivera ditt svar på 
påstående 1.       
           
        
            
        
            
        
            
        
            
      
            
Övriga kommentarer       
            
        
            
        
            
        
            
      
Tack!      
/// Lasse och Magnus      



Bilaga 3 

Loggbok 
 
 
 
Datum:__________ 
 
Vad gjorde jag? 
 
 ________________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________ 
 
Hur kändes det? 
 
 

 
Kommentar/motivering:_________________________________________________ 
 ________________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________ 
 
 
Hur lång tid tog det?_____________________________________________ 
 
Vad tränade jag? 
 
Styrka:  __ 
Kondition: __ 
Rörlighet: __ 
 
Motivera:____________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________ 
 



Bilaga 4 

Samtalsfrågor 
 
Vad tycker du allmänt om hemuppgifter i skolan? 
 
Vad tycker du om hemuppgifter i ämnet idrott och hälsa? 
 
Vad var roligt med hemuppgifterna i idrott och hälsa? 
 
Vad var tråkigt med hemuppgifterna i idrott och hälsa? 
 
Hur skulle du vilja att hemuppgifterna var utformade? 
 
Varför skulle du vilja fortsätta med hemuppgifter i idrott och hälsa? 
 



Bilaga 5 

Informationsbrev 
 
 
 
Hejsan! 
 
Vi är två lärarstudenter från Luleå tekniska universitet som heter Lars Nordström 

och Magnus Pulkkinen. Vi kommer att genomföra vårt examensarbete på ert barns 

skola under vecka 42 – 48 2004. Vi kommer under den här tiden att dela ut enkäter 

till ert barn som vi gärna vill ha svar på för att kunna genomföra vårt 

skolutvecklingsarbete på ett bra sätt. Enkäterna är anonyma och det är endast vi två 

som kommer att läsa igenom vad eleverna har svarat. Om ni har några frågor så kan 

ni gärna kontakta någon av oss. 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Lars Nordström  

Magnus Pulkkinen  



Bilaga 6 

Hemuppgifter 
 
● Vecka 1: Tjugo minuters rask promenad eller lätt jogging samt tjugo tåhävningar. 
 
● Vecka 2: Hitta på en dans som går att genomföra i vatten, temat är djur och natur. 
Dansen    ska vara cirka en minut lång och uppvisas för klassen i grupper om 2-5 
elever. 
 
● Vecka 3: Utför armhävningar, sit ups, djupa upphopp och ryggresningar. Vid varje  
   tillfälle ska du utföra så många repetitioner du kan på varje övning, uppgiften 
   utföres under fem dagar 
 
● Vecka 4: Intervallöpning mellan tio lyktstolpar, upprepa två gånger. 
 
● Vecka 5: Gör en MUMPA* som ska vara i två min. Ledaruppgift, du ska leda klassen i 

utförandet av MUMPAN. 
 
● Vecka 6:  Mät och notera pulsen. En gång på kvällen, en gång på morgonen och en gång 
   då du är riktigt andfådd. 
 
 
 
* Valfria rörelser i takt till musik 
 




