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Abstrakt

Syftet med denna uppsats var att ta reda på statusen av elevernas självförtroende under 

idrottslektionen I skolan samt om självförtroendet kan förbättras via olika övningar. Detta 

gjordes genom en enkätundersökning med elever i åldrarna 16-19 under lektioner i Idrott & 

Hälsa. Efter detta genomfördes olika övningar med eleverna och några veckor senare 

genomfördes samma enkätundersökning för att se om det fanns några skillnader eller inte. 

Resultaten av undersökningen blev överlag svårtolkade, men det fanns några intressanta och 

överraskande resultat också, som det faktum att pojkarna var mer oroade över sitt utseende än 

flickorna.
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1. Introduktion.

1.1 Inledning
Idrotten har alltid varit någonting som legat mig varmt om hjärtat ända sen jag var 
tillräckligt gammal för att springa omkring och rulla en boll. Vidare allt igenom min 
uppväxt och under alla åren som man haft idrott i skolan har jag successivt tyckt mig 
märka en allt tydligare bild om hur självförtroendet påverkas under idrottslektionerna. 
Detta har jag kunnat se eftersom att jag hade klasskamrater som kände sig utanför 
under idrottslektionerna när jag gick i skolan.

När jag nu kommer att gå ut i arbetslivet som idrottslärare så är elevernas 
välbefinnande och situation någonting som jag är väldigt mån om. Jag är av den 
övertygelsen att om eleverna mår bra under idrottslektionen och arbetar en lärare med 
att förbättra elevernas självförtroende så upplever eleverna idrotten som positiv och 
då är det lättare att lära eleverna om idrott och hälsa. Hur man ska gå tillväga för att 
förbättra elevers självförtroende är en fråga som jag ville få svar på, eller rättare sagt, 
få ledtrådar till, från min undersökning. Denna vetenskapliga undersökning är därför 
utformad med elevens självförtroende i åtanke, dels genom att se vilka faktorer som 
påverkar elevernas välbefinnande och självförtroende samt om man med hjälp av 
praktiska övningar kan förbättra elevens självförtroende under idrottslektionerna. 

När jag under mina första VFU tillfällen får observera, delta, samt leda lektioner inom 
ämnet idrott och hälsa, märke jag ganska snart att mina tankar om att en elevs 
självförtroende är väldigt utsatt i samband med lektioner i idrott och hälsa, verkligen 
stämmer. Känslan jag fick när jag var ute på VFU är att självförtroendet är någonting 
oerhört viktigt att jobba med, men samtidigt att det är en mycket komplicerad uppgift 
som kräver en längre tids planering, arbete och utvärdering. Detta motiverade mig till 
att genomföra mina experiment och att se om jag kunde få ut något resultat bland 
elever när det gäller deras självförtroende, när man viger ett visst antal minuter under 
en lektion till gruppövningar som har potential för att hjälpa självförtroendet. 
Skillnader i självförtroendet bland pojkar och flickor under idrotten är något som jag 
också lagt märke till och jag vill därför ta och göra en inblick i det området också. 
Dessa skillnader har jag observerat under olika VFU tillfällen och min erfarenhet 
säger att de är fler tjejer är helt utanför gemenskapen i klassen under idrottslektionen. 
Samtidigt har jag observerat att attityden mot varandra i pojkdominerade klasser är 
mycket hårdare, jämfört med flickdominerade klasser, åtminstone på ytan. Därför är 
det intressant att titta på skillnader mellan flickor och pojkar.

1.2 Syftet
Syftet är att beskriva hur man, genom enkla samarbetsövningar, kan påverka 
elevernas självförtroende positivt under idrottslektionen. Dessutom beskrivs hur bra 
elevernas självförtroende är under idrottslektionen, samt beskrivs skillnaderna i 
självförtroende mellan pojkar och flickor under idrottslektionen. 

1.3 Frågeställningar
Baserat på de tankegångar som jag haft inför detta arbete så har jag valt att jobba med 
följande frågeställningar:

• Hur ser elevernas självförtroende ut i skolämnet idrott och hälsa?
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• Kan man med hjälp av enkla samarbetsövningar stärka elevers självförtroende 
under idrottslektionen?

• Finns det skillnader mellan flickor och pojkars självförtroende kopplat till 
ämnet idrott och hälsa?

2. Bakgrund.

2.1 Vad är självförtroende?
Enligt Nationalencyklopedin (2006) är definitionen av självförtroende en ”stark tilltro 
till den egna förmågan”. Självförtroendet är också någonting som varierar från 
situation till situation (Forsman & Johnson, 1996). En person kan t.ex. ha ett väldigt 
bra självförtroende inom fotboll, medan man har ett dåligt självförtroende när det 
gäller basket. Självförtroende kan därför uppskattas genom hur du presterar i olika 
situationer (Skolhälsovård, 1997). Enligt Ryberg (2000), är självförtroendet uppdelad 
i tre olika typer av självförtroende; ett lågt, ett falskt och ett optimalt. Om du har ett 
lågt självförtroende vill du helst inte försöka alls i situationer där du måste prestera på 
grund av att du är rädd för att misslyckas. Du brottas dessutom med negativa inre 
tankar som gör att du inte förväntar dig någonting av dig själv heller. Det falska 
självförtroende återspeglar sig hos personer som visar upp ett överdrivet tufft yttre. 
De visar upp en tuff fasad och anser att detta är viktigare än att jobba med känslorna 
inom dig och om de gjorde det skulle de se det som ett nederlag. Denna person kan 
vara rädd och ängslig bakom den tuffa fasaden. Om du har ett optimalt självförtroende 
accepterar du vem du är, både när det gäller positiva saker och negativa. Du klarar 
dessutom av att göra en realistisk bedömning om vad du klarar utav rent psykiskt och 
fysiskt och tror på det du ska klara av.

Ordet självförtroende nämns i samband med självbild och självkänsla. Eva Johansson 
(2005) delar upp självbilden i två olika delar, självförtroende och självkänsla. Dessa 
delar bildar en sammanfattning av hur du uppfattar dig själv, självbilden. Hon 
beskriver självförtroendet som en känsla för att du kan klara utav något. Självkänslan 
i sin tur handlar om dina känslor och tankar kring dig själv som människa. Detta är 
även en definition som Skolhälsovården (1997) stöder.

Nathaniel Branden (1987) skriver i sin bok om vikten av att skapa en bra självkänsla 
för att det ska leda till ett bättre självförtroende. Han menar att man ska arbeta med 
självkänslan för att på så sätt få ett bra självförtroende. Han skriver i inledningen av 
sin bok, på sidan 13, om självkänslan och varför den är så viktig för att öka 
självförtroendet:

”Hur vi känner för oss själva har en avgörande inverkan på 
praktiskt taget alla aspekter av vårt liv, från hur vi fungerar på 
jobbet i kärlekslivet och i sexlivet till hur vi är som föräldrar och 
hur långt vi kommit i livet. Hur vi reagerar på olika händelser 
formas av vem och vad vi tror att vi själva är.” 

På sidan 200 sammanfattar han hur man skall lyckas med att öka självkänslan:
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”Man måste minnas att självkänsla inte bestäms av världsliga 
framgångar, utseende, popularitet eller något annat värde som 
ligger utanför den egna viljans kontroll. Istället är den en 
produkt av ens rationalitet, ärlighet och integritet, vilket alla är 
viljestyrda funktioner, tankeprocesser som man själv är 
ansvarig för.”

Vad han menar är att det är du själv, som individ, som styr över din egen självkänsla. 
T.ex. är en önskan om att vara populär inte större än vad du gör den till. Sätter du stor 
vikt på popularitet och inte åstadkommer det, så kommer du att påverka din 
självkänsla negativt. 

Självbild och självkänsla är de huvudsakliga termer som förknippas med 
självförtroende. Dessa termer är inte samma sak som självförtroende, men är så nära 
förknippat med självförtroende (Andersson, 2005) (Branden, 1987) (Ryberg, 2000) att 
endast den termen kommer att användas i fortsättningen av denna uppsats.

2.2 Hur utvecklas en persons självförtroende?
En teori kring en persons utveckling kallas för Eriksons teori (Imsen, 1998) och går ut 
på att beskriva människan i åtta olika utvecklingsperioder. Dessa åtta perioder 
beskriver personen i ett socialt sammanhang. Eriksons teori beskrivs grafiskt enligt 
följande tabell:

Tabell 1   Eriksons åtta olika utvecklingsperioder.

Utvecklingsperiod Egenskaper

Spädbarnsålder Grundläggande tilltro - misstro

Tidig barndom
Självständighet, autonomi - osjälvständighet, 

skam. tvivel

Småbarnsåldern Initiativ - passivitet, skuld

Skolåldern Duglighet, flit - mindervärde

Pubertet Identitet - identitetsförvirring

Ungdomsåldern Vänskap, intimitet - isolering

Tidig vuxenålder Produktivitet - Stillastående, stagnation

Mogenhet Personlig integritet – förtvivlan, bitterhet

Enligt Imsen (1998) anger inte Erikson några åldergränser för de beskrivna 
utvecklingsperioderna på grund av att om det fanns sådana, skulle de nämligen variera 
beroende på olika kulturer och olika historiska perspektiv.

En person börjar utveckla sitt självförtroende när den börjar få begrepp om sitt eget 
jag, sin individualitet (Lindenfield 1994). Detta sker enligt Eriksons teori i ”Tidig 
barndom” utvecklingsperioden. Vidare beskriver Lindenfield att när barn kommer upp 
i skolåldern, enligt Erikson teori i ”Skolålder” utvecklingsperioden, märks tydliga 
skillnader i den tidiga fasen av självförtroendet. Slutligen skriver Lindenfield kring 

7



utvecklingen av självförtroendet i tonåren eller enligt Erikson teori, i ”pubertet” 
utvecklingsperioden. I den så är självförtroendet en enda berg och dal bana, där 
självförtroendet är starkt och växer ena dagen, medan det nästa dag kan sjunka till 
ingenting. Det självförtroende som utvecklas under en persons uppväxt präglar den 
personens grundläggande personlighetsdrag som personen kommer att ha med sig 
genom resten av livet. För lite kärlek och omsorg under den tiden då självförtroendet 
utvecklas, påverkar självförtroendet negativt (Askland & Sataøen, 2000). 

Potentialen för vårt självförtroende är oändligt, skriver Finn Havaleschka (1991). 
Självförtroendet utvecklas till en stabil nivå någon gång kring de första tio till tolv 
levnadsåren. Men han menar att det inte är för sent att påverka självförtroendet 
positivt efter denna period, men det som krävs är ”många och konstanta, för 
självförtroendet, bekräftade upplevelser”. 

När barn utvecklar sitt självförtroende behöver den få vissa grundläggande behov 
tillfredsställda. Dessa behov är sådana som kärlek, omtanke och bekräftelse och det 
gäller att undvika vissa typiska situationer där barnets självförtroende blir lidande 
(Lindenfield, 1994). Dessa följande beskrivningar är, enligt henne, några exempel på 
sådana situationer:

• Om barnet inte får sina behov tillfredsställda.
• Om barnets känslor ignoreras.
• Om barnet blir förtryckt, förödmjukat eller förlöjligat.
• Om barnet tvingas in i aktiviteter som inte passar barnet.
• Om barnet får intrycket att deras åsikter och värderingar är betydelselösa.
• Om barnet blir för hårt straffat.

Kan man undvika dessa situationer som förälder, så är det väldigt bra för utvecklingen 
av  barnets självförtroende.

2.3 Hur märker man dåligt eller lågt självförtroende hos en elev?
En elev med ett dåligt, eller lågt självförtroende kan uppvisa de egenskaper som 
Rosenberg (1989:2) presenterar i sin bok Undervisning i samförstånd. Han skriver att 
en individ med lågt självförtroende är känsliga för kritik, ofta upplever att de är 
ensamma och kan ha svårt att ta kontakt med andra individer. Personer med lågt 
självförtroende litar på andra personer i mindre utsträckning än individer med ett högt 
självförtroende enligt Rosenberg (1989:2).

Taube, Tornéus & Lundberg (1984), beskriver en elev med ett dåligt självförtroende 
som en person som förväntar att den själv ska misslyckas samt att den är väldigt 
självkritisk. Dessa personer blir också väldigt lätt påverkade av grupptryck och tycker 
att de är mindre omtyckta och mindre värdefulla jämfört med andra i klassen. Elever 
med ett dåligt självförtroende agerar, som grupp, på ett ängsligt sätt och känner sig 
inte trygga i situationer där de behöver prestera samt i situationer som kräver socialt 
engagerande. 

I skriften Pedagogiska skrifter 265 (1983) beskrivs en elev med dåligt eller lågt 
självförtroende som en elev som fäller negativa kommentarer om sig själv, är ovillig 
att ta ansvar samt undviker nya erfarenheter. När det gäller en elev med dåligt 
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självförtroende och dess interaktion med andra elever så artar det sig verbalt på så sätt 
att eleven endera inte säger någonting, alternativt pratar väldigt mycket utan att ha 
någonting relevant att säga. Hur en elev med dåligt självförtroende agerar tillsammans 
med sina kamrater är endera väldigt tillbakadraget eller väldigt tydligt ofta genom 
bråk och skryt. 

Om en elev lider av ett dåligt självförtroende kan man avslöja det på ett empiriskt 
tillvägagångssätt, genom att använda sig av den checklista som Denis Lawrence 
(1996) skriver om. Den innehåller följande frågeställningar:

• Säger han/hon nedsättande kommentarer om sig själv?
• Skryter han/hon?
• Är han/hon försiktig och blyg i nya situationer?
• Använder sig han/hon av ursäkter för att undvika situationer som kan vara 

stressfulla?
• Frågar han/hon efter hjälp och uppmuntran konstant? 
• Frågar han/hon konstant om han/hon är populär?
• Är han/hon tillbakadragen och befinner sig i utkanten av en grupp?
• Är han/hon apatisk i nya inlärningssituationer?
• Dagdrömmer han/hon ofta?
• Undviker han/hon arbete även om detta leder till ditt ogillande?
• Har han/hon en tendens att skylla på andra för sina egna misslyckanden?
• Är han/hon ovillig att ta ansvar?

Om en elev då uppfyller dessa frågeställningar jakande, så är det en klar och tydlig 
signal på att någonting inte är rätt. Ju fler av dessa frågeställningar som verkar passa 
in på eleven, ju mer uppmärksam bör man vara (Lawrence, 1996). 

2.4 Yttre faktorer till lågt eller dåligt självförtroende hos elever.
Självförtroende är direkt kopplat till skönhetsideal och kroppsuppfattning enligt den 
rapport som ”Nationellt centrum för främjande av god hälsa hos barn och ungdom” 
eller NCFF (2006) gjort. Där påpekas att idealet för en flicka är att vara smal och för 
en pojke att vara muskulös. När man är vuxen accepterar man ofta skillnader mellan 
sig själv och skönhetsidealet. Ungdomar, å andra sidan, strävar efter att följa dessa 
ideal och når man inte dessa ideal påverkas man negativt (NCFF, 2006). 

Hälsoproblem såsom depression och fetma är dokumenterade bidragande faktorer till 
dåligt självförtroende. Forskning visar att fysisk träning har gett bra resultat för att 
underlätta för personer som har problem med detta (Lindwall, 2004). Att vara omtyckt 
är någonting som har ett högt värde bland elever (Kjellman, 2003) och därför 
eftersträvar ofta elever att vara omtyckt. I skolverkets rapport (2003) redovisas att det 
finns elever som upplever idrotten som mentalt påfrestande. Istället för att för att 
känna att skolidrotten leder till någonting positivt känner dessa elever att skolidrotten 
påverkar dem negativt. 
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2.5 Påverkan av självförtroende under idrottslektionen?

Enligt en undersökning som Skolverket (2003) gjort så ansåg eleverna att ämnet idrott 
och hälsa i skolan utvecklat deras självförtroende i stor utsträckning. Eleverna ansåg 
dessutom att självförtroendet var en av de viktigare sakerna att jobba med i ämnet 
idrott och hälsa. Däremot visar undersökningen att ju högre upp i åldrarna man 
kommer, ju mindre anser eleverna att idrott och hälsa påverkar deras självförtroende 
positivt. Mindre positiv influens på självförtroendet av ämnet idrott och hälsa påvisar 
gymnasieeleverna jämfört med grundskoleeleverna i undersökningen.

Det finns även ett problem med elevens egen uppfattning om sin kropp och dess 
fysiska förutsättningar kring idrottslektionerna. Om barn inte är helt nöjda med sin 
kropp och har en negativ bild av sig själv kan det orsaka känslomässiga störningar och 
inlärningssvårigheter (Sandborgh-Holmdal & Stening, 1983) vilket direkt är kopplat 
till självförtroendet. Kroppen visar du upp, i koppling med ämnet Idrott och Hälsa, 
dels under lektionen samt i omklädningsrummen. I dessa omklädningsrum kan 
dessutom attityder mellan elever vara hård (Nilsson & Mårtensson, 2005) (Brännberg, 
1998) vilket gör att eleven också är utsatt på ett ställe där lärarna har väldigt liten 
insyn.

2.6 Hur kan läraren förbättra elevers självförtroende under idrottslektionen?
En elev är beroende av en bra atmosfär i klassrummet och därför är deras 
klasskamrater samt lärarens värderingar och inställning viktiga när det gäller elevens 
självförtroende. En varm och positiv atmosfär i kombination med att andra 
klasskamrater och lärare har ett bra bemötande emot elever är någonting som påverkar 
elevens självförtroende på ett positivt sätt (Taube, 1987).  En elevs självförtroende 
under idrottslektionen kan påverkas positivt genom olika insatser, dels genom verbala 
uttryck såsom bekräftelser samt uppvisad empati (Lawrence, 1996). Andersson (2005) 
förklarar att stöd och uppmuntran är essentiellt och om en individ inte får detta i 
tillräckligt stor utsträckning så kommer det att leda till ett sviktande självförtroende. 
Självförtroendet är viktigt för eleven för att eleven lär sig bättre om den har bra 
självförtroende (Taube, m.fl., 1984) (Sandborgh-Holmdal & Stening, 1983). Under 
idrottslektionen är du mer sårbar än under andra typer av lektioner. Denna uppfattning 
stöds av den uppsats som Mattias Grünewald (2005) har skrivit. Han beskiver i 
slutsatsen på sidan två att ”elevena uppfattar idrott och hälsa som en arena för 
mobbning i större utsträckning än på undervisning i svenska”.

Om en elev har ett dålig självförtroende gäller det att hitta rätt metod för att kunna 
förbättra den elevens självförtroende. Bästa sättet att göra detta är att låta den eleven 
få känna på känslan av framgång (Jansson, 1997). På så sätt får eleven en bekräftelse 
på att han/hon duger och klarar av något. Utifrån det kan eleven börja bygga upp sitt 
självförtroende via ett bättre självförtroende och självkänsla. Vidare skriver han att i 
de yngre åldrarna är det viktigt att använda gruppövningar för att eleven skall känna 
sig trygg i det eleven gör på idrotten.

Andra metoder när det gäller att stärka en elevs självbild och självkänsla är att ge 
uppmuntran vid både små och stora framsteg och att lägga vikt på en elevs positiva 
sidor snarare än att lyfta fram det negativa. En lärare skall även se till så att alla syns 
och och får uppmärksamhet av läraren under lektionen. Stanna och prata med elever 
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som kanske inte märks så mycket under lektionen, det kan ha en lugnande inverkan. 
Vidare är humor ett viktigt verktyg för dig som lärare. Att ha respekt och att kunna 
lyssna på eleven är också en viktig del i det hela (Auno, 2002).

2.7 Gruppstärkande övningar kopplat till självförtroende.
Arbeten i grupp är viktigt på grund av att hela våra liv är uppbyggda i 
gruppsituationer. Vare sig det är, familjen, klassen eller vänkretsen. Det påverkar, 
förändrar och formar oss som individer. Denna grupptillhörighet är också viktig för 
att skapa en struktur i våra liv, utbyta erfarenheter och kunskaper samt för att skapa 
gemenskap och en ”vi” känsla (Olsson, 2000).

Orlick (1981) beskriver gruppstärkande övningar som gör att deltagarna samverkar 
och delar med sig. Dessa övningar leder i sin tur till gemenskap mellan deltagarna. 
Gruppstärkande övningar har inga vinnare och förlorare, utan individerna jobbar med 
varandra istället för mot varandra. På grund av detta slipper deltagarna känna en 
rädsla för att misslyckas, istället kan deltagarna våga på utmaningar, få känna 
bekräftelse, framgång och glädje med hjälp av sina samarbetspartners.

Att arbeta med praktiska övningar genom att träna gruppsamarbete med olika 
teambuilding eller gruppstärkande övningar är ett sätt att stärka självförtroendet hos 
en elev. Enligt Glover & Midura (1992) är teambuilding ett bra sätt att ge barnet 
positiv respons för deras bidrag i en gruppaktivitet. På detta sätt ökar barnets 
självförtroende och det leder i sin tur till att barnet tror mer på sig själv och därigenom 
också klarar av andra utmaningar i större utsträckning. Denna typ av sociala och 
personliga utveckling som arbete med teambuilding leder till, skriver Hellison & 
Templin (1991) om i deras bok A reflective approach to teaching physical education, 
Där påpekar de att denna typ av övningar leder till bättre självförtroende, bättre 
samarbete och fair play.
De negativa effekter som gruppövningar kan leda till skriver Arfwedson & 
Arfwedson (2000) om. Det handlar dels om individbetvingade konflikter som sker när 
det finns en hierarki inom gruppen där en elev med en lägre status blir utsatt för en 
mentalt nedtryckande behandling. Sen finns det också elever som är väldigt 
självhävdande eller väldigt självutplånande och detta kan också påverka en grupp, och 
individerna i den, på ett negativt sätt. Enligt Arfwedson & Arfwedson (2000) hittar 
man störst motsättningar bland elever i klasser där eleverna har olika sociala och 
kunskapsmässiga tillhörigheter. Konflikter i en grupp är dock nödvändigt i en viss 
skala för att utveckla gruppen och föra den framåt.

2.8 Hur förankras ordet självförtroendet i styrdokumenten?
När det gäller förankringen i styrdokumenten, skriver skolverket (Skolverket, 2005:1) 
under kursplanens mål för ämnet Idrott och Hälsa att ”Skolan skall i sin undervisning 
i idrott och hälsa sträva efter att eleven utvecklar sin fysiska, psykiska och sociala 
förmåga samt en positiv självbild”, detta antyder att delen med positiv självbild, där 
självförtroendet spelar en stor roll, är väldigt viktig. Positiv självbild har en elev om 
den känner sig trygg och värdefull samt att den har en lust att leva, tar kontakt med 
andra människor samt litar på sig själv och sin förmåga (Ryberg, 2000).

I läroplanen för grundskolan, Lpo94 (Skolverket, 2006), anges skolans värdegrund 
och grundläggande riktlinjer och mål. Där nämns ordet självförtroende inte en enda 
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gång. Det gör inte heller ordet självbild, men däremot återfinns den i kursplanen för 
idrott. Ordet självkänsla nämns däremot en gång i Lpo94 under rubriken God miljö  
för utveckling och lärande. I Lpf 94, läroplanen för de frivilliga skolformerna, nämns 
däremot ordet självförtroende under rubriken ”Lärarens mål”, där det står på sidan 
elva att läraren skall ”stärka varje elevs självförtroende samt vilja och förmåga att 
lära”.

2.9 Skillnader mellan flickor och pojkar?
Idrotten har länge präglats av männen och det manliga, enligt Eva Olofsson (1989). 
Hon menar att det kan kopplas till den tidigare militära anknytning som idrotten hade 
tidigare, som endast männen hade tillgång till. Dessutom har kvinnorna inte på samma 
sätt som männen fått influera idrotten. Kvinnorna har inte varit representerade i alla 
idrottsförbund och även om de har det så har de ofta varit underrepresenterade. På 
grund av detta så har kvinnorna en stor nackdel när det gäller idrotten. Idrotten är 
gjord av män för män, enligt Olofsson.

Pojkar och flickor delas in i olika könsroller i vår kultur (Lärarförbundet, 1998). 
Dessa roller kan beskrivas enligt följande:

Flickorna:

• är flitiga i skolan, pliktuppfyllande.
• har många vänner och intressen.
• läser gärna böcker, skriver brev och dagböcker.
• lär sig tidigt att prata och relatera till andra, både barn och vuxna.
• bryr sig för mycket.
• integrerar, bildar kotterier, skvallrar, förtalar.
• tvivlar på sig själv.
• vågar inte ta risker, ger upp lätt.

Pojkar:

• är starka och självständiga.
• antar gärna utmaningar.
• tar chanser, vågar pröva.
• vill prestera och tävla.
• är nyfikna.
• talar direkt med dem det gäller.
• är lata, fuskar oftare.
• är störande, mer våldsamma.

Denna indelning av könen i olika könsroller leder till att barn redan i en tidig ålder lär 
sig vad som är manligt och kvinnligt enligt Einarssons & Hultmans undersökning 
(1984). Einarssons & Hultmans skriver att barnen själva är väldigt medvetna om de 
val av könsroller som de tar, de vet vad som är ”normalt” för en kvinna och vad som 
är ”normalt” för en man. Om någon hamnar utanför dessa ramar leder det till att man 
hamnar utanför gemenskapen. På detta sätt så hjälper barnen till att bevara 
könsrollerna som dom vuxit upp med.
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Pedagogen Håkan Larsson (Riksidrottsförbundet, 2003) har skrivit om 
iscensättningen av kön inom ungdomsidrotten. I hans undersökning beskriver han att 
ungdomar betraktar sig själva på ett sätt och sina idrottskompisar på ett annat. 
Ungdomarna beskrev pojkar rent generellt med egenskaper som har att göra med 
prestationsinriktade idrotter såsom aktiva, smarta och utåtriktade. Flickor beskrevs 
som istället som relationsorienterade, passiva och känslomässiga. När sedan 
ungdomarna skulle beskriva sig själva målades en motsatt bild upp. Pojkarna 
poängterade vänskap, sociala värden och en mindre seriös inställning till 
prestationsmomentet. Flickorna å andra sidan hade en seriösare syn på sitt idrottande.
Ett viktigt resultat i Håkan Larssons undersökning skrivar han om på sidan 27. Det 
fanns tydliga skillnader på ”hur ungdomarna generellt förhöll sig till manligt och 
kvinnligt, och sina egna attityder till sitt idrottande”. Han menar att det finns tydliga 
stereotyper om vad som är manligt och kvinnligt även i dom äldre tonåren.

Flickor och pojkar har olika betyg i skolidrottsämnet. Där har flickorna lägre betyg 
jämfört med pojkarna. I alla andra ämnen i skolan har pojkarna lägre betyg jämfört 
med flickorna (Skolverket, 2005:2) (Thörnlund, 2003). Tidigare forskning har pekat 
på att flickors självförtroende är sämre än pojkars (Andersson, 1998) (Skolverket, 
2003).
Självförtroendets påverkan på inlärningsprocessen beskrivs i 2.5.

Att pojkar har högre betyg inom idrotten jämfört med flickorna kan bero på, enligt en 
undersökning som finns på skolverkets hemsida (Skolverket, 2005:2) att de aktiviteter 
som eleverna jobbar med under idrottslektionerna är till stor del samma aktiviteter 
som är populära bland killar på fritiden. Enligt undersökningen är pojkar mer aktiva 
under idrottslektionerna än flickorna. Dessutom har flickorna mer negativa känslor 
inför idrottslektionerna än pojkar. En högre andel pojkar anser dessutom att de 
utvecklat en trygghet med hjälp av idrotten jämfört med flickorna. Var tionde flicka i 
årskurs nio anser dessutom att idrottslektionerna är någonting som försämrat deras 
självförtroende. Vidare så blir skillnaderna mellan flickor och pojkar mindre och mer 
svår definierade ju högre upp i åldrarna man kommer.

Självförtroendet har så mycket att göra med den sociala kontakten med sina 
klasskamrater och kommunikationen mellan dessa människor (Taube, 1987) och 
därför var en undersökning om självförtroende, där du enkelt kan se hur klasser och 
deras genus sammansättning påverkar elevernas självförtroende samt vilken typ av 
klassammansättning som är att föredra.

Enligt Lars-Magnus Engströms undersökning som redovisas i en av 
riksidrottsförbundets publikationer, Idrott, kön och genus – kunskapsöversikt 
(Riksidrottsförbundet, 2003) så idrottar 16-åriga flickor, förutom i Luleå, mindre än 
pojkar i samma ålder, speciellt i storstadsområdena, under fritiden. Detta gäller även 
kvinnor och män i åldrarna 20-54 år. Pojkarna har en klart mer positiv bild och 
inställning till idrott under idrottslektionerna enligt undersökningen i skolverkets 
nationella utvärdering av ämnet Idrott och Hälsa (Skolverket, 2005:1). Pojkarna 
tycker i större utsträckning än flickorna att idrotten i skola ger dom bättre 
självförtroende och att dom blir glada av skolidrotten. Flickorna i sin tur tycker i 
större utsträckning än killarna att de känner sig klumpiga under idrottslektionerna 
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samt att det är obehagligt att andra tittar på en. Noterbart är dock att fler pojkar 
jämfört med flickor inte vill byta om tillsammans med andra.

2.10 Sammanfattning.
Begreppet ”Självförtroende” och komplicerat, men handlar om vad man kan klara 
utav i olika sammanhang. (Skolhälsovård, 1997) (Ryberg, 2000). Ända från det att vi 
föds, genomgår en persons självförtroende förändringar i olika tidsåldrar (Imsen 
1998). Under dessa perioder är det viktigt med kärlek och bekräftelse för att ge en 
person så goda chanser till ett bra självförtroende som möjligt (Askland & Sataøen, 
2000). I klassrummet kan man se om en elev har ett dåligt självförtroende genom de 
kommentarer eleven fäller om sig själv samt vilken roll i klassen eleven har. 
(Pedagogiska skrifter 265, 1983), (Taube, Tornéus & Lundberg, 1984). När det gäller 
influenser utanför skolan som leder till dåligt självförtroende bland elever är dagens 
skönhetsideal och kroppsuppfattning, en faktor (NCFF, 2006). Denna faktor 
återkopplas till idrottslektionen där elevens uppfattning om sin kropp blir tydlig 
(Sandborgh-Holmdahl & Stening, 1983) (Nilsson & Mårtensson, 2005).

Man stärker en elev med ett dåligt självförtroende genom att vara positiv (Taube, 
1987) och att ge bekräftelse och empati (Lawrence, 1996).  Man ska också låta eleven 
få känna på hur det känns att lyckas med en uppgift (Jansson, 1997). Orlick (1991) 
beskriver hur gruppövningar leder till att eleven känner sig mindre utsatt och 
dessutom får chansen att dela känslan av framgång med andra. 

Termen självförtroende saknas i styrdokumenten i skolan. Däremot nämns termerna 
självbild (Skolverket, 2005:1) (Skolverket, 2006 ) och självkänsla (Skolverket, 
2005:1). Kopplingen mellan dessa termer finns beskrivet i 2.1. 

Pojkar och flickor ser olika på ämnet Idrott och hälsa. Pojkar har ofta ett bättre 
självförtroende jämfört med tjejer (Skolverket, 2005:2), detta märks i betygen där 
pojkar har bättre betyg är flickor i ämnet Idrott & Hälsa (Skolverket, 2005:2) 
(Thörnlund, 2003).

3. Metod.

Det var relevant att jobba med en enkät för att få en så övergripande blick som möjligt 
och att få en statistisk grund att stå på. Valet av enkät form var ganska naturligt, en 
gruppenkät. Detta för att under en kort period av tid, kunna inkludera så många 
individer som möjligt i undersökningen (Dahlström, 1991). Enkätens utformning 
skedde utifrån Jan Hartmans tankar kring den kvantitativa metoden som beskrivs i 
boken Vetenskapligt tänkande (Hartman, 2004) samt Rainer Nybergs (1999) tankar 
kring en kvantitativ metod. Enligt honom bör frågorna i den undersökningen ha 
sådana egenskaper som man kan mäta med hjälp av en skala. Svaren i enkäten bör 
kunna mätas i reella tal samt svara på  frågeställningar såsom ”hur mycket”, ”hur 
ofta” och ”hur många”. Enkäten har delats upp i två delar, den första delen handlar 
specifikt om påverkan av självförtroendet under idrottslektionerna. I den andra delen 
av enkäten ligger fokus på mer övergripande frågor om självförtroende, även om en 
del idrottslektions relaterade frågor även finns i denna del. Frågeställningarna har 
varit korta och rakt på sak och tydliga (Befring, 1994) för att underlätta insamlandet 
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av korrekt data. Enkäten har tagit hänsyn till att elever kan ibland tjuvkika framåt i 
enkäten för att försöka se vad jag som frågeställare är ute efter. Därför lades frågorna 
ej i sakordning i enkäten (Trost, 2007). Enkäten var komprimerad så att den skulle 
rymmas på en A4-sida för att minimera chansen till bortfall och när enkäten lämnades 
ut  föregicks den av en förklaring på hur enkäten skulle fyllas i (Winter, 1992). 

Själva frågeställningarna i enkäten kretsar kring hur en elev kan få ett bra 
självförtroende och hur man jobbar med detta i skolan. Den inkluderar situationer och 
frågeställningar som är relevanta för just självförtroendet under idrottslektionerna 
eller som har indirekt anknytning till självförtroende i en större kontext. I 
resultatdelen är dessa enkätfrågor sorterade i grupper för att få en enkel överblick. 
Grupperna är ”skönhet och ideal”, ” idrottens påverkan på självförtroendet”, 
”behovet av bekräftelse och framgång” samt ” kroppsuppfattning och omklädning”.

3.1 Försökspersoner.
I undersökningen ingick ett mindre antal klasser, tre stycken. Alla dessa klasser var 
gymnasieklasser. Förutom dessa tre klasser finns det även två stycken kontrollklasser 
i min undersökning. Dessa klasser valdes ut genom att titta på genus fördelningen i 
skolans klasser under VFU:n. En klass är relativt jämt fördelad mellan män och 
kvinnor. En annan klass har en kraftig dominans av det manliga könet och slutligen 
har den tredje klassen en kraftig dominans av det kvinnliga könet. Detta urval har 
skett så att jag enkelt kan få en överblick om det finns någon skillnader i könsrollerna 
och i vilket typ av genus förhållande du hittar ett bättre självförtroende hos eleverna. 
Bägge kontrollklasserna valdes dock ut slumpmässigt. Det slutade med att den ena 
kontrollklassen blev kraftigt mansdominerade och den andra kontrollklassen kraftigt 
kvinnodominerad. Klassernas storlek varierade vid de olika enkät tillfällena, men det 
totala antalet enkäter som lämnades ut var 191 stycken.

3.2 Bortfall av enkäter
Utav 191 utdelade enkäter kunde 165 användas. Bortfallet av enkäterna var cirka 14 
procent.

3.3 Procedur
Eleverna arbetade med några enkla samarbetsövningar som skulle påverka eleven på 
ett positivt sätt. Jag genomförde experimentet vid en lektion per klass. Tiden jag hade 
disponerat för experimentet var ungefär en halv lektion, eller cirka 30 minuter. 
Experimentet började med att jag samlade klassen i början av lektionen och berättade 
att jag skulle hålla i uppvärmningen för eleverna samt genomföra några lekar under 
den första delen av lektionen. Fysisk kontakt, lagarbete och positiv inställning var 
nyckelord i utförandet av experimentet. Experimenten beskrivs i bilaga 3.

Enkäterna delades ut vid två tillfällen, en i början av VFU:n och det andra tillfället 
skedde alldeles i slutet av VFU:n. Vid det första enkät tillfället hade jag inte utfört 
mitt praktiska experiment. Efter detta enkät tillfälle genomförde jag mitt experiment i 
de utvalda klasserna. Tre veckor senare återvände jag till min VFU-skola och lämnade 
ut enkäterna en gång till. Kontrollklasser är med i undersökningen för att se om det 
finns skillnader mellan enkät tillfälle ett och enkät tillfälle två i dessa klasser på 
samma sätt som i de andra klasserna. Om så är fallet så antyder det på att de praktiska 
experimenten som genomfördes inte gett något resultat. Det kan dessutom hjälpa till 
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med att se om eleverna svarar annorlunda på enkäten enbart i egenskap av att eleverna 
får svara på enkäten en gång till.

När det gäller elevernas och lärarna insikt i vår undersökning, så informerades lärarna 
vars klasser som berördes om vad det var som skulle undersökas bland deras elever. 
Ingen specifik information till eleverna gavs om att enkäten handlade om just 
självförtroende under idrottslektionerna, just för att eleverna inte skulle överanalysera 
den informationen och på så sätt låta den påverka deras svar.

3.4 Material
Jag använde mig av en kvantitativ enkätundersökning (Bilaga 1). 

4. Resultat.

Här redovisas data från enkäten. Dataredovisningen är uppdelad fråga för fråga så 
som den är utformad i enkäten. Syftet med enkäten var att kunna se hur elevernas 
självförtroende under idrottslektionen ser ut. Genom att använda två enkät tillfällen 
kunde jag se om gruppövningarna gett resultat. Slutligen kunde jag se skillnader 
mellan flickor och pojkar genom att dela upp klasserna i olika könsfördelningar.

Mätvärdena i tabellerna är rangordnade. Värdet ”1” är lika med ”helt oviktigt” och 
värdet ”5” är lika med ”väldigt viktigt” enligt skalan som finns i enkäten (se bilaga 1). 
Kontroll 1 är en pojkdominerad klass och kontroll 2 är en flickdominerad klass.

4.1 Frågor kopplade till skönhet och ideal.
Först redovisar jag de frågor i enkäten som är kopplade till vad NCFF (2006) skriver 
om, nämligen hur självförtroendet, via samhället syn på skönhet och ideal, påverkar 
elevernas självförtroende. Detta finns i fråga två, sex, åtta och tio.

Fråga två, som handlade om det är viktigt med snygga träningskläder, anser både den 
pojkdominerade klassen samt kontrollklassen med pojkar i större grad det, jämfört 
med de övriga klasserna. 

Tabell 2.   Hur viktigt eleverna tycker det är att ha snygga träningskläder på sig 
under idrottslektionerna?

Klasstyp
Flick 

Dominerad
Jämnt 

Könsfördelad
Pojk 

Dominerad Kontroll 1 Kontroll 2

Mätvärde Vid Första enkät 
tillfälle 1,45 2,1 2,36 1,5 1,79

Mätvärde Vid Andra enkät 
tillfälle 2,12 1,88 2,2 2,88 1,77

De flickdominerade klasserna hade lägre mätvärden jämfört med de pojkdominerade 
klasserna. Den jämnt könsfördelade klassen placerade sig mitt emellan dessa grupper 
med ett mätvärde på 2,1 och 1,88. Skillnaden mellan de två mättillfällena varierar och 
pekar inte mot någon påverkan.
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Fråga sex. Frågan var om eleven tyckte att det var väldigt viktigt att vara omtyckt av 
sina klasskamrater, se tabell 3. 

Tabell 3.   Elevens uppfattning om det är viktigt att populär.

Klasstyp
Flick 

Dominerad
Jämnt 

Könsfördelad
Pojk 

Dominerad Kontroll 1 Kontroll 2

Mätvärde Vid Första enkät 
tillfälle 3,45 4 4 3,8 4,28

Mätvärde Vid Andra enkät 
tillfälle 3,18 4,19 4,12 4,5 3,92

På frågan om det var viktigt att vara omtyckt av sina klasskamrater ansåg alla klasser 
det, med mätvärden som låg kring 4. Mätvärdet för den flickdominerade klassen hade 
dock något lägre mätvärden på 3,45 respektive 3,18. Fortfarande instämmer eleverna 
flickklassen till stor del i påståendet, men inte i lika hög grad som de andra klasserna. 
Ingen skillnad mellan enkät tillfällena kan urskiljas.

Vidare i enkäten finns fråga åtta, om eleven ansåg det viktigt att vara populär. Här 
visar resultatet att de pojkdominerade klasserna att det var viktigt, i mycket större 
utsträckning än de andra klasserna, att vara populär. 

Tabell 4.   Elevernas uppfattning om det är viktigt att vara omtyckt av sina 
klasskamrater.

Klasstyp
Flick 

Dominerad
Jämnt 

Könsfördelad
Pojk 

Dominerad Kontroll 1 Kontroll 2

Mätvärde Vid Första enkät 
tillfälle 1,81 2,35 2,45 2,8 2,14

Mätvärde Vid Andra enkät 
tillfälle 2,38 2,73 2,84 3,75 2,23

Den flickdominerade klassen och kontrollklassen som var flickdominerad har 
mätvärden som är betydligt lägre än de andra klasserna. De bägge pojkdominerade 
klasserna har mätvärden som är betydligt högre. Mitt emellan dessa finns den jämnt 
könsfördelade klassen. Skillnaderna mellan de två enkät tillfällena visar på en viss 
påverkan efter det första enkät tillfället. En kraftig sådan skillnad kan ses i den 
pojkdominerade kontrollklassen. 

Att tycka om att synas i klassen, fråga 10, föll resultatmässigt ut på följande sätt:

Tabell 5.   Elevens uppfattning om vikten av att synes i klassen.

Klasstyp
Flick 

Dominerad
Jämnt 

Könsfördelad
Pojk 

Dominerad Kontroll 1 Kontroll 2

Mätvärde Vid Första enkät 
tillfälle 2,36 2,6 3,13 2,7 2,85

Mätvärde Vid Andra enkät 
tillfälle 2,44 2,84 3,32 3 2,77

Här kan man se att den pojkdominerade klassen samt kontrollklassen med pojkar i 
viss utsträckning tycker att det är viktigt att synas i klassen jämfört med de andra 
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klasserna. Skillnaderna mellan enkät tillfällena var små, men det finns en antydan till 
ett högre mätvärde vid enkät tillfälle två.

4.2 Frågor kopplade till idrottens påverkan på självförtroendet.
Frågorna samlade under denna rubrik har tagits med i enkäten för att se hur 
självförtroendets koppling till idrottslektionen ser ut. Detta efter att ha tittat på 
Skolverkets (2003) resultat av deras undersökning. Denna koppling tas upp i enkäten i 
fråga fyra, sju, tolv och 13.

På fråga fyra, om en elev ansåg att han/hon var ofta borta från idrottslektionen, ansåg 
den pojkdominerade kontroll klassen det till högst grad med mätvärden på 2,2 och 3. 
Efter den klassen följde den flickdominerade klassen med värde på 2,09 och 2,31. De 
övriga klasserna låg tätt intill varandra med sina mätvärden. Se tabell 6:

Tabell 6.   Hur ofta eleverna är frånvarande vid idrottslektionen.

Klasstyp
Flick 

Dominerad
Jämnt 

Könsfördelad
Pojk 

Dominerad Kontroll 1 Kontroll 2

Mätvärde Vid Första enkät 
tillfälle 2,09 1,65 1,63 2,2 1,71

Mätvärde Vid Andra enkät 
tillfälle 2,31 1,8 1,68 3 1,77

Skillnaderna mellan de två enkättillfällena antyder att eleverna i alla klasser håller 
med påståendet mer vid det andra enkät tillfället.

På fråga sju ställdes en direkt fråga till eleverna om de upplevde att man jobbade med 
att förbättra elevernas självförtroende under idrottslektionen. Denna fråga ställdes för 
att kunna se om det fanns någon skillnad mellan enkättillfälle ett och enkättillfälle två. 
Resultatet visar följande:

Tabell 7.   Om eleverna upplever att man jobbar med att förbättre elevens  
självförtroende under idrottslektionen.

Klasstyp
Flick 

Dominerad
Jämnt 

Könsfördelad
Pojk 

Dominerad Kontroll 1 Kontroll 2

Mätvärde Vid Första enkät 
tillfälle 2,27 2,55 3,13 3 3,14

Mätvärde Vid Andra enkät 
tillfälle 2,37 3,07 2,92 3,25 3

Här skiljer sig den flickdominerade från de andra klasserna genom att ha de två lägsta 
mätvärdena, 2,27 och 2,37. De anser inte att man jobbar så mycket med att förbättra 
självförtroendet under idrottslektionerna. I övriga var resultaten mellan klasserna 
relativt likartade med en något lägre grad av instämmande i den jämt könsfördelade 
klassen. Igen så finns den ingen klar skillnad mellan enkät tillfälle ett och två.

Fråga tolv, som tar upp frågan om eleven tycker att det är fysiskt jobbigt under 
idrotten så svarade eleverna följande:
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Tabell 8.   Om eleverna tycker att det är fysiskt jobbigt under idrottslektionen.

Klasstyp
Flick 

Dominerad
Jämnt 

Könsfördelad
Pojk 

Dominerad Kontroll 1 Kontroll 2

Mätvärde Vid Första enkät 
tillfälle 2,72 2,7 3,18 2,9 3,14

Mätvärde Vid Andra enkät 
tillfälle 3,13 2,27 3,36 2,63 3,23

Den pojkdominerade klassen instämmer i detta påstående till störst del tillsammans 
med den pojkdominerade kontrollklassen. Minst instämde den jämnt könsfördelade 
klassen. En betydande skillnad mellan enkät tillfällena existerar ej.

Vidare i enkäten så visar resultatet av fråga 13, som handlade om eleven upplevde det 
som mentalt jobbigt under idrottslektionen, följande enligt tabell 9:

Tabell 9.   Om eleverna upplever idrottslektionen som jobbig mentalt.

Klasstyp
Flick 

Dominerad
Jämnt 

Könsfördelad
Pojk 

Dominerad Kontroll 1 Kontroll 2

Mätvärde Vid Första enkät 
tillfälle 1,81 1,25 1,68 1,9 1,71

Mätvärde Vid Andra enkät 
tillfälle 2,31 1,38 1,32 2,5 1,46

Denna fråga har ett utspritt resultat när det gäller mätvärdena om man tittar på 
skillnader mellan pojkar och flickor. Resultatet pekar dock på att eleverna i klassen 
med jämn könsfördelning upplever att de mår minst dåligt under idrottslektionen av 
alla klasser. Här var variationen vid det olika enkät tillfällena större, men ibland var 
mätvärdet större vid enkät tillfälle ett och ibland vid enkät tillfälle två.

4.3 Frågor kopplade till behovet av bekräftelse och framgång.
Lawrence (1996) har beskrivit vikten av bekräftelse hos elever från sin lärare för att 
påverka självförtroendet positivt. Jansson (1997) har skrivit om att elevernas behöv att 
få känna på framgång för att stärka självförtroendet. Detta är kopplat till fråga ett, tre 
och fem. 

På fråga ett, om eleven kände sig delaktig under idrottslektionen, svarade eleverna 
följande:

Tabell 10.   Hur pass delaktig eleverna känner sig under idrottslektionen.

Klasstyp
Flick 

Dominerad
Jämnt 

Könsfördelad
Pojk 

Dominerad Kontroll 1 Kontroll 2

Mätvärde Vid Första 
enkät tillfälle 4 4,25 4,4 4 3,93

Mätvärde Vid Andra enkät 
tillfälle 3,76 4,27 4,48 4,38 4,3

Resultaten var jämnt fördelade på en ganska högt nivå av delaktighet hos eleverna. 
Mätvärdena skiljer sig väldigt lite mellan de olika enkät tillfällena och i de olika 
klasstyperna tycker eleverna ganska lika, nämligen att de känner sig delaktiga under 
idrottslektionen. 
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Resultatet på fråga tre, hur eleven tål att förlora, såg ut enligt följande:

Tabell 11.   Elevernas tolerans till att förlora.

Klasstyp
Flick 

Dominerad
Jämnt 

Könsfördelad
Pojk 

Dominerad Kontroll 1 Kontroll 2

Mätvärde Vid Första enkät 
tillfälle 3,81 4,35 4,18 3,7 4,5

Mätvärde Vid Andra enkät 
tillfälle 4,06 4,3 4,12 3,75 4,23

Även på denna fråga är resultaten relativt jämbördiga mellan de olika klasstyperna 
och enkät tillfälle. Men eleverna som ansåg att de tålde att misslyckas bäst var den 
flickdominerade kontrollklassen samt den jämt könsfördelade klassen, medan 
kontrollklassen med pojkar instämde med det påståendet minst. Den finns en liten 
skillnad mellan enkät tillfälle ett och två i den flickdominerade klassen.

Hur mycket anser eleven att din lärare under idrotten lyssnar på dig, fråga fem, 
besvarades på följande sätt enligt tabell 12: 

Tabell 12.   Hur ofta eleverna är frånvarande vid idrottslektionen.

Klasstyp
Flick 

Dominerad
Jämnt 

Könsfördelad
Pojk 

Dominerad Kontroll 1 Kontroll 2

Mätvärde Vid Första enkät 
tillfälle 3,54 4,05 3,77 4,3 4,28

Mätvärde Vid Andra enkät 
tillfälle 3,25 3,96 2,84 4 4,15

Här finns en stor skillnad mellan klasserna. Den flickdominerade klassen tycker till en 
liten grad att läraren lyssnar på eleven. Däremot tycker den jämnt könsfördelade 
klassen samt den pojkdominerade kontrollklassen att deras lärare lyssnar till eleven. 
Alla klasser instämde i påståendet mindre vid det andra enkät tillfället. 

4.4 Frågor kopplade till kroppsuppfattning och omklädning.
I denna sektion redovisas de frågor som har koppling mellan kroppsuppfattning och 
omklädning i samband med elevers självförtroende (Sandborgh-Holmdahl & 
Stenborg, 1983). Detta finns i enkät fråga nio och elva.

När det gäller frågan om eleven ville föredra att få duscha själv, fråga 9, om den 
möjligheten gavs var en fråga som inte resulterade i några stora avvikande mätvärden:

Tabell 13.   Elevernas önskan om att få duscha själv i samband med idrottslektionen  
om möjlighet gavs.

Klasstyp
Flick 

Dominerad
Jämnt 

Könsfördelad
Pojk 

Dominerad Kontroll 1 Kontroll 2

Mätvärde Vid Första enkät 
tillfälle 2,72 1,65 2,22 3 3,14

Mätvärde Vid Andra enkät 
tillfälle 3,56 1,69 2,56 3,25 2,85
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Den flickdominerade klassen samt kontrollklassen som var dominerad av pojkar ville 
detta i störst utsträckning. Efter följde den pojkdominerade klassen och 
kontrollklassen dominerade av flickor. Minst instämde den jämt könsfördelade 
klassen i påståendet.

På fråga elva, om eleverna tyckte att kroppsfixeringen bland andra elev var stor, så 
blev resultatet följande, enligt tabell 14:

Tabell 14.   Hur eleverna instämmer i påståendet att kroppsfixeringen bland andra 
elever är stor.

Klasstyp
Flick 

Dominerad
Jämnt 

Könsfördelad
Pojk 

Dominerad Kontroll 1 Kontroll 2

Mätvärde Vid Första enkät 
tillfälle 2,9 2,75 3,13 4 3,57

Mätvärde Vid Andra enkät 
tillfälle 2,94 3,04 2,8 4 3,85

Bägge kontrollklasserna höll med i detta påstående i störst grad. Minst instämmande 
var klassen med jämn könsfördelning, tätt följd av den flickdominerade klassen och 
den pojkdominerade klassen. Ingen nämnvärd skillnad mellan enkät tillfällena 
existerar.

4.5 Skillnader mellan enkättillfälle ett och två.

Det finns vissa avvikande datavärden mellan enkät tillfälle ett och två. Först och 
främst när det gäller om elev tyckte att hans/hennes lärare lyssnade mycket på eleven, 
fråga fem, i den pojkdominerade klassen. Där höll eleverna med det i påståendet med 
ett medelvärde på 3.77 vid det först enkät tillfället och vid andra enkät tillfället hade 
den siffran sjunkit och eleverna höll med påståendet med ett medelvärde på 2,84. 
Vidare i enkäten finns det två avvikande värden i den pojkdominerade kontrollklassen 
i relation till det olika mät tillfällena. Först på fråga två, om eleven tyckte att det var 
viktigt att ha snygga idrottskläder på sig under lektionerna. Vid det första enkät 
tillfället höll eleverna med påståendet med ett medelvärde av 1.5. Vid det andra enkät 
tillfället hade siffran kraftigt ökat till 2.88. Det fanns också en stor skillnad i svaret på 
åtta, om eleven tycker att det är viktigt att vara populär. Här svarade eleverna med ett 
medelvärde av 2.8 vid det första enkät tillfället och vid det andra enkät tillfället hade 
siffran ökat till 3.75.

4.6 Bearbetning och analys av enkätdata.

Enkätens data samlades in via de enkäter som lämnades in vid två olika tillfällen. 
Dessa enkäter  registrerades och sammanställdes i en Excel-fil (Bilaga 3). Ett 
medelvärde per klass och fråga räknades ut genom att slå ihop värdena på en specifik 
fråga i en klass och sedan dela detta värde i antalet som var med i klassen vid mät 
tillfället. Genom att jämföra detta medelvärde mot enkätens mät skala där värdet ”1” 
är lika med ”helt oviktigt” och värdet ”5” är lika med ”väldigt viktigt” kunde därefter 
ett resultat utläsas.
Differensen mellan de två olika mät tillfällena har räknats ut genom att subtrahera 
mätvärdet vid det första mät tillfället med värdet vid det andra mät tillfället och sedan 
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jämföra skillnaden. Genom detta har skillnader mellan de olika mät tillfällena kunnat 
påvisas.

5 Diskussion.

5.1 Självförtroendet bland eleverna.

Överlag är inte resultaten nedslående på något sätt. Tvärtom lätt positivt överraskande 
enligt mig. Eleverna som deltagit i enkäten visar på en ganska hög grad av 
självförtroende utifrån de frågeställningar de fått svara på i enkäten. Tittar man på alla 
frågor som ställts i enkäten och de svaren jag insamlat är det inte en enda fråga som 
pekar mot en ett klart negativt resultat i relation till frågans påverkan på 
självförtroendet. 

Det fanns elever, även om de var ett fåtal, som tyckte att idrotten är mentalt jobbig. 
Det kunde man urskilja från resultatet på fråga 13. Detta faktum är naturligtvis 
horribelt och måste rättas till snarast. Problemet är dock att man får veta väldigt lite 
om vad det är som gör att eleven i fråga mår mentalt dåligt under idrottslektionen. 
Dessutom vet man inte om det är just idrottandet i sig, sin egen kropps syn eller andra 
faktorer som gör att eleven mår dåligt. Detta hade varit en intressant 
följdundersökning. Jag tycker också att det är väldigt hemskt att det fanns en flicka 
som instämde helt och hållet i detta påstående. Där har idrottsläraren helt misslyckats 
med att läsa av eleven och inse vilka problem eleven i fråga har under 
idrottslektionen, i alla fall från elevens perspektiv. Överlag ansåg eleverna att de inte 
upplevde idrotten som mentalt jobbig. Andra frågor som var kopplade till denna, mer 
direkta fråga, visade också på att eleverna mådde överlag ganska bra och hade ett 
ganska bra självförtroende, eller i mitten på skalan jag använde i undersökningen. 
Resten utav frågorna i undersökningen påvisade ingen signifikativ skillnad mellan 
klasserna utan resultaten var istället jämn bördiga. Dessa finns i bilaga 2.

5.2 Gruppövningarnas påverkan på elevernas självförtroende.

Resultaten av enkäterna mellan enkät tillfälle ett och enkät tillfälle två visade ej på 
någon tydlig skillnad att mina gruppövningar skulle ha gett resultat. Svaren, eller 
rättare sagt medelvärdena, varierar för mycket mellan de olika klasserna för att man 
ska kunna påvisa någonting konkret. Dessa medelvärden är framräknade genom att 
räkna ut ett mätvärde på en fråga och sedan dela detta mätvärde för att få fram ett 
medelvärde. Även om man tittar på den direkt ställda frågan kring arbete med 
självförtroende under idrottslektionen, så fanns det inga betydande skillnader mellan 
enkät tillfälle ett och två. Detta i sin tur innebär att mina experiment inte gett några 
resultat. I alla fall inga resultat som kan tydas från svaren på min enkät.

Varför en del medelvärden skiljde sig drastiskt mellan enkät tillfälle ett och enkät 
tillfälle två, som beskrivet i 4.5, vet jag inte. I den pojkdominerade kontrollklassen 
rörde det sig om två värden. Det var frågor som rörde sig kring popularitet, och att ha 
snygga träningskläder under idrottslektionen. Skillnaden mellan enkät tillfälle ett och 
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enkät tillfälle två i dessa frågor bidrog till att tydligare resultat, mellan 
pojkdominerade klasser och flickdominerade klasser, gick att urskilja.

5.3 Skillnader mellan flickorna och pojkarnas självförtroende.

När man tittare på undersökningen i sin helhet så kan man dra vissa slutsatser. De 
pojkdominerade klasserna tyckte att det var viktigare att ha på sig snygga 
träningskläder under idrottslektionerna jämfört med flickklasserna. Detta indikerar att 
det inte bara är flickor som påverkas av dagens skönhetsideal (NCFF 2006) i alla fall 
under idrottslektionen. Det verkar vara pojkarna som har tagit åt sig mer av dessa 
ideal. Någonting som ytterligare stöder detta resonemang är om man tittar på frågan 
om man tycker att det viktigt att vara populär. Här är resultaten ännu tydligare där 
eleverna i de pojkdominerade klasserna tycker att det är viktigare att vara populär 
jämfört med klasserna dominerade av flickor. Detta stämmer inte överens med 
tidigare studier kring självförtroende där flickorna har varit mer utsatta (Andersson, 
1998) (Skolverket, 2003). Det är dock inte så att jag antyder att pojkar är mer utsatta 
under idrottslektionen utan jag konstaterar det enkla faktum att resultaten pekar mot 
att pojkar tar åt sig av dessa ideal och att detta visas tydligare bland pojkar, i alla fall 
under idrottslektionerna enligt min undersökning. Totalt sett var dock medelvärdena 
låga. Det var endast i kontrollklassen med pojkar som siffran var relativt hög.

Resultaten av enkäten visar att det finns ett visst önskan av att ha tillgång till egna 
duschrum. Med tanke på situationen i vissa omklädningsrum (Nilsson & Mårtensson, 
2005) (Brännberg, 1998) så är det ganska förståeligt. Detta är naturligtvis svårt att 
åstadkomma, dels ekonomiskt och dels praktiskt, men det är bra om det finns en 
möjlighet för de elever som vill duscha själv, att få tillgång till det. Det finns dock ett 
problem med att separera gruppen på det sättet och det är att en sådan fördelning kan 
leda till ännu mer segregering inom klassen och detta är naturligtvis något jag, som 
lärare, vill undvika. Detta på grund av att eleven som byter om själv då kan hamna 
utanför gruppgemenskapen i samband med idrottslektionen. Ingen skillnad när der 
gäller skillnaden mellan pojkar och flickor existerar dock, till skillnad från vad 
Skolverkets (2003) rapport pekar på där man påpekar att det är oftare killar som hellre 
vill ha tillgång till ett eget omklädningsrum.

Om man tittar på helheten av enkäten för att se vilken klass som har det bäst ställt 
med självförtroende så var det den jämnt könsfördelade klassen. Enkäten visar på att 
det är ett hårdare klimat i de klasser där ett kön dominerar, vare sig det är flickor eller 
pojkar. Pojkarna tycker att det är viktigt att visa upp sig under idrotten, medan 
flickorna kände sig minst delaktigt och i vissa fall utsatt, under idrottslektionen. I ett 
flertal av svaren redovisade i resultatdelen instämmer eleverna i den jämt 
könsfördelade klassen minst i flera av påståendena. Detta hade varit intressant att 
undersöka vidare i. Är det så att eleverna i en jämnt könsfördelad klass mår bättre än 
klasser där eleverna, helt eller nästan helt, domineras av ett kön? Mina resultat 
indikerar det.

5.4 Begreppet självförtroende.
Själva definitionen av ordet självförtroende och vad det innebär är ett komplicerat 
begrepp. Dessutom är det väldigt svårt att få grepp om på grund av att det finns så 
många olika definitioner, huvudsakligen självbild och självkänsla som vävs in i 
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självförtroendet och alla begreppen påverkar varandra. En hel separat uppsats kunde 
ha skrivits enbart om denna definitionsindelning, men jag nöjde mig med att försöka 
förstå de olika begreppens relation till begreppet självförtroende för att hitta forskning 
inom det området. Detta var nödvändigt för att hitta relevant fakta kring tidigare 
undersökningar samt litteratur inom detta område.
Det viktigaste för mig som idrottslärare är om jag förstår vad det är som leder till att 
man stärker en elev, sen om det i tekniska termer handlar om självförtroende, 
självkänsla eller självbild, det är kanske inte det viktigaste.

5.5 Validitet och reliabilitet.

Mitt syfte var att studera elevers självförtroende och att svara på de tre 
frågeställningar som jag ställt tidigare. När det gällde validiteten gav en kvantitativ 
undersökning mig en möjlighet att få ett klassperspektiv på hur elevens 
självförtroende i olika gruppsammansättningar är. Dessutom har det gett mig ett brett 
underlag att stå på eftersom att de många enkäter gav mig mycket data att bearbeta. 
Detta leder till en större validitet. När det gäller reliabiliteten så är själva enkäten 
balanserad för att kunna överblicka elevers självförtroende i och kring idrottslektionen 
och härleda till de olika faktorer, såsom idrottens påverkan (Skolverket, 2003), 
skönhet och ideal (NCFF 2006), kroppsuppfattning och omklädning (Sandborgh-
Holmdahl & Stenborg, 1983) samt bekräftelse och framgång (Lawrence, 1996) och 
(Jansson, 1997). Några utav mina frågor ställdes på ett sådant sätt att det var svårt att 
värdera elevernas svar. I första hand tänker jag då på fråga sex, om eleven tycker att 
det är väldigt viktigt att vara omtyckt av sina klasskamrater. Denna fråga innehåller 
ordet ”väldigt” som kan betyda olika mycket för olika elever. Vidare saknar enkäten 
en koppling mellan självförtroende och övervikt (Lindwall, 2004) och detta är 
naturligtvis en miss. Detta berodde på att jag helt enkelt inte tänkte på det när jag 
utformade enkäten. Experimenten var genomtänkta, men experimenttillfällena med de 
olika klasserna var inte tillräckligt utspridda tidsmässigt och det är på grund av detta 
som ingen skillnad kan urskiljas mellan enkät tillfälle ett och två. I efterhand hade det 
nog varit bättre att be min handledare om mer tid för mina experiment, så att jag inte 
hade varit så begränsad. Ett lektionstillfälle är naturligtvis inte tillräckligt kan man se 
med facit i hand, men detta beror på att VFU:n var så pass tidsbegränsad. 
Självförtroendets definition är något som jag jobbat mycket med att tolka i 
bakgrunden och detta har medfört ett flertal olika referenser inom ämnet. Validiteten 
och reliabiliteten i detta arbete anser jag vara relativt god med tanke på det stora antal 
enkäter som delades ut och som kunde bearbetas. Tydliga instruktioner gavs till 
eleverna och lärarna gav eleverna gott om tid för enkäten och hjälpte till att poängtera 
vikten av sanningsenliga svar. Enkäten var dessutom enkel att fylla i och när det 
gällde bortfallen var jag mycket hård i min bedömning. Att forma enkäten till att 
rymmas på en sida hade sina för och nackdelar. Det var bra på så sätt att den gjorde 
att eleverna inte missade att fylla frågor i enkäten, däremot blev enkäten plottrig 
istället.

5.6 Experimentutfall.
Tyvärr visar en jämförelse mellan enkät tillfälle ett och enkät tillfälle två inte någon 
skillnad. Det fanns vissa värden i vissa klasser vid vissa frågor som antydde en 
förändring ibland, men om man jämförde de värdena med de andra klassernas värden 
kunde man inte dra några slutsatser genom det. Detta är en besvikelse eftersom att det 
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var ett av mina huvudmål med denna undersökning, att kunna se om några enkla 
samarbetsövningar skulle påverka eleverna. Detta hade jag främst hoppats att kunna 
utläsa genom fråga ett, sju och 13, men detta gick alltså inte. 

Varför resultaten blev så ofullständiga är jag inte riktigt säker på, men det kan ha att 
göra med att de tillfällen där jag genomförde mina experiment var för få, endast två 
stycken. Det hade nog behövts ett lite längre experiment för att få fram några data 
som man kunnat redovisa. Själva övningarna tror jag inte var felaktiga, men om de 
genomförts av deras ordinarie lärare kanske resultatet varit annorlunda eftersom att 
eleverna kanske hade känt sig tryggare i sin inlärningssituation.

5.7 Värdering av arbetet. 
Ingen av mina frågeställningar kunde besvaras på ett slutgiltigt sätt. Jag fick inget 
resultat som jag kan tolka som ett definitivt svar på min fråga om enkla 
samarbetsövningar kan stärka självförtroendet hos elever under idrottslektionen. Detta 
är naturligtvis en besvikelse. Eleverna upplevde inga skillnader mellan enkät tillfälle 
ett och två när det gällde självförtroendet, vilket antyder att mina experiment 
misslyckades, men som jag nämnt tidigare så tror jag att detta beror på en annan 
faktor. Kanske lite naivt av mig att tro att jag ändå skulle kunna se en positiv 
påverkan av elevernas självförtroende, för det trodde jag. Viktigt dock att poängtera 
att jag fick ut mycket intressanta data av denna undersökning som har fått mig att 
förstå bättre hur elevernas självförtroende påverkas av olika saker relaterade till 
idrottslektionen. Elevernas självförtroenden verkar över lag vara ganska bra, även om 
det finns undantag. Dessa undantag är verkligen allvarliga. Här har vi elever som har 
fallit igenom det skyddsnät som vi lärare ska hålla i för de elever som behöver den 
tryggheten. Samt att skillnader mellan pojkar och flickors självförtroende finns, men 
de är väldigt diffusa och svåra att få grepp om. Flera undersökningar har antytt att 
flickor lider av dåligt självförtroende i skolan och under idrotten. Mina resultat visar 
att det verkar vara killar som är mer utsatta, i alla fall för saker som gruppen eller 
samhället pressar på eleven. Den finns vissa saker som hade varit intressant att följa 
upp denna undersökning med såsom intervjuer med elever som känner att de mår 
dåligt under idrotten. Vilka faktorer tycker de är avgörande för deras bristande 
självförtroende? En djupare inblick i detta hoppas jag att någon annan genomför i 
framtiden.

5.8 Min framtida roll som lärare.
Allt som redovisats i denna uppsats pekar på att självförtroendet hos elever kommer 
att bli en viktig del i min framtida roll som idrottslärare. Skolverkets (2003) 
omfattande rapport målar upp en bild som visar på hur nära kopplat till 
självförtroende skolidrotten är. Under idrottslektionen är det väldigt lätt att en elevs 
självförtroende påverkas, endera positiv eller negativt. Därför är det viktigt att jag 
som framtida lärare tar och ger eleverna möjlighet att utveckla sitt självförtroende 
positivt. Detta kan ske bland annat genom gruppövningar, positiv feedback och 
genom att låta varje elev få känna på känslan av att lyckas Orlick (1981), Hellison & 
Templin (1991).

Eleverna påverkas i stor utsträckning av dagens skönhetsideal (NCFF 2006) och 
frågor kring detta kommer att bli någonting som jag som idrottslärare måste lyfta och 
diskutera tillsammans med mina elever. Detta för att försöka få eleverna att förstå 

25



kopplingen mellan den mentala hälsan och skönhetsidealen och hur man kan må bra 
utan att fokusera på dessa ideal. Eleverna är ju vår framtid och kan man öppna upp en 
dialog med eleverna och göra de aktivt medvetna om detta problem med 
självförtroende som är kopplat till dagens ideal, så tror jag att framtiden ser ljusare ut 
när det gäller skönhetsideal i samhället. Denna fråga angående självförtroende är så 
viktig att fortsätta undersöka och jobba med om vi ska få en framtida generation som 
ser på skolidrotten som något positivt.
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Klass: 

Kille:    Tjej:

Frågor kring dig som elev under idrottslektionerna…

1.Hur pass delaktig under lektionerna 
känner du dig?

2. Hur viktigt är det att ha snygga 
träningskläder på sig under lektionerna?

3. Hur bra tål du att misslyckas eller 
förlora under lektionerna?

4. Hur ofta är du borta från 
idrottslektionerna?

5. Hur mycket lyssnar din lärare på dig?

Hur pass bra stämmer följande påståenden enligt dig…

6. Det är väldigt viktigt att vara omtyckt 
av sina klasskamrater.

7. Vi jobbar med att förbättra vårat 
självförtroende under idrottslektionerna.

8. Det är viktigt att vara populär.

9. Jag skulle vilja duscha själv om jag 
gavs den möjligheten.

10. Jag gillar att synas i klassen.

11. Kroppsfixeringen bland elever är stor.

12. Det är jobbigt fysiskt under idrotten.

13. Det är jobbigt mentalt under idrotten.

Tack för din medverkan!

Instämmer Helt                  Instämmer Inte Alls

Instämmer Helt                  Instämmer Inte Alls

Mycket Delaktig                 Ej Delaktig

  Väldigt Viktigt                 Helt Oviktigt

       Tål Det Bra                                Tål Det Inte Alls

  Väldigt Ofta                              Aldrig

  Väldigt Ofta                              Aldrig

Instämmer Helt                  Instämmer Inte Alls

Instämmer Helt                  Instämmer Inte Alls

Instämmer Helt                  Instämmer Inte Alls

Instämmer Helt                  Instämmer Inte Alls

Instämmer Helt                  Instämmer Inte Alls

Instämmer Helt                  Instämmer Inte Alls



1:a Enkät Tillfället
Svarsalternativ: 5 4 3 2 1 Snitt Alt. Totalt

Fråga 1 3 6 1 1 0 2,39 4 - -
Fråga 2 0 0 1 3 7 2,95 1,45 - -
Fråga 3 5 2 2 1 1 1,64 3,81 - -
Fråga 4 0 1 1 7 2 2,77 2,09 - -
Fråga 5 2 3 5 1 0 1,92 3,54 - -
Fråga 6 1 5 3 2 0 1,92 3,45 - -
Fråga 7 0 1 4 3 3 1,64 2,27 - -
Fråga 8 0 0 1 7 3 2,95 1,81 - -
Fråga 9 0 5 1 2 3 1,92 2,72 - -
Fråga 10 1 0 3 5 2 1,92 2,36 - -
Fråga 11 1 2 5 1 2 1,64 2,9 - -
Fråga 12 0 2 5 3 1 1,92 2,72 - -
Fråga 13 0 2 1 1 7 2,77 1,81 - -

Antal Godkända Enkäter: 11
Antal Kasserade Enkäter: 3

2:a Enkät Tillfället
Svarsalternativ: 5 4 3 2 1 Snitt Alt. Totalt

Fråga 1 4 5 4 3 0 1,92 3,62 -0,38 7,62
Fråga 2 1 1 3 5 6 2,28 2,12 0,67 3,57
Fråga 3 8 4 2 1 1 2,95 4,06 0,25 7,87
Fråga 4 1 2 1 9 3 3,35 2,31 0,22 4,4
Fråga 5 2 4 4 7 0 2,61 3,25 -0,29 6,79
Fråga 6 2 4 8 0 1 3,16 3,18 -0,27 6,63
Fråga 7 0 2 5 6 3 2,39 2,37 0,1 4,64
Fråga 8 0 1 8 3 4 3,11 2,38 0,57 4,19
Fråga 9 6 4 2 1 3 1,92 3,56 0,84 6,28
Fråga 10 1 0 6 7 2 3,11 2,44 0,08 4,8
Fråga 11 2 4 4 3 3 0,84 2,94 0,04 5,84
Fråga 12 3 3 5 3 2 1,1 3,13 0,41 5,85
Fråga 13 1 3 3 2 7 2,28 2,31 0,5 4,12

Antal Godkända Enkäter: 16
Antal Kasserade Enkäter: 1

Totalt Godkända Enkäter:
191

Totalt Kasserade Enkäter:
26

Tjejer Kg (T) Neutral Killar Kg (K)
7,62 8,23 8,52 8,88 8,38
3,57 3,56 3,98 4,56 4,38
7,87 8,73 8,65 8,3 7,45
4,4 3,48 3,45 3,31 5,2
6,79 4,43 8,01 6,61 8,3

6,63 8,06 8,24 8,12 8,3
4,64 6,14 5,62 6,05 6,25
4,19 4,37 4,08 5,29 6,55
6,28 4,99 3,34 4,68 6,25
4,8 5,62 5,44 6,45 5,7
5,84 7,42 5,79 5,93 8
5,85 6,37 4,97 6,54 5,53
4,12 3,17 2,63 3 4,4

Tjejdominerad Klass
St.av. Differans

St.av. Differans



1:a Enkät Tillfället Könsneutral Klass
Svarsalternativ: 5 4 3 2 1 Snitt Alt. Totalt

Fråga 1 10 6 3 1 0 4,06 4,25 - -
Fråga 2 2 1 2 7 8 3,24 2,1 - -
Fråga 3 12 5 1 2 0 4,85 4,35 - -
Fråga 4 0 0 1 11 8 5,15 1,65 - -
Fråga 5 4 13 3 0 0 5,34 4,05 - -
Fråga 6 6 10 3 0 1 4,06 4 - -
Fråga 7 1 2 9 3 5 3,16 2,55 - -
Fråga 8 2 2 5 3 8 2,55 2,35 - -
Fråga 9 0 0 5 3 12 4,95 1,65 - -
Fråga 10 2 1 8 4 5 2,74 2,6 - -
Fråga 11 2 4 5 6 3 1,58 2,75 - -
Fråga 12 0 4 9 4 3 3,24 2,7 - -
Fråga 13 0 0 1 3 16 6,82 1,25 - -

Antal Godkända Enkäter: 20
Antal Kasserade Enkäter: 7

2:a Enkät Tillfället
Svarsalternativ: 5 4 3 2 1 Snitt Alt. Totalt

Fråga 1 12 11 1 2 0 5,81 4,27 0,02 8,52
Fråga 2 0 1 5 10 10 4,76 1,88 -0,22 3,98
Fråga 3 15 4 7 0 0 6,22 4,3 -0,05 8,65
Fråga 4 2 0 0 13 11 6,3 1,8 0,15 3,45
Fråga 5 5 15 6 0 0 6,14 3,96 -0,09 8,01
Fråga 6 11 11 2 2 0 5,36 4,19 0,19 8,24
Fråga 7 4 6 7 6 3 1,64 3,07 0,52 5,62
Fråga 8 1 5 10 6 4 3,27 2,73 0,38 4,08
Fråga 9 0 1 4 7 14 5,63 1,69 0,04 3,34
Fråga 10 2 5 9 7 3 2,86 2,84 0,24 5,44
Fråga 11 4 6 6 7 3 1,64 3,04 0,29 5,79
Fråga 12 0 4 7 7 8 3,27 2,27 -0,43 4,97
Fråga 13 0 1 1 5 19 7,95 1,38 0,13 2,63

Antal Godkända Enkäter: 26
Antal Kasserade Enkäter: 1

Differans

Differans



1:a Enkät Tillfället
Svarsalternativ: 5 4 3 2 1 Snitt Alt. Totalt

Fråga 1 14 4 3 1 0 5,59 4,4 - -
Fråga 2 3 2 4 4 9 2,7 2,36 - -
Fråga 3 12 5 3 1 1 4,56 4,18 - -
Fråga 4 0 0 1 12 9 5,68 1,63 - -
Fråga 5 4 9 9 0 0 4,51 3,77 - -
Fråga 6 10 4 7 0 1 4,16 4 - -
Fråga 7 4 4 8 3 3 2,07 3,13 - -
Fråga 8 2 4 5 2 9 2,88 2,45 - -
Fråga 9 3 0 7 1 11 4,56 2,22 - -
Fråga 10 2 4 12 3 1 4,39 3,13 - -
Fråga 11 4 6 4 5 3 1,14 3,13 - -
Fråga 12 3 6 9 3 1 3,13 3,18 - -
Fråga 13 0 1 3 6 12 4,83 1,68 - -

Antal Godkända Enkäter: 22
Antal Kasserade Enkäter: 5

2:a Enkät Tillfället
Svarsalternativ: 5 4 3 2 1 Snitt Alt. Differans Totalt

Fråga 1 15 7 3 0 0 6,28 4,48 0,08 8,88
Fråga 2 3 0 4 10 8 4 2,2 0,16 4,56
Fråga 3 13 6 3 2 1 4,85 4,12 -0,06 8,3
Fråga 4 0 1 4 6 14 5,57 1,68 0,05 3,31
Fråga 5 3 9 5 6 2 2,74 2,84 -0,93 6,61
Fråga 6 10 9 5 1 0 4,53 4,12 0,12 8,12
Fråga 7 4 4 8 4 5 1,73 2,92 -0,21 6,05
Fråga 8 3 4 7 7 5 1,79 2,84 0,39 5,29
Fråga 9 5 2 5 3 10 3,08 2,56 0,34 4,68
Fråga 10 4 3 16 1 1 6,28 3,32 0,19 6,45
Fråga 11 3 3 10 4 5 2,92 2,8 -0,33 5,93
Fråga 12 6 5 9 2 3 2,74 3,36 0,18 6,54
Fråga 13 0 0 2 4 19 8 1,32 -0,36 3

Antal Godkända Enkäter: 25
Antal Kasserade Enkäter: 4

Killdominerad Klass
Differans



1:a Enkät Tillfället Kontroll Klass 1 P
Svarsalternativ: 5 4 3 2 1 Snitt Alt. Totalt

Fråga 1 3 4 3 0 0 1,87 4 - -
Fråga 2 0 0 1 3 6 2,55 1,5 - -
Fråga 3 4 2 2 1 1 1,22 3,7 - -
Fråga 4 0 2 0 6 2 2,45 2,2 - -
Fråga 5 6 1 3 0 0 2,55 4,3 - -
Fråga 6 3 4 1 2 0 1,58 3,8 - -
Fråga 7 0 2 7 0 1 2,92 3 - -
Fråga 8 1 2 3 2 2 0,71 2,8 - -
Fråga 9 2 2 3 0 3 1,22 3 - -
Fråga 10 1 2 2 3 2 0,71 2,7 - -
Fråga 11 4 2 4 0 0 2 4 - -
Fråga 12 2 0 5 1 2 1,87 2,9 - -
Fråga 13 0 2 0 3 5 2,12 1,9 - -

Antal Godkända Enkäter: 10
Antal Kasserade Enkäter: 2

2:a Enkät Tillfället
Svarsalternativ: 5 4 3 2 1 Snitt Alt. Differans Totalt

Fråga 1 4 3 1 0 0 1,82 4,38 0,38 8,38
Fråga 2 3 0 0 3 2 1,52 2,88 1,38 4,38
Fråga 3 3 2 2 0 1 1,14 3,75 0,05 7,45
Fråga 4 1 2 1 4 0 1,52 3 0,8 5,2
Fråga 5 3 4 0 0 1 1,82 4 -0,3 8,3
Fråga 6 5 2 1 0 0 2,07 4,5 0,7 8,3
Fråga 7 1 3 2 1 1 0,89 3,25 0,25 6,25
Fråga 8 3 2 1 2 0 1,14 3,75 0,96 6,55
Fråga 9 4 0 0 2 2 1,67 3,25 0,25 6,25
Fråga 10 2 0 3 2 1 1,14 3 0,3 5,7
Fråga 11 3 2 3 0 0 1,52 4 0 8
Fråga 12 1 1 3 0 3 1,34 2,63 -0,27 5,53
Fråga 13 0 2 2 2 2 0,89 2,5 0,6 4,4

Antal Godkända Enkäter: 8
Antal Kasserade Enkäter: 1

Differans



1:a Enkät Tillfället Kontroll Klass 2 F
Svarsalternativ: 5 4 3 2 1 Snitt Alt. Totalt

Fråga 1 3 7 4 0 0 2,95 3,93 - -
Fråga 2 0 1 2 4 7 2,77 1,79 - -
Fråga 3 10 1 3 0 0 4,21 4,5 - -
Fråga 4 0 0 2 6 6 3,03 1,71 - -
Fråga 5 6 6 2 0 0 3,03 4,28 - -
Fråga 6 7 5 1 0 1 3,03 4,21 - -
Fråga 7 1 5 4 3 1 1,79 3,14 - -
Fråga 8 0 0 7 2 5 3,11 2,14 - -
Fråga 9 5 2 1 2 4 1,64 3,14 - -
Fråga 10 0 2 9 2 1 3,56 2,85 - -
Fråga 11 2 5 6 1 0 2,59 3,57 - -
Fråga 12 3 2 4 4 1 1,3 3,14 - -
Fråga 13 0 1 2 3 8 3,11 1,71 - -

Antal Godkända Enkäter: 14
Antal Kasserade Enkäter: 2

2:a Enkät Tillfället
Svarsalternativ: 5 4 3 2 1 Snitt Alt. Differans Totalt

Fråga 1 5 7 1 0 0 3,21 4,3 0,37 8,23
Fråga 2 0 1 2 3 7 2,7 1,77 -0,02 3,56
Fråga 3 5 6 2 0 0 2,79 4,23 -0,27 8,73
Fråga 4 0 1 1 5 6 2,7 1,77 0,06 3,48
Fråga 5 5 6 1 1 0 2,7 4,15 -0,13 4,43
Fråga 6 5 4 3 1 0 2,07 3,92 -0,29 8,06
Fråga 7 1 4 4 2 2 1,34 3 -0,14 6,14
Fråga 8 0 1 5 3 4 2,07 2,23 0,09 4,37
Fråga 9 3 2 3 0 5 1,82 2,85 -0,29 4,99
Fråga 10 0 3 6 2 2 2,19 2,77 -0,08 5,62
Fråga 11 1 6 4 1 1 2,3 3,85 0,18 7,42
Fråga 12 1 4 6 1 1 2,3 3,23 0,09 6,37
Fråga 13 0 0 1 4 8 3,44 1,46 0,25 3,17

Antal Godkända Enkäter: 13
Antal Kasserade Enkäter: 0

Differans



”Team goal”.

Eleverna delas upp i olika grupper a 5,6,7 stycken. En i laget är målvakt och ställer sig upp bakom 
baslinjen för basketplanen (över hela salen). Han/hon står i en rockring med en upp och nervänd 
kon. Övriga laget står bakom andra baslinjen med en boll och utser en person som ska transportera 
bollen över planen mot denna målvakt. Denna person får ej ta i marken och ska således bäras av 
hela återstående gruppen fram mot målvakten. Väl där finns det en markering i golvet (en linje, ett 
hopprep t.ex.)en bit från målvakten och från det avståndet ska personen med bollen kasta just bollen 
(liten skumboll) och målvakten ska fånga den i sin kon utan att kliva utanför sin rockring. Efter 
kastet sätts personen ner och alla springer tillbaks till starten. Om personen eller bollen tappas under 
färden mot sträcket, får man man börja om från början. Man räknar poäng och kör på tid. Man ser 
till att olika personer blir burna olika omgångar samt att dom som inte är bekväma med det inte blir 
burna.

”Hitta ljudtvillingen”.

Deltagarna parar ihop sig två och två. Båda ska ha ögonbindel (om man inte kan lita på att alla 
blundar hela tiden) samt bestämma ett ljud som dom kan känna igen varandra med. Exempelvis ett 
djur läte. När paren har bestämt sina ljud sprider alla ut sig över hela golvet. På given signal gäller 
det för tvillingarna att åter hitta varandra igen genom att söka sig till den person som gör parets ljud.

”Bränna svansen”.

Deltagarna delas upp i två lag. Lag Ett bildar en orm genom att ställa sig på led där man håller ett 
ordentligt tag om livet på framförvarande person. Lag Två ställer sig i en ring kring ormen och får 
en mjukboll. På given signal ska Lag Två försöka träffa svansen på ormen, dvs sisteman i ledet. 
Bollen får bara passas mellan lag medlemmarna i Lag Två som måste stå stilla i ringen, inte springa 
med bollen. När någon lyckas träffa sisteman i ormen kan man göra på olika sätt. Antingen får den 
som träffat bli ny svans i ormen och "huvudet" tar dennes plats i ringen. Eller så byter lagen plats 
helt, eller så får dom som blir träffade fylla på i ringen tills ormen bara består av en person. 
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