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Abstract. 

I vår studie har vi undersökt hur gymnasieelevers självförtroende ser ut inom ämnet Idrott och 

Hälsa. Vi har undersökt om det finns skillnader i elevers självförtroende utifrån deras kön, 

klass och fysiska aktivitet på fritiden. Vi har valt att dela in självförtroende utifrån det 

grundläggande - och det situationsspecifika självförtroendet. Undersökningen är en 

kvantitativ studie där elever fått besvara frågor som berör deras självförtroende i ämnet Idrott 

och Hälsa. Resultatet visar att pojkar har bättre grundläggande – och situationsspecifikt 

självförtroende än flickor. Det visar sig även att de elever som är fysiskt aktiva på sin fritid 

har betydligt bättre grundläggande – och situationsspecifikt självförtroende än de elever som 

inte är fysiskt aktiva på fritiden. Utifrån gymnasieelevernas klassbakgrund fann vi ingen 

säkerställd skillnad mellan deras självförtroende i ämnet. Vårt resultat är betydelsefullt för 

idrottslärare eftersom det är viktigt för oss att stärka varje elevs självförtroende för att 

möjliggöra deras utveckling.  

Nyckelord. 

Situationsspecifikt självförtroende, Grundläggande självförtroende, Idrott och Hälsa, Kön, 

Klass, Fysisk aktivitet. 

Antal sidor. 
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Förord. 

Vi vill tacka den gymnasieskola som vi besökte och genomförde vår studie på för deras 

positiva välkomnade som gjorde det möjligt för oss att genomföra vår forskningsstudie. Vi 

vill rikta ett extra stort tack till de lärare som tog emot oss för deras trevliga bemötande och 

hjälpsamhet i samband med de tillfällen som vi genomförde vår studie. Vi vill även tacka 

samtliga elever som tog sig tid till att besvara vår enkät och som således deltog i 

undersökningen. 

Vi vill rikta ett stort tack till bibliotekspersonalen som arbetar på Linnéuniversitet, Växjö och 

högskolebiblioteket i Jönköping för deras hjälp att hitta relevant litteratur till vår studie. 

Vi vill också rikta ett extra stort tack till vår handledare Anna Hafsteinsson Östenberg, för 

hennes vägledning och hjälpsamhet under arbetsprocessen.  

 

                                                                                                            Växjö, Maj 2014.  
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1. Introduktion. 
 

Pelle kände direkt hur det knöt sig i magen när idrottsläraren samlade klassen för att 

påbörja lektionen. Hela veckan hade den där oroliga känslan funnits i kroppen men 

nu verkligen exploderade den när det var dags. Idrottsläraren hade informerat 

klassen i slutet på föregående lektion att de idag skulle påbörja ett tema inom 

redskapsgymnastik i ett par veckor framöver. Pelle som ansåg sig själv vara väldigt 

klumpig hade redan gett upp hoppet om att klara de moment som läraren beskrivit 

att de skulle arbeta med. Idrottsläraren ställde ut en trampett framför tjockmattan 

samtidigt som han berättade för eleverna att de kunde ställa upp sig i led för att 

påbörja trampetthoppningen. Pelle gick med tunga steg och ställde sig sist i kön och 

tänkte tillbaks på alla de gånger han blivit utskrattad när han haft trampett i skolan 

tidigare. Hans självförtroende var i botten och han ville bara fly därifrån.   

Den här berättelsen är omskriven utifrån en situation som en av oss fick ta del av under vår 

VFU när vi genomförde redskapsgymnastik. Den elev som situationen berör gick efter 

lektionen fram till idrottsläraren och berättade den oro och ängslan som han kände. Likväl 

som Idrott och Hälsa i många elevers ögon är det roligaste ämnet i skolan så tror vi att den här 

känslan som Pelle hade kan vara vanligt förekommande bland elever på många skolor i 

landet. 

Ett optimalt självförtroende innebär att en individ tror på sin egen förmåga inför en uppgift. 

Individen ser möjligheter att lyckas vilket gör att den orkar anstränga sig mer i momentet. 

Tvärtom kan ett lågt självförtroende leda till en osäkerhet kring den egna förmågan. Det kan 

leda till att resultatet blir lidande (Johnsson m.fl.1999). Idrott och Hälsa skiljer sig från andra 

skolämnen på det sätt att kroppen och kroppens rörelser står i fokus. Undervisningen i Idrott 

och Hälsa syftar bland annat till att eleverna ska utveckla sin kroppsliga förmåga inom olika 

rörelseaktiviteter. För att eleven ska ha möjlighet att utveckla sin kroppsliga förmåga är det 

således till fördel av att ha ett optimalt självförtroende inom ämnet. Ett självförtroende som är 

på topp hos eleven kommer i slutändan troligtvis göra att prestationen blir bättre inom ämnet 

Idrott och Hälsa. 

Forskning visar att strukturer runt en individ kan påverka hur dennes självförtroende är. 

Strukturer som kön, klass och fysisk aktivitet kan påverka en individs självförtroende 

(Holmberg. 2007).  
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Som blivande gymnasielärare i Idrott och Hälsa anser vi att det är viktigt att ha kunskap inom 

det här området för att möjliggöra utveckling hos varje elev. Vi vill därför undersöka 

gymnasieelevers självförtroende i ämnet Idrott och hälsa. Går det att se någon skillnad i 

självförtroende utifrån strukturer som kön, klass och gymnasieelevers fysiska aktivitet på 

fritiden?  
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2. Syfte. 

Vårt syfte med den här studien är att undersöka gymnasieelevers självförtroende i ämnet 

Idrott och Hälsa utifrån kön, klass och fysisk aktivitet på fritiden. 

      2.1  Frågeställningar. 

1. Hur påverkar kön gymnasieelevers situationsspecifika - och grundläggande självförtroende 

i ämnet Idrott och Hälsa? 

2. Hur påverkar klass gymnasieelevers situationsspecifika - och grundläggande 

självförtroende i ämnet Idrott och Hälsa? 

3. Hur påverkar fysisk aktivitet på fritiden gymnasieelevers situationsspecifika – och 

grundläggande självförtroende i ämnet Idrott och Hälsa? 
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3. Bakgrund och tidigare forskning.  

I vår bakgrund och tidigare forskning kommer vi att beskriva vad Idrott och Hälsa, 

självförtroende, kön, klass och fysisk aktivitet på fritiden innebär som begrepp och presentera 

forskning som är relevant för vår studie.  

3.1. Självförtroende.  

3.1.1. Självförtroende som begrepp. 

Självförtroende är ett begrepp som det råder många formuleringar om hur det definieras. I 

Svenska akademins ordbok definieras självförtroende på följande sätt. ”Självförtroende- 

Förtroende till sig själv, självtillit och självförtröstan”(SAOB. 2014).  

Självförtroende handlar om att individen ska tro på sig själv. Ett optimalt självförtroende 

karakteriseras av övertygelsen att det går att genomföra det som önskas. Självförtroende går 

att beskriva som en självuppfattning om en kapacitet av en mer begränsad färdighet eller 

förmåga i en viss situation. Det kan till exempel röra sig om individens uppfattningar om 

studiekapacitet, social kapacitet eller idrottskapacitet. När en individ litar på sina resurser, 

känner sig säker inför uppgiften och har förtroende till sig själv och sin egen förmåga så är 

självförtroendet optimalt (Johnsson mfl.1999;Hassmèn m.fl. 2003; Johnson.1997).  

3.1.2. Olika typer av självförtroende. 

Inom idrottspsykologin brukar forskare tala om två typer av självförtroende. Det 

grundläggande självförtroendet och det situationsspecifika självförtroendet (Johnsson mfl. 

1999).  

Det grundläggande självförtroendet beskriver hur idrottaren normalt upplever sin förmåga att 

nå framgång i idrotten. Det är stabilt över olika situationer och har i huvudsak funnits med sen 

födseln eller den tidiga barndomen. Det grundläggande självförtroendet handlar om hur 

individen har självkännedom och hur den upplever sin kapacitet. Ett lågt grundläggande 

självförtroende kan till exempel göra att en elev känner ångest och oro inför de flesta 

momenten i ämnet Idrott och Hälsa. Tvärtom kan exempelvis en elev med ett högt 

grundläggande självförtroende ha en positiv känsla inför ett moment på idrottslektionen även 

om eleven vet att den har en svaghet i momentet. Det grundläggande självförtroendet går att 

förbättra men det kräver mycket tid och kraft på mentala övningar eftersom det 
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grundläggande självförtroendet tillkommer vid tidig ålder hos individen (Railo. 1983; M 

Johnson. 1997;Johnsson m.fl.1999; Hassmén m.fl. 2003).  

Det situationsspecifika självförtroendet kommer från engelskans self – efficacy. Det 

situationsspecifika självförtroendet är den övertygelse den aktive har om att lyckas i en 

enskild situation. Det kan exempelvis handla om en elev som på en volleybollektion ska slå 

en serve och har ett starkt självförtroende och övertygelse om att hon ska slå en utmärkt serve. 

Men vid till exempel avgörande smashlägen känner hon osäkerheten komma smygande och 

har inte alls samma säkerhet som inför serven. Det situationsspecifika självförtroendet skiljer 

sig därmed från det grundläggande självförtroendet genom att det varierar från situation till 

situation. Det situationsspecifika självförtroendet går att förbättra genom mental träning på en 

kortare tid än vad det grundläggande självförtroendet gör (Bandura. 1997; Hassmèn m.fl. 

2003; Johnsson. 1999; M Johnsson. 1997). 

3.1.3. Effekter av självförtroende. 

Det finns många effekter som påverkar hur väl en idrottsman kommer att lyckas med sin 

prestation. Likväl som den fysiska aspekten är viktigt för en prestation så kan även den 

mentala faktorn vara avgörande för resultatet. En maximal prestation kan normalt endast 

åstadkommas av utövare med ett högt självförtroende (Duda. 2003). 

Följande effekter får man vanligtvis av ett optimalt självförtroende. 

- Lugn under press: En idrottare i rätt balans kan känna sig lugn och fokuserad även 

under de mest extrema förhållanden. Positiva känslor tar överhanden över de negativa 

tankarna och den offensiva inställningen jagar bort flykttankar. Vid ett optimalt 

självförtroende är koncentrationen maximal och det går lättare att fokusera på det som 

är viktigt utan att tänka på misslyckande (Johnsson m.fl., 1999).  

- Ökar ansträngningarna: En idrottare med bra självförtroende har också en högre 

vilja att kämpa under träning eller match och har en stark inre motivation. Även om 

inte resultatet alltid går individens väg så ger man alltid sitt yttersta (Johnsson mfl, 

1999).  

- Påverkar målsättningar: Genom målsättningar går det ofta att urskilja de idrottare 

som har ett gott självförtroende. De sätter bland annat mer utmanande mål som de 

sedan gör allt för att nå. Ett starkt självförtroende karakteriseras av övertygelsen att det 

går att genomföra det som önskas (Johnsson m.fl. 1999). 
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- Påverkar spelstrategi: Vid ett optimalt självförtroende så spelar man för att vinna 

istället för att undvika förlust. Man fokuserar på sin egen prestation istället för att 

fokusera på sin motståndare. Ovanstående meningar är exempel på spelstrategier som 

är signifikativt för vad som utmärker en ”vinnare” (Johnsson m.fl.1999). 

- Påverkar prestationen: Ett optimalt självförtroende innebär inte att individen alltid 

kommer att prestera bra, men det kommer att hjälpa individen till att göra det 

(Johnsson m.fl. 1999).  

Följande effekter får man av ett svagt självförtroende: 

- Osäkerhet kring sin egen förmåga: En idrottsman med ett lågt självförtroende 

tvivlar lätt på sin egen förmåga att utföra ett visst moment. Inför en match uppstår lätt 

tankar inom den aktive att den inte kommer att klara uppgiften (Johnsson m.fl. 1999).  

- Rädsla för att misslyckas: En idrottare som har ett lågt självförtroende är ofta väldigt 

rädd för att begå misstag och detta kan skapa en stor oro och ängslan hos idrottaren. 

Det kan exempelvis handla om en tennisspelare som tänker att han inte får missa sin 

andra serve och det kan leda till att risken för att misslyckas ökar (Johnsson m.fl. 

1999).  

- Nervositeten blir svår att kontrollera: För en idrottsman med högt självförtroende 

behöver inte nervositet vara negativt eftersom man vid ett högt självförtroende lättare 

kan kontrollera den. Nervositeten kan även trigga upp idrottsmannen inför en tävling. 

Tvärtom kan ett lågt självförtroende göra att nervositeten blir okontrollerbar och 

anspänningen blir för hög. Det här kan leda till koncentrationssvårigheter och 

idrottsmannen blir tveksam och försiktig (Johnsson m.fl. 1999).  

- Negativ inställning till aktiviteten: Ett lågt självförtroende kan göra att 

idrottsmannen inte ser fram emot den aktivitet som ska genomföras. Rädslan för att 

misslyckas gör att inställningen till aktiviteten försämras. Utövaren finner ingen som 

helst glädje i aktiviteten utan ser det mestadels som tvång (Johnsson m.fl. 1999).  

Albert Bandura har forskat om begreppet self- efficacy. Self-efficacy innebär det 

situationsspecifika självförtroendet som avgör hur en individs tilltro till sin egen förmåga är 

inför en särskild uppgift. Hans forskning visar att en individs självförtroende kan vara 

avgörande för hur den kommer att ta sig an uppgiften. Det visar sig att när individers 

självförtroende ökar så tenderar de att jobba hårdare och fortsätta längre med en uppgift. Detta 
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leder i sin tur till att individen kommer att utvecklas mer tack vare tron på sin egen förmåga 

inför uppgiften (Bandura.1997). 

Vidare finns det även andra studier som visar vikten av vad ett situationsspecifikt 

självförtroende kan medföra. Det visar sig att ett högt situationsspecifikt självförtroende kan 

vara avgörande för människors motionsvanor. Denna studie visar att ett högt 

situationsspecifikt självförtroende är avgörande för att en individ skall börja motionera och 

hålla på med fysisk aktivitet. Studien visar även att ett situationsspecifikt självförtroende gör 

att individens benägenhet till att fortsätta så under en längre tid ökar. Betydelsen av ett 

situationsspecifikt självförtroende är mer avgörande än god idrottsligkompetens för huruvida 

en individ vill börja träna eller inte (Rogers& Sullivan.2001).  

3.2. Kön.  

Definitionen av vad som anses vara ett kön är bred och går att beskriva på olika sätt. Det finns 

teorier och forskare som väljer att definiera kön utifrån den biologiska skillnad som finns 

mellan kvinnor och män. Vidare finns det vetenskapsmän som menar på att kön är något som 

konstrueras av samhället och att de strukturer som råder i samhället blir avgörande för hur kön 

skapas. (Björnsson. 2005).  

3.2.1. Det biologiska könet. 

Nationalencyklopedin beskriver vad kön är utifrån ett biologiskt perspektiv. De beskriver kön 

på följande sätt: egenskap hos individ som beror på vilken typ av gameter (könsceller) den 

producerar (NE.2014).  

Det biologiska könet är något som är givet av naturen. Det finns en biologisk förklaringsgrund 

som ger en skillnad mellan könen. Det biologiska könet kan definieras som det kön en individ 

föds till. Antingen så föds individen till en pojke eller till en flicka. Om man väljer att studera 

kön närmare utifrån ett biologiskt perspektiv så går det att se många anatomiska skillnader 

mellan en man och en kvinna. Män är i genomsnitt både längre, väger mer och har en större 

andel muskelmassa än vad kvinnor har. Det går att se en skillnad mellan hormonproduktion, 

hormonbalans och ämnesomsättning mellan könen (Engström & Redelius. 2002; Henriksson- 

Larsén. 2009; Jönsson. 2007). 

Det finns även idrottsforskare som instämmer i föregående definiering av det biologiska 

könet. Men de lägger även till två aspekter som definierar det biologiska könet. Det första är 
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att männen producerar spermier och att kvinnor producerar ägg, och det andra är att det finns 

en skillnad mellan könens könskromosomer, xx för kvinnor och xy för män (Sonesson m.fl. 

2001).  

Om en forskare utgår ifrån det biologiska förklaringssättet när han definierar kön, så behöver 

inte forskaren problematisera begreppet, utan accepterar det biologiska faktumet att det finns 

en anatomisk skillnad (Engström, Redelius. 2002; Henriksson-Larsén. 2009. Larsson, 2001).  

3.2.2. Kön som genus.  

Det finns teorier som beskriver att kön går att betrakta utifrån något som skapas i en miljö. 

Kön kan med andra ord betraktas utifrån ett genusperspektiv. När en genusforskare studerar 

hur samhället skapar kön, intar forskaren ett problematiserande förhållningssätt till begreppet. 

Utifrån ett genusperspektiv betraktas kön som något icke givet eller självklart. Det centrala i 

genusforskningen är att analysera hur föreställningar om kvinnligt och manligt konstrueras i 

samhället och därigenom analyseras dess innebörd (Broman – Tallberg. 2002; Engström & 

Redelius. 2002; Larsson. 2001). 

Den sociala konstruktionen av kön definieras som begreppet genus. Genus bryr sig inte om 

könsorganen eller de biologiska funktioner som omger människan som förklaring till kön. De 

syftar istället till att normer, attityder, symboler och strukturer som är förknippat med kvinnor 

och män påverkar vilket kön man får. Således blir det vi i samhället kallar kvinnligt och 

manligt en konstruktion skapad av oss människor. Exempelvis föds inte män som maskulina, 

utan maskulinitet är något som män lär sig att utveckla genom samhällets normer och 

strukturer. Utifrån det här synsättet så blir kön avgörande beroende på hur individen agerar i 

en situation och vilka signaler den sänder ut till omgivningen. I mötet med andra människor 

blir dessa signaler till uttryck för vilka vi är och vilka vi vill vara. Därför kan man tala om det 

sociala könet som något flexibelt varierande hos varje individs identitet (Andréasson. 2007; 

Broman – Tallberg. 2002; Engström & Redelius. 2002; Larsson. 2001).  

3.2.3. Kön inom idrott. 

Birgitta Fagrell är lektor inom pedagogik vid GIH med inriktning kropp, kön och genus 

kopplat mot idrott. Fagrell menar att man inom idrotten skapat en kultur av vad som anses 

vara manligt och kvinnligt. Inom idrotten finns det mentaliteter, beteenden och krafter som 

placerar könen i fack vilket skapar en genusregim. Fagrell anser att vi i dagens idrottssamhälle 

inte funderar över de könsmärkta symboler och könssegregerade idrottsverksamheter vi 
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skapat utan att vi oreflekterat förhåller oss till dem. Vi påstår att kvinnor och män är si och så 

utan att fundera över sanningshalten i dessa uttalanden. Vi gör och säger saker av vana helt 

enkelt och placerar kön såvida i olika strukturer (Fagrell. 2000).  

Det här blir ett problem när någon individ strider mot den givna könsnorm som råder i 

samhället idag. En pojke som väljer att åka konståkning eller att dansa i större utsträckning 

måste förklara sig för sin omgivning om sitt idrottsval än om han till exempel valt att spela 

ishockey eller fotboll. Även flickan som väljer att syssla med tyngdlyftning kommer att 

behöva motivera dessa val i kretsar där det råder traditionella uppfattningar om manligt och 

kvinnligt (Fagrell. 2000).  

Kön inom idrott går även att betrakta utefter hur män och kvinnors kroppar ska betraktas. I en 

studie gjord av Fagrell fick individer besvara med att skriva enstaka ord hur de betraktade den 

manliga och kvinnliga kroppen. Den manliga kroppen beskrevs som att den ska vara stark, 

modig, duktig och snabb medan den kvinnliga kroppen beskrevs som försiktig, lugn och svag. 

Det här beskrivandet av kroppar bidrar till att upprätthålla en bild av att manlighet inom idrott 

är bättre än kvinnlighet. Det här menar Fagrell kan bli ett problem inom idrotten då flickor 

kan få en sämre självkänsla och sämre självuppfattning än vad pojkar får (Engström & 

Redelius 2002; Fagrell. 2000).  

Andreasson skriver om genus som kroppslig erfarenhet där han understryker att femininitet är 

någonting som kan begränsa kvinnors möjlighet till att utföra goda rörelser inom idrott. Det 

kan exempelvis handla om att femininitet begränsar en kvinnas möjlighet att kasta en boll, 

springa, klättra och slå. Att kvinnor utför dessa rörelser annorlunda än män beror på att de har 

förkroppsligat en känsla av femininitet. En kvinna som eftersträvar en feminin identitet har 

svårare att uttrycka styrka med kroppen. För att uppnå bästa möjliga prestation i ett kast eller 

slag så krävs det att all kraft läggs på att uppnå en fullgod rörelse, vilket leder till att ett sådant 

rörelsemönster ofta associeras till det maskulina. En förkroppsligad föreställning av 

femininitet kan därför leda till att kroppen vägrar att springa, kasta och svinga en racket på ett 

sätt som skulle uppfattas som maskulint (Andréasson. 2007).  

Det sker fysiska biologiska skillnader i pojkar och flickors kroppar under puberteten som kan 

påverka deras självförtroende inom ämnet Idrott och Hälsa. För pojkarnas del sker det endast 

positiva förändringar i kroppen under puberteten som kommer gynna deras prestationer på 

skolidrotten. Pojkarna växer sig större, de blir starkare och märker att de kan utföra mer med 
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sin fysiska kropp än tidigare. För flickorna blir de kroppsliga förändringarna negativa utifrån 

ett idrottsperspektiv. En del flickor blir plötsligt tjockare om brösten, midjan, höfter och lår. I 

jämförelse med killarna blir de nu svagare och långsammare. Killarna kan i och med detta få 

ett övertag fysiskt gentemot flickorna i ämnet Idrott och Hälsa (Andreasson. 2007;Engström 

& Redelius. 2002; Fagrell. 2000).  

3.2.4. Samgymnastikens påverkan på kön i Idrott och Hälsa.  

Under större delen av 1900 talet var pojkar och flickor separerade från varandra i 

idrottsundervisningen från och med 12 års ålder. Betoning för flickornas undervisning var att 

ämnet skulle syfta till att vara estetiskt där rytm och koordination blev viktiga inslag i 

undervisningen, allt för att det skulle passa flickornas kroppar. För pojkarna låg fokus mer på 

prestation och tävling inom undervisningen. Bollspel, kondition och styrketräning blev 

huvudteman för pojkarna. Man ansåg att det var viktigt för att stärka pojkarnas kroppar 

ytterligare (Engström & Redelius. 2002). 

1980 angav staten nya riktlinjer för hur skolan skulle bedriva ämnet Idrott och Hälsa. I Lgr 80 

beskrev man att samundervisning mellan flickor och pojkar skulle bli huvudprincip, i strävan 

för att utjämna de givna könsroller som uppstått inom ämnet. I läroplanen saknades dock 

föreskrifter hur samundervisningen skulle bedrivas och dess innehåll (Engström & Redelius. 

2002). 

Marita Eklund och Barbro Carli har forskat om samundervisningens effekter för pojkar och 

flickor i ämnet. De menar att reformen genomfördes för snabbt utan att konsekvenserna 

analyserats. Forskarna beskriver att flickorna blev de stora förlorarna medan pojkarna blev de 

stora vinnarna. Traditionella manliga idrotter som bollspel tog över innehållet i ämnet medan 

till exempel dans och gymnastik kom att minska i omfattning (Carli. 2004; Carli. 1990; 

Eklund. 1996; Engström & Redelius. 2002).  

Slutsatsen blev att flickorna blivit missgynnade då pojkarnas fysiska status, deras maskulina 

tävlingsinriktning och dominans värderas högre än flickornas kvaliteter. Det har bland annat 

resulterat i att pojkar har bättre betyg i ämnet Idrott och Hälsa än vad flickorna har 

(Annerstedt. 1991; Skolverket. 2010).  
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I forskningsrapporten ”På pojkarnas planhalva” såg man även att flickornas betyg försämrats 

sedan det blev samundervisningen och även att pojkarna tyckte att ämnet var roligare än 

flickorna (Skolverket. 2010).  

3.3. Klass. 

3.3.1. Bakgrund om klass. 

Om vi tittar på det samhälle som vi lever i idag så ser människors liv väldigt olika ut. En del 

människor bor i lyxiga hus där de lever i överflöd medan andra människor bor i ytterkanter av 

förorter i nedslitna lägenheter och knappt har föda för dagen. Dessa kontraster i samhället har 

utifrån samhällsvetare alltid varit intressanta att studera. En del samhällsteoretiker anser att 

klass är något som påverkar en individ, medan vissa anser att klass är något som tillhör det 

förgångna samhället (Dworkin. 2007; Holgersson. 2011; Oskarssson m.fl. 2010). 

När människor till vardags pratar om klass så gör man det ofta till skillnader mellan låg och 

högutbildade, fattiga och rika, grupper med olika status i samhället med mera. Begreppet 

klass är ett av de äldsta begreppen inom sociologin historiskt sett och ordets ursprung finner 

vi i latinets classis, vilket avser ´skepp´ / ´flotta´ men begreppet avser även det hierarkiska 

system som kung Servius Tullius indelade romarna i på grundval av ålder och 

egendomsrättigheter (Dworkin. 2007; Holgersson. 2011; Oskarssson m.fl. 2010).  

Dagens klassteori har sina ursprung i de två tyska samhällstänkarna Karl Marx och Max 

Weber som levde under 1800 talet. Både Marx och Weber grundar sina teorier om klass 

utifrån människors aktiviteter och ställningar på den ekonomiska marknaden. Marx betonar 

att utifrån det sätt som samhället organiserar produktion av välståndet i samhället, avgör 

vilken klassposition individen får. Närmare bestämt avgörs individens klass av vem som äger 

och kontrollerar produktionen. Enligt Marx teori uppstår det en konflikt mellan de som 

arbetar inom produktionen och de som äger dess kapital. Marx var kritisk till kapitalismen då 

människan inte längre äger och kan påverka sin arbetssituation utan endast blir ett krasst 

marknadsvärde, vilket påverkar individen negativt (Holgersson. 2011; Oscarsson m.fl. 2010; 

Marx. 1973). 

Weber anser liksom Marx att en individ får en position på arbetsmarknaden och att det 

påverkar individens möjligheter men lägger även till att alla människor bär på olika typer av 

resurser som kommer påverka deras klasstillhörighet. Resurser som förmögenhet, utbildning 

och yrkesskicklighet blir i slutändan avgörande för vilken position en individ kommer få på 
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arbetsmarknaden. Dessa resurser påverkar en människas livschans. Om en individ skaffar sig 

en god utbildning kommer det i slutändan göra att individens klasstillhörighet förändrats. Till 

skillnad från Marx så anser inte Weber att klasstillhörigheten enbart hör ihop med en individs 

ägande av produktionsmedlen utan att människors resurser som utbildning med mera kommer 

påverka klasstillhörigheten hos en individ. Weber anser att en individ kan röra sig emellan 

klasserna bara den är medveten om vilka resurser den bör införskaffa sig (Weber. 2010; 

Zimmerman. 2009).  

Emile Durkheim går i det avseendet emot Max Weber när det handlar om hur mycket en 

individ kan påverka sina egna val. Durkheim sträcker sig så långt att han menar att de 

strukturer som råder kring en individ kommer avgöra vilket val den gör. Durkheim drar till 

och med slutsatsen att även något så individuellt som att begå självmord inte bestäms av 

individen, utan att det är strukturer kring den som avgör detta beslut. Durkheim liknar livet 

som en park där det för varje individ redan finns upptrampade vägar som individen följer. De 

individer som försöker gå igenom små stigar kommer att dras tillbaks av övriga människor 

som befinner sig på den breda vägen. Durkheim drar paralleller till klasstillhörighet då en 

individ som befinner sig i en klass sannolikt kommer att bli kvar i den och bli påverkad av 

den att en klassresa emellan klasserna i stort sett blir omöjlig. Durkheim beskriver att skolan 

är den enda utvägen bort från de strukturer som råder runt individen. Endast i skolan träffar 

eleven andra elever från olika klasser vilket kan möjliggöra att individen bryter sig loss från 

sin givna klass (Månsson. 2006; Zimmerman. 2009).  

Det finns motståndare som kritiserar betydelsen av klass för en individ. Motståndarna menar 

att klass är något som tillhör det förgångna. Argumenten för att klassens betydelse har spelat 

ut sin roll är eftersom arbetarklassen fått det allt bättre ställt ekonomiskt och de har dessutom 

fått mer makt att påverka. Den så kallade arbetarklassen har nu fått en individualiserad livsstil 

och ett konsumtionsmönster ( Beck. 2007; Bengtsson. 2008; Oscarsson m.fl. 2010). 

Efterkrigstiden gjorde att tillväxten blomstrade i samhället. Industrisektorn växte och behövde 

mer arbetskraft. Även tjänstesektorn växte och fler tjänstemän behövdes. Företag och 

organisationer behövde fler mellanliggande chefer vilket gjorde att gränserna mellan arbetare 

och arbetsgivare suddades ut. Dessa mellanliggande klasser gör att klassrelationer och 

klassintressen inte längre är lika tydliga (Beck. 2007; Bengtsson. 2008; Oscarsson m.fl. 2010). 
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Det har även tillkommit ett nytt sätt att arbeta inom företagen. Idag anses det viktigt att få 

med sig arbetarna och det är viktigt att få dem involverade. Individuell lönesättning har 

tillkommit vilket leder till att löntagare inte längre i lika stor grad känner samhörighet till en 

särskild klass ( Beck. 2007; Bengtsson. 2008; Oscarsson m.fl. 2010). 

Starka fackföreningar som kämpat för att stärka arbetarklassens ställning tillsammans med 

olika trygghetsförsäkringar, har påverkat arbetarklassens ställning positivt. I det utbyggda 

välfärdssamhället har samhälleliga strukturer och skiljelinjer mellan klasser suddats ut menar 

teoretiker (Beck. 2007; Bengtsson. 2008; Oscarsson m.fl. 2010).  

3.3.2. Tidigare forskning om självförtroende kopplat till kön och klass. 

Sören Holmberg som är professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet och grundare till 

SOM institutet har forskat om hur självförtroendet i samhället påverkas av kön och klass och 

även hur det är kopplat till hälsan. I den undersökning som SOM institutet genomförde fick 

1618 personer besvara frågan ”Allmänt sett, hur är Ditt självförtroende?” Svarsskalan bestod 

av elva värden där 0 var mycket dåligt självförtroende medan 10 var mycket bra 

självförtroende (Holmberg. 2007). 

Utifrån kön framgick av svaren att kvinnor överlag hade sämre självförtroende än vad männen 

hade, 7,1 mot 7,5. Utifrån ett klassperspektiv framgick det att individer med låg utbildning 

hade sämre självförtroende än de med hög utbildning, 7,1 för lågutbildade mot 7,4 för 

högutbildade. Utifrån om individen var uppväxt i ett arbetarhem eller företagarhem visade det 

sig att de individer som var uppväxta i ett arbetarhem hade 7,0 i självförtroende mot 7,9 för de 

som var uppväxta i ett företagarhem. Skillnaden i självförtroende enligt Holmberg är inte 

särskilt stor om man tittar utifrån klass och kön, men den finns ändå menar han. Kvinnor har 

generellt sämre självförtroende än män och även utifrån klass går det att se en skillnad, där 

övre medelklass har bättre självförtroende än arbetarklassen (Holmberg. 2007).  

Sören Holmberg kunde i sin studie även se tydliga kopplingar mellan självförtroende och hur 

en individ upplever sin hälsa. De personer som upplever att den egna hälsan är god har ett 

mycket bättre självförtroende än människor som upplever den egna hälsan som dålig. Bland 

de personer som ansåg sig ha 10 i upplevd hälsa hade ett självförtroende på 8,4, medan de 

individer som ansåg sig ha mycket dålig hälsa (0-2 på skalan) var självförtroendet betydligt 

lägre med siffran 4,8 (Holmberg. 2007).  
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Maria Oskarson har forskat om hur sambandet ser ut mellan utbildning och vilken typ av 

anställning en individ får på arbetsmarknaden. Både utbildning och anställningstyp är något 

som påverkar vilken typ av klass man hamnar i. Oskarsons forskning visar att de individer 

som saknar utbildning har svårare att etablera sig på arbetsmarknaden (Oskarson. 2010). 

Oskarsons forskning visar även att de individer som endast hade examen från gymnasiet var 

mer representerad i yrken som ej yrkesutbildade arbetare, Yrkesutbildade manuella arbetare 

och yrkesutbildade inom handel/ service och omsorg. De individer som hade eftergymnasial 

utbildning som examen från högskola och universitet var mer representerade i yrken som 

högre tjänstemän, kvalificerade tjänstemän och övriga tjänstemän (Oskarson. 2010). 

Oskarsons forskning visar även att kön och klass påverkar vilken utbildning en individ har. En 

individ som växer upp i arbetarklassmiljö tenderar att i lägre grad studera på universitet än en 

individ som växer upp i medel, överklass. Oskarsons forskning visade även att kvinnor är mer 

representerade på högskolor och universitet men att det inte behöver vara signifikant med att 

de har en högre position på arbetsmarknaden (Oskarson. 2010). 

Liksom Sören Holmbergs forskning om hur ett självförtroende kan vara påverkat av 

klasstillhörighet så instämmer Oskarsons forskning. Högutbildade individer hade ett högre 

självförtroende än de individerna med lågutbildning. Även de individerna med en högre 

position på arbetsmarknaden visade ett bättre självförtroende enligt Oskarsons studie 

(Oskarson. 2010).  

3.4. Fysisk aktivitet.  

Definitionen av fysisk aktivitet går att benämna på olika sätt. Statens folkhälsoinstitut väljer 

att definiera fysisk aktivitet på följande vis: ”Fysisk aktivitet innefattar all kroppsrörelse som 

är ett resultat av skelettmuskulaturens kontraktion och som resulterar i en ökad 

energiförbrukning” ( FHI. 2014) . 

Vidare anser de att man bör utföra fysiska aktiviteter som är av måttlig intensitet, minst 30 

minuter per dag. Om aktiviteten utförs högintensivt så behöver den endast utföras 3 dagar i 

veckan för att ge ett bra resultat (FHI. 2014).  

3.4.1. Bakgrund om fysisk aktivitet. 

Positiva levnadsvanor i form av fysisk aktivitet är bra för hälsan hos varje individ och utifrån 

ett större perspektiv även positivt för hela folkhälsan i landet. Denna fysiska aktivitet är en del 
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av varje människas levnadsvanor vilket också är avgörande för hur mycket tid individen väljer 

att lägga på att vara fysiskt aktiv i sitt liv (Annerstedt & Gjerset. 1997).  

Fysisk aktivitet tränar upp följande fysiska färdigheter: 

Kondition: Tränas i all form av fysisk aktivitet. Hjärtat som är en muskel får arbeta hårdare 

än normalt när kroppsarbete utförs. Detta leder i sin tur till att hjärtats förmåga att pumpa ut 

blodet i kroppen förbättras (Annerstedt & Gjerset. 1997). 

Muskelstyrkan: Musklerna stärks och byggs upp när de används i fysiskt arbete. Det kan 

exempelvis handla om att ben- och bålmuskulatur stärks upp när en promenad genomförs 

(Annerstedt & Gjerset. 1997). 

Koordination: Den tränas upp i form av att muskler och muskelgrupper samordnar motoriskt 

när kroppsrörelser utförs. Koordination övas upp och förbättras när det utförs rörelser som är 

snäppet mer avancerade än de som utförs i vardagslivet (Annerstedt & Gjerset. 1997). 

Smidighet: Det är en färdighet som exempelvis framkommer när ett rörelsemönster utförs på 

ett smidigt och obehindrat sätt. Att stärka sin smidighet kan handla om att töja ut stela 

muskler och att lära sig att utföra ovana rörelsemönster (Annerstedt & Gjerset. 1997) 

Fysisk aktivitet kan vara det största intresset i livet för vissa människor medan det för somliga 

endast är ett redskap för att bygga upp en fysik som gör att de klarar av att leva ett normalt liv.  

Fysisk aktivitet ger bättre positiva effekter hos en individ ju mer tid som ägnas åt det. Hur 

lång tid och hur många gånger fysisk aktivitet bör utföras är varje människas eget val. Men 

för att hålla hjärtat friskt så bör kroppen utföra en måttligt fysisk aktivitet på minst 30 minuter 

om dagen. För att hålla vikten på en rimlig nivå så bör individen röra på sig minst 60 minuter 

om dagen. Om den fysiska aktiviteten utförs på en belastning som är högintensiv så räcker det 

med tre stycken 30 minuterspass i veckan. För att stärka muskulaturen så bör det utföras två 

stycken styrkepass i veckan där kroppens stora muskelgrupper får arbeta (FHI. 2014) .  

3.4.2. Dagens ungdomar är mindre fysiskt aktiva.  

Människans kropp är byggd för att röra på sig och att vara fysiskt aktiv. För flera hundra år 

sedan var människan tvungen att jobba mer med sin kropp än vad en människa behöver göra 

idag. Då fanns varken bilar, flygplan, tåg eller mopeder som transportmedel. Dagens moderna 



 
 

21 

 

teknik har gjort att människor idag är mindre fysiskt aktiva än vad man var förr i tiden 

(Hassmén m.fl. 2003).  

Bland ungdomar är trenden densamma. Ungdomar är idag mindre fysiskt aktiva än vad de var 

förr i tiden. Den tekniska utvecklingen och tillgången till datorer och internet har påverkat att 

barn och ungdomar är mer fysiskt inaktiva. Även dagens modernisering av transportmedel har 

ökat inaktiviteten. Det visar sig i forskning att många barn hellre prioriterar att sitta vid datorn 

än att leka och vara fysiskt aktiva på sin fritid (Fotheringham m.fl. 2000). Spontanaktiviteter 

och alla former av fysiska fritidsaktiviteter minskar då stadigt då barnen väljer att prioritera 

andra saker som de anser viktigare (Hassmén m.fl. 2003). 

Skolan blir således en viktig arena för att barn ska få möjlighet att röra på sig. Framförallt i 

ämnet Idrott och Hälsa. Dock är Idrott och Hälsa ett skolämne som får begränsat med tid. Det 

finns till och med de politiker som vill avskaffa ämnet eftersom de tror att ungdomarna rör sig 

så mycket på fritiden ändå, vilket alltså inte stämmer (Hassmén m.fl. 2003). 

Forskning visar på att ungdomar idag är mindre fysiskt aktiva än vad de var på 1970-talet. Om 

ett barn är fysiskt inaktivt ökar chansen att barnet blir fysiskt inaktivt även som vuxen. Risken 

finns att den mentala och fysiska ohälsan ökar i framtiden, och det blir då väldigt dyrt för 

både den enskilde individen men även för samhället i övrigt (Fotheringham m.fl. 2000; 

Hassmén m.fl. 2003).  

3.4.3. Effekter av fysisk aktivitet. 

Bunkefloprojektet är ett forskningsprojekt som startades 1999 där målet var att titta på hur 

fysisk aktivitet påverkade barnen i skolan. På Ängslättsskolan i Bunkeflo infördes fysisk 

aktivitet som ett dagligt inslag och ett obligatoriskt ämne för alla barn som började i årskurs 1 

på lågstadiet. Målet var att man nio år senare skulle utvärdera hur det hade gått för eleverna 

och hur deras fysiska status var. Forskningsprojektet var uppdelat i två grupper där den ena 

gruppen barn fick fysisk aktivitet på skoltid varje dag medan den andra testgruppen inte fick 

det (Ericsson. 2003).  

Aktiviteterna var varierande och skolan samverkade även med andra idrottsföreningar under 

tiden. Både elever och lärare hade godkänt sin medverkan i projektet. Ingegärd Ericsson som 

var den som var ansvarig för Bunkefloprojektet undersökte specifikt hur barnens dagliga 
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fysiska aktivitet påverkade elevernas benstomme, motorik, betyg, elevernas självförtroende 

och koncentrationsförmåga (Ericsson. 2003). 

Resultatet visade på att projektet lyckades sensationellt bra. Fysisk aktivitet varje dag gav 

eleverna bättre slutbetyg i årskurs 9, och fler elever blev även behöriga till gymnasiet. Totalt 

96 % av de elever som ingått i projektet klarade av alla grundskolans mål och fick behörighet 

till gymnasiet till skillnad från 89 % av de elever som tillhörde den andra testgruppen och inte 

fick fysisk aktivitet dagligen. Elevernas motoriska förmåga var bättre för de elever som ingått 

i projektet jämfört med de som inte gjort det. 93 % hade god motorisk förmåga mot 53 % i 

kontrollgruppen. Ericsson såg i sin analys att eleverna som ingått i projektet även hade bättre 

självförtroende, koncentrationsförmåga och en bättre benstomme (Ericsson. 2003).  

Denna studie är helt unik i sitt slag där Ericsson följt elever under nio års tid. Eleverna hade 

samma bakgrund i form av föräldrar, inkomst och intresse för fysisk aktivitet. Således blir 

Bunkefloprojektet en viktig fingervisning för hur viktig fysisk aktivitet är för barn och 

ungdomar. Elevernas motorik, skolbetyg och mentala hälsa blir påverkade positivt av daglig 

fysisk aktivitet (Ericsson. 2003).  

Bunkefloprojektet är endast en forskningsstudie som visar på hur fysisk aktivitet påverkar 

individer. Det finns mycket övrig forskning som beskriver samma sak. FHI är överens om att 

fysisk aktivitet bidrar till:  

 Minskad risk för förtida död, oavsett orsak. 

 Minskad risk för cancer, t ex tjocktarms – och bröstcancer. 

 Minskad risk för hjärtkärlsjukdomar, t ex hjärtinfarkt, stroke och högt blodtryck. 

 Minskad risk för metaboliska sjukdomar, t ex typ 2 diabetes och fetma. 

 Minskad risk för fall och benbrott, t ex höftfraktur. 

 Minskad risk för psykisk ohälsa, t ex demens och depression. 

Den sammanlagda forskningen visar alltså att regelbunden fysisk aktivitet är positivt för en 

individ (Annerstedt. 1997; Ericsson. 2003; FHI. 2014; Hassmen m.fl.2003).  
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3.4.4. Tidigare forskning om habitus kopplat till fysisk aktivitet, kön och klass.  

Bourdieu beskriver att vi människor vistas i olika sociala miljöer och att vi i dessa miljöer 

formas till hur vi tänker, och väljer det liv vi vill leva. Enligt Bourdieu lever vi människor i 

olika sociala rum och livsvärldar. Beroende på vilket socialt rum en individ hamnar inom är 

nära förknippat med olika kapital som en människa äger. Beroende på vilket kapital en individ 

äger så skapas det en hierarki inom dessa olika social rum. Dessa kapital som en individ äger 

väljer Bourdieu att kalla för en individs habitus. Bourdieu väljer att benämna tre olika typer 

av kapital som påverkar en individs habitus. De tre kapitalen är det ekonomiska kapitalet, 

sociala kapitalet och det kulturella kapitalet (Bourdieu. 1984). 

Det ekonomiska kapitalet berör en individs materiella tillgångar. Det sociala kapitalet handlar 

om de sociala kontaktnät som finns runt en individ, exempelvis släkt och vänner. Det 

kulturella kapitalet handlar om att en individ påverkas av den kulturella omgivning som 

individen befinner sig inom. Dessa kapital styr och påverkar hur en individ väljer att leva sitt 

liv. Makten inom dessa kapital är dock inte statiska utan de är mer av dynamisk karaktär där 

det pågår en maktkamp om de olika värdena inom de olika samhällsgrupperna 

(Bourdieu.1984). 

Bengt Larsson har forskat om hur en individs habitus påverkar i vilken utsträckning en individ 

är fysiskt aktiv på sin fritid. Larsson har studerat hur kön påverkar hur fysiskt aktiva 

ungdomar är på sin fritid. Larsson har även studerat hur det sociala kapitalet påverkar. 

Larsson undersökte hur ungdomarnas föräldrars utbildningsnivå påverkade den fysiska 

aktiviteten på fritiden (Larsson.2008).  

Resultatet från Larssons forskning visar att pojkar är mer fysiskt aktiva på sin fritid än vad 

flickor är. Dessutom visade det sig att ungdomarnas föräldrars utbildningsnivå påverkade i 

stor utsträckning. De ungdomar med högutbildade föräldrar var mer fysiskt aktiva på sin fritid 

än de ungdomar som hade lågutbildade föräldrar (Larsson. 2008).     

3.5. Ämnet Idrott och Hälsa. 

I läroplanen för ämnet Idrott och Hälsa står det att ämnet ska ge eleverna möjlighet till att 

utveckla sin kroppsliga förmåga samt förmåga att planera, genomföra och värdera 

rörelseaktiviteter som är goda för den egna kroppen. Undervisningen ska vara formad så att 

den passar för alla individer så att alla kan delta och utvecklas utifrån sina egna 

förutsättningar. Läroplanen belyser även hur viktigt det är att ämnet motverkar könsstereotypa 
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föreställningar om vad som anses vara manligt och kvinnligt. Idrott och Hälsa 1 är ett 

kärnämne som sträcker sig över de första två åren på gymnasiet och som alla elever läser. 

Kursen motsvarar 100 poäng. Idrott och Hälsa 2 motsvarar även den kursen 100 poäng men är 

frivillig för eleverna att läsa och ges i årskurs 3. På låg, mellan och högstadiet är ämnet Idrott 

och Hälsa obligatoriskt (Skolverket. 2011).  
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4. Teoretiska utgångspunkter. 

I denna del kommer vi att presentera den teoretiska utgångspunkten i denna studie. Utifrån 

vår bakgrund och tidigare forskning kommer vi här att presentera hur vi väljer att definiera 

självförtroende, kön, klass och fysisk aktivitet i vår undersökning.  

4.1. Teoretiska utgångspunkter - självförtroende.  

Det grundläggande självförtroendet och det situationsspecifika självförtroendet är två typer 

som man väljer att tala om i begreppet självförtroende inom idrottspsykologin. 

Det grundläggande självförtroendet är ett relativt stabilt personlighetsdrag som beskriver hur 

en idrottare normalt upplever sin förmåga att nå framgång i idrotten. Individen har god 

självkännedom om sin kapacitet och självförtroendet blir avgörande för hur man tar sig an 

uppgiften oavsett individuell skicklighet (Railo. 1983; M Johnsson. 1997;Johnsson m.fl. 

1999; Hassmén m.fl. 2003). 

Det situationsspecifika självförtroendet handlar om hur en individs självförtroende är inför en 

enskild situation. En individ kan ha ett gott självförtroende inför idrotten volleyboll men vid 

vissa spelsituationer som exempelvis smashlägen och servmottagningar är individens 

situationsspecifika självförtroende svagt. Det situationsspecifika självförtroendet skiljer sig 

från det grundläggande självförtroendet genom att det varierar från situation till situation 

(Bandura. 1997; Hassmèn m.fl.2003; Johnsson. 1999; M Johnsson. 1997).  

I denna studie har vi valt att undersöka självförtroende utifrån det grundläggande- och det 

situationsspecifika självförtroendet. Genom uppsatsens bakgrund och tidigare forskning där vi 

beskrivit de två komponenterna av självförtroende så anser vi att både det grundläggande- och 

det situationsspecifika självförtroendet är viktiga och avgörande för hur en individs totala 

självförtroende är i ämnet Idrott och Hälsa. Vi kommer därför i vår undersökning att titta på 

hur både det grundläggande och det situationsspecifika självförtroendet påverkas av elevers 

kön, klass och deras fysiska aktivitet på fritiden. 

4.2. Teoretiska utgångspunkter - kön. 

Den biologiska skillnaden av kön fokuserar på den skillnad som det är mellan män och 

kvinnor fysiologiskt och anatomiskt. Det är det kön man föds till och det är någonting som är 

givet av naturen. Män har i genomsnitt mer muskelmassa, är längre och väger mer än vad 

kvinnor gör ( Engström & Redelius. 2002; Henriksson- Larsén. 2009; Jönsson. 2007). 
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I denna studie kommer vi att undersöka kön utifrån den biologiska skillnaden, där det är en 

skillnad mellan man och kvinna, och där vi undersöker om det påverkar elevens 

självförtroende i ämnet Idrott och Hälsa.  

4.3. Teoretiska utgångspunkter - klass. 

Max Webers teori om vad som avgör en individs klasstillhörighet är nära förankrad med 

individens utbildning. Weber anser att en individ bär på olika strukturer som avgör dess 

klasstillhörighet och om individen är medveten om vilka resurser som krävs kan individen i 

stor utsträckning påverka vilken klass man tillhör. Weber ansåg att utbildning var en av de 

mest nödvändiga resurserna för en individ att erhålla. Skolan blev således viktig för Weber för 

att olika individer skulle kunna göra klassresor (Weber. 2010; Zimmerman. 2009).  

Vi väljer i den här undersökningen att definiera elevernas klasstillhörighet genom att definiera 

föräldrarnas utbildningsbakgrund som en viktig faktor, såsom Weber ansåg. Föräldrarnas 

utbildning påverkar således elevens uppväxtvillkor och därmed klasstillhörighet. Sambandet 

mellan utbildning och anställning på arbetsmarknad finner vi även stöd för i forskning som 

gjorts om det här sambandet. Således blir Webers teori central då vi väljer att studera 

elevernas självförtroende utifrån föräldrarnas utbildningsnivå och klasstillhörighet.  

När vi väljer att definiera klasstillhörighet väljer vi att göra det utifrån föräldrarnas 

utbildningsnivå. Elever med föräldrar där båda har grundskola alternativt gymnasium som 

högsta utbildningsnivå väljer vi att definiera som lågutbildade. Elever med minst en förälder 

som läst eftergymnasial utbildning såsom examen från högskola/universitet väljer vi att 

definiera som högutbildade (Larsson, 2008; Oskarson. 2010; Skolverket. 2009).  

4.4. Teoretiska utgångspunkter - fysisk aktivitet. 

Som vi tidigare beskrivit går det att se att fysisk aktivitet är positivt enligt forskare, både för 

den mentala och fysiska hälsan. Statens folkhälsoinstitut anser att man bör utföra fysiska 

aktiviteter som är av måttlig intensitet, minst 30 minuter per dag. Om aktiviteten utförs 

högintensivt så behöver den endast utföras 3 dagar i veckan för att ge ett bra resultat 

(FHI.2014).  

I vår definition av vad vi menar med fysisk aktivitet har vi valt att utgå från Statens 

folkhälsoinstituts definition och rekommendation om fysisk aktivitet som gäller för 

högintensiv träning, det vill säga 3 dagar i veckan på minst 30 minuter. I vår 



 
 

27 

 

enkätundersökning där vi frågar om gymnasieeleverna är fysiskt aktiva på sin fritid så gör vi 

det genom att ställa frågan: Hur ofta genomför du högintensiv träning (väldigt ansträngande 

träning) på mer än 30 minuter i veckan på fritiden?  
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5. Metod. 

I detta kapitel kommer vi att beskriva vårt val av metod, vårt urval, utformning av enkät, 

genomförande, etiska principer, validitet och reliabilitet och operationalisering av begrepp i 

vår undersökning.  

5.1. Val av metod. 

Vi valde att utföra en kvantitativ forskningsstudie för att få svar på hur gymnasieelevers 

självförtroende ser ut i ämnet Idrott och Hälsa utifrån kön, klass och fysisk aktivitet på 

fritiden. 

Kvantitativ forskning är en metod som ofta förknippas med insamling av information om ett 

stort antal människor. Den kvantitativa undersökningsmetoden ger kvantifierbar data om ett 

stort antal människor, vilket ska representera en större population. I vårt fall rör det sig om 

hur elevers kön, klass och fysisk aktivitet påverkar deras självförtroende i ämnet Idrott och 

Hälsa. Vi valde att utföra en kvantitativ undersökning eftersom att vi ville få in ett stort antal 

elever i vår undersökning som vi sedan analyserade. Genom att vi fick in ett stort antal 

statistiskt material att bearbeta så förstärker det representationen i en större population. Vår 

undersökning blir således mer tillförlitlig.  

När en forskare utför en kvantitativ studie kan han testa olika typer av hypoteser och fångar 

således viktiga egenskaper hos populationen som sedan blir till vetenskap. Syftet i 

kvantitativa studier är att upptäcka om och i vilken utsträckning olika variabler har samband 

med varandra. Genom att vi fick fler elever att besvara vår enkät så blev det enklare för oss att 

få en hög signifikans i vår studie utifrån våra ställda frågeställningar. Således ökar vår 

validitet och reliabilitet i undersökningen till skillnad från en kvalitativ studie där 

svarsmängden elever skulle bli färre. 

I kvantitativ forskning får forskaren ett opartiskt förhållande till verkligheten och låter inga 

känslor påverka resultatet. I kvalitativa undersökningar där intervjuer görs så finns det risk att 

forskaren tolkar in svaren eller missuppfattar de svar som man får. Genom att vi endast fick 

svar genom enkäter så sammanställde vi svaren genom statistik där eleverna är anonyma. I 

kvantitativ forskning blir det således en distans mellan fakta - värderingar, forskare – 

studieobjekt och vetenskapen blir opartisk. Dessa argument blev viktiga för oss och därav vårt 

metodval (Bryman. 2011; Trost. 2012; Lundqvist. 1993).  
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5.2. Urval. 

Vi valde att utföra ett bekvämlighetsurval i vår forskningsstudie. Faktorer som geografiskt 

avstånd, ekonomiska resurser och tid gjorde att vi valde att utföra vår studie på en 

gymnasieskola inom vårt län. Urvalet för denna studie har varit på 222 gymnasieelever från 

samma kommunala gymnasieskola i länet. Bland dessa gymnasieelever fanns det en jämn 

könsfördelning mellan pojkar och flickor. Utifrån klass så var det en jämn fördelning mellan 

elever från de båda samhällsklasserna. Även en fördelning mellan de elever som var fysiskt 

aktiva på sin fritid gick att se mot de elever som inte var aktiva.  

Skolan vi besökte är en stor kommunal gymnasieskola i en medelstor stad i södra Sverige. I 

staden finns det endast en gymnasieskola vilket gör att alla olika samhällsgrupper finns 

representerade på den här skolan. Genom att vi valde den här gymnasieskolan så fick vi en 

stor spridning av de olika grupperna vilket ger ett mer representativt urval.   

Genom att vi fick en så stor population att undersöka anser vi att vår studie blir mer 

representativ än om vi gjort en kvalitativ undersökning. För att vår undersökning skulle bli än 

mer representativ borde vi dock gjort undersökningen på fler skolor. Vår undersökning blev 

inte slumpmässig då vi valde ut de klasser vi ville undersöka. Tillsammans med idrottslärarna 

valde vi ut klasser för att få en stor spridning av alla grupper i samhället. Vi försökte få en 

jämn fördelning mellan flickor och pojkar. Vi valde att utföra studien på både 

studieförberedande program och yrkesprogram, för att få en god spridning på eleverna. De 

klasser vi valde att undersöka var endast elever som gick i årskurs 1 och 2 (Bryman. 2011; 

Trost. 2012; Lundqvist. 1993).  

5.3. Utformning av enkät. 

Efter att vi skapat en uppfattning om de olika begreppen så definierade vi självförtroende 

utifrån det situationsspecifika och grundläggande självförtroendet, kön efter individens 

biologiska kön, klasstillhörighet efter föräldrars utbildningsbakgrund och fysisk aktivitet 

utefter hur aktiva eleverna är på sin fritid. De här begreppsdefinitionerna finner vi stöd i 

utifrån både teori och tidigare forskning. 1 

Efter att vi läst in oss på den givna litteraturen och även bestämt oss för att vi ville genomföra 

en kvantitativ forskningsstudie så påbörjade vi vårt arbete med att skapa vår enkät som vi 

sedan skulle använda i vår undersökning. 

                                                 
1 Begreppsdefinitionerna går att se i bakgrund och tidigare forskning. 
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När vi genomförde vår utformning av enkät så tog vi hänsyn till att vårt språk och layout 

skulle vara enkelt och tydligt för respondenten. Det var viktigt för oss att alla elever skulle 

förstå vår enkät och därför skapade vi korta frågeställningar som var enkelt formulerade. 

Genom att hålla korta frågor så ökar förståelsen för respondenten och validiteten i 

undersökningen höjs. I vår layout har vi använt oss av samma radavstånd i hela enkäten och 

samma teckensnitt. Vi ville ha en snygg och proffsig enkätutformning som skulle vara enkel 

att förstå för att öka svarsprocenten i enkäten (Trost. 2012; Bryman. 2012; Lundqvist. 1993).  

Efter att vår enkät var klar så genomförde vi en pilotstudie då fem stycken i vår omgivning 

fick svara på enkäten och ge feedback till oss om den. Vi ändrade om vissa frågor där vi 

förenklade några meningar för att göra enkäten mer lättförståelig.  

Vår enkät bygger på 20 frågor om självförtroende kopplat till Idrott och Hälsa. De 10 första 

frågorna berör det situationsspecifika självförtroendet och de sista 10 frågorna rör elevernas 

grundläggande självförtroende i ämnet. Vi har även en första sida i vår enkät där vi ställer 

frågor kring de tre frågeställningar vi avser undersöka i vår studie kopplat till självförtroende. 

De frågorna var vilket kön eleven har, vilken utbildning elevens föräldrar har och hur fysiskt 

aktiv eleven var på fritiden. 

När vi skapade våra frågor till enkäten som berörde en elevs självförtroende i ämnet Idrott och 

Hälsa skapade vi frågor som syftade till att mäta i vilken mån en individ trodde sig kunna 

klara av en viss situation och svårighet som kan uppstå i ämnet. Frågorna var ställda i positiv 

riktning. Positiv riktning innebär att frågorna som ställdes gällde elevernas självförtroende 

och hur väl de tyckte att påståendet stämde överens med deras egna känslor i ämnet. Exempel 

på en fråga ställd i positiv riktning var följande. ”Jag upplever att jag har bra självförtroende i 

ämnet Idrott och Hälsa.  

I våra svarsalternativ så använde vi oss av Likertskalan som är en måttenhet som bestäms 

genom olika sifferskalor, i vårt fall 1 – 10 där man sedan får fram ett index på vilken grad 

individen instämde i frågan. Likertskalan är en av de vanligaste mätningarna som görs i 

kvantitativa undersökningar (Surveymonkey. 2014). Svarsalternativen var mellan 1 – 10 där 

siffran 10 innebar att eleven stämde väl in på påståendet och siffran 1 innebar att eleven inte 

stämde in alls i påståendet. Siffran 10 gav då ett mycket bra självförtroende medan siffran 1 

gav ett väldigt lågt självförtroende i ämnet Idrott och Hälsa. 
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När vi skapade våra 20 frågor i enkäten så gjorde vi 10 frågor som berör det 

situationsspecifika självförtroendet. De resterande 10 frågorna rörde det grundläggande 

självförtroendet (Hassmén mfl. 2003). Dessa frågor skapade vi genom att vi läst in oss på 

litteratur som berör det grundläggande- och det situationsspecifika självförtroendet. 

Frågorna vi skapade angående det grundläggande självförtroendet berör mer allmänt hur 

gymnasieelevernas självförtroende är i ämnet Idrott och Hälsa. Exempel på en fråga som 

berörde det grundläggande självförtroendet var, ”Jag har en positiv och bra inställning i ämnet 

Idrott och Hälsa.”  

Frågorna vi skapade utifrån det situationsspecifika självförtroendet handlade om hur 

gymnasieelever upplever specifika situationer som uppstår i ämnet Idrott och Hälsa. Exempel 

på en fråga som berörde det situationsspecifika självförtroendet var, ”Jag blir aldrig nervös 

inför tävlingar på idrottslektioner.”   

5.4. Genomförande. 

Det första vi gjorde var att skicka ut ett brev till skolan där vi presenterade oss själva, 

undersökningens innehåll och önskemål om att få genomföra studien. Vi fick godkännande 

från skolan att genomföra studien och vi kom överens om ett datum då vi skulle besöka 

skolan. Vi genomförde vår studie under två dagar på skolan. 

När vi besökte skolan så presenterade vi oss för idrottslärarna och berättade vårt syfte med 

studien för lärarna. Vid vårt möte med eleverna så beskrev vi oss själva och att vi skulle 

genomföra en undersökning med dem som rör ämnet Idrott och Hälsa. 

Efter att vi presenterat oss beskrev vi de fyra etiska principerna som gäller för forskning och 

sedan delade vi ut enkäterna som de sedan besvarade. Hela momentet från presentation till att 

eleverna besvarat enkäten tog cirka 15 minuter. 

Vi upplevde att eleverna förstod frågorna väl och endast några fåtal elever räckte upp handen 

och ställde frågor. Överlag var vår enkät god och lättförståelig för eleverna. Alla 222 elever 

besvarade enkäten. Totalt sett skulle 270 elever varit närvarande men 48 elever var inte 

närvarande under lektionstiden. Bortfallet i undersökningen blev 18,2 %. Den totala 

svarsprocenten av de elever som besvarade enkäten blev 81,8 %. Vi anser att antal svarande 

elever blev större genom att vi var på plats och delade ut enkäten till dem. Om vi hade valt att 

skicka ut enkäten via mail så tror vi att andelen svarande elever varit betydligt mindre.  
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Efter att vi samlat in vår statistik så sammanställde vi resultatet i ett Exceldokument där vi 

räknade ut medeltalet på gymnasieelevernas situationsspecifika - och grundläggande 

självförtroende. För att få veta om vår studie var tillförlitlig ville vi räkna ut signifikansen i 

vår undersökning. Signifikansnivå är ett värde för hur stor sannolikhet det är att studien 

stämmer. Vi använde oss av en felprocent marginal på 0,05, det vill säga att det till 95 % 

sannolikhet stämmer undersökningen, och det finns endast en risk på 5 % att det finns en 

felmarginal i studien (Djurfeldt mfl. 2010).  

För att räkna ut signifikansen använde vi oss av IBM SPSS Statistics 22.   

 5.5. Etiska principer i vår enkät. 

I den kvantitativa enkätundersökningen som vi avsåg att genomföra var vi väldigt noga med 

att följa den godhetsprincip som gäller för forskning. Vi ville få fram ny befintlig fakta om 

hur elevers självförtroende inom ämnet Idrott och Hälsa kan vara påverkat beroende på 

vilket kön, klass och fysisk aktivitet på fritiden som en individ har. Vi anser att dessa 

kunskaper kan vara viktiga för oss som idrottslärare att känna till (Olsson & Sörensen. 

2011).  

 

Inför vår kvantitativa enkätundersökning var vi väldigt noga med att följa de etiska principer 

som finns när man genomför forskningsstudier. Bland annat skickade vi ut ett brev till de 

berörda idrottslärarna vars klasser och lektioner vi ville besöka. Genom att skicka ut brevet 

fick lärarna möjlighet att sätta sig in i studien och även planera sitt lektionsupplägg efter det. I 

brevet beskrev vi även de etiska principerna som gällde. När vi väl genomförde vår studie var 

vi noggranna med att förklara de etiska principerna som gäller för vår forskning innan de 

genomförde enkätstudien. De etiska principerna vi valde att förhålla oss till är utifrån fyra 

områden (Esiasson, Giljam, Oscarsson & Wängnerud. 2012).  

Den första principen vi förhöll oss till är informationskravet. Det innebär att deltagaren ska få 

reda på syftet och få information om undersökningen. Efter att vi presenterat oss förklarade vi 

syftet med vår studie. Den andra principen vi förklarade är samtyckskravet. Det innebär att 

deltagaren ska godkänna sitt deltagande inför studien. Undersökningen är därför frivillig. Vi 

beskrev tydligt för eleverna att studien var frivillig. Den tredje principen vi beskrev är 

konfidentialitetskravet. Den beskriver att alla deltagare ska vara anonyma i undersökningen. I 

den enkät som de ska besvara kommer de därför inte behöva skriva ut sina namn. Att eleverna 
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skulle vara anonyma i vår studie var något som vi beskrev tydligt. Den fjärde och sista 

principen heter nyttjandekravet och den beskriver att den informationen som deltagarna 

lämnar endast kommer och får användas i syfte till den aktuella undersökningen, och absolut 

inte till andra sammanhang. Även den här informationen var vi tydliga med (Esiasson, 

Giljam, Oscarsson & Wängnerud. 2012).  

5.6. Validitet och reliabilitet. 

Vårt mål med vår kvantitativa studie har varit att den ska hålla god validitet och reliabilitet. Vi 

anser att vår studie håller god validitet då vår teori undersöker det som den avser att 

undersöka. Vår teori om självförtroende, kön, klass och fysisk aktivitet på fritiden finner vi 

stöd i utifrån given litteratur och det ger oss en hög validet i undersökning (Lundqvist. 1993; 

Bryman. 1997; Trost. 2012).  

Vi anser att vår forskning går att upprepas av en annan forskare, vilket gör att vår studie håller 

hög reliabilitet. I vår undersökning har vi varit noggranna med att använda oss av ett språk i 

enkäten som inte kan misstolkas av någon elev. Svarsalternativen har varit väldigt tydliga. 

Vår standardisering i undersökningen var god eftersom att alla elever besvarade exakt samma 

frågor. Dessa åtgärder gör att vår undersökning håller hög reliabilitet (Lundqvist. 1993; 

Bryman. 1997; Trost. 2012).  

5.7. Operationalisering av begrepp. 

För att få svar på vårt syfte och frågeställningar i undersökningen har vi definierat olika 

begrepp utefter den litteratur vi tagit del av. Teoretiskt är vi medvetna om att det finns olika 

sätt att definiera de områden vi avsett att undersöka. För att kunna få ett svar på vårt syfte och 

frågeställningar har vi varit tvungna att göra olika val för hur vi definierar de olika begreppen 

som vi avsåg att undersöka i studien. Vi kommer här att redogöra för hur och varför vi valde 

att definiera de olika begreppen. 

När vi valde att undersöka hur gymnasieelevernas självförtroende i ämnet Idrott och Hälsa såg 

ut så kunde vi tydligt se utifrån litteratur och tidigare forskning inom ämnet att man kan dela 

in självförtroende utifrån att en individ kan ha ett grundläggande självförtroende, men även ett 

situationsspecifikt självförtroende inom ett visst område (Railo. 1983; M Johnsson. 

1997;Johnsson m.fl. 1999; Hassmén m.fl. 2003). 
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Vi valde att utgå ifrån både det grundläggande – och det situationsspecifika självförtroendet 

när vi undersökte gymnasieelevernas självförtroende i ämnet Idrott och Hälsa. 

När vi definierade kön så tog vi genom litteratur in kunskap om att kön går att se utifrån något 

som är givet skapat av naturen, det biologiska könet. Vi är även väl medvetna om att det finns 

en genusaspekt av kön, att kön är något som konstrueras av samhället, och därav blir kön inte 

endast något biologiskt (Broman – Tallberg. 2002; Engström & Redelius. 2002; Larsson. 

2001; Henriksson- Larsén. 2009; Jönsson. 2007). 

I vår studie valde vi att eleverna fick besvara sitt kön i enkäten utifrån sitt biologiska kön. 

Men i vår diskussion och analys väljer vi att diskutera könsperspektivet utifrån hur både det 

biologiska könet och det socialt konstruerade könet påverkar elevernas självförtroende i 

ämnet Idrott och Hälsa. 

När vi valde att definiera klass så utgick vi från att föräldrars utbildningsnivå påverkar de 

livsvillkor som en gymnasieelev växer upp inom. Vi är väl medvetna om att man kan studera 

klasstillhörighet på många olika sätt. Till exempel även hur ekonomiskt kapital påverkar 

klasstillhörighet.  

Vårt sätt att definiera klass finner vi stöd i utifrån hur olika forskare väljer att studera det. 

Skolverket väljer att benämna klass när de undersöker elevers situation i skolan utifrån 

föräldrarnas utbildningsnivå. Dessutom finner vi stöd i vår definition där tidigare forskning 

visar att utbildningsnivå är nära förknippat med vilka ekonomiska tillgångar en individ får i 

sitt liv (Oskarsson,2010). 

När vi valde att definiera fysisk aktivitet så utgick vi ifrån Statens folkhälsoinstituts definition 

som innebär att man bör vara fysiskt aktiv tre gånger per vecka med pulshöjande aktiviteter. 

Vi är väl medvetna om att det finns andra sätt att definiera fysisk aktivitet men vi väljer att 

göra den här benämningen.  

Det finns åsikter om att en individ kan vara fysiskt aktiv endast genom dagliga promenader 

och att det inte alltid behöver vara tre gånger per vecka.  
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6. Resultat. 

Resultaten och tabellerna som presenteras i den här resultatdelen bygger på enkätsvar från 

gymnasieelevers upplevda självförtroende i ämnet Idrott och Hälsa. Enkätens frågor bygger 

på positiva påståenden om Idrott och Hälsa där eleven svarar utifrån en skala på 1- 10 hur 

väl påståendet stämmer överens med elevens självförtroende. 1 innebär att eleven inte 

instämmer alls medan 10 innebär att eleven instämmer helt. Resultaten utgår från de tre 

frågeställningar som vi avser att undersöka i den här studien. Hur kön, klass och fysisk 

aktivitet på fritiden påverkar elevers självförtroende i ämnet Idrott och Hälsa? 

6.1. Hur påverkar kön gymnasieelevers situationsspecifika - och 

grundläggande självförtroende i ämnet Idrott och Hälsa? 

 

Tabell 1. Gymnasieelevers självförtroende i Idrott och Hälsa utifrån kön. 

Självförtroende     Flicka Pojke Signifikant 

Situationsspecifikt självförtroende   6,37 8,07 p < 0,05    

Grundläggande självförtroende 6,9 8,7 p < 0,05   

Totalt självförtroende     6,69 8,37 p < 0,05   

Andel svarande     91 131     

Summa procent svarande   100 100     
 

1                2                 3                4                5              6              7           8           9            10 

Instämmer inte alls.                                                                                         Instämmer helt.  

 

Resultaten från de elever som besvarade enkäten om hur de upplever sitt självförtroende i 

ämnet Idrott och Hälsa visar tydligt att pojkar har ett bättre självförtroende i ämnet än vad 

flickor har. I Tabell 1 går det att se att det gäller både för det situationsspecifika 

självförtroendet samt det grundläggande självförtroendet.  

Resultatet från undersökningen som vi ser i Tabell 1 visar att pojkar har ett medelvärde i det 

situationsspecifika självförtroendet på 8,07 där 10 är optimalt situationsspecifikt 

självförtroende. I jämförelse har flickor endast 6,37 i medelvärde inom det situationsspecifika 
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självförtroendet. En tydlig skillnad där pojkar har hela 1,70 enheter bättre medelvärde i 

självförtroende än vad flickor har i ämnet Idrott och Hälsa utifrån det situationsspecifika 

självförtroendet. 

Resultatet från undersökningen visar att pojkar har ett medelvärde i det grundläggande 

självförtroendet på 8,70. I jämförelse har flickor 6,90 i medelvärde. Även i det grundläggande 

självförtroendet har alltså pojkar betydligt högre medelvärde än vad flickor har. Pojkar har 

hela 1,80 enheter bättre medelvärde i det grundläggande självförtroendet än vad flickor har i 

ämnet Idrott och Hälsa. 

Båda könen har ett bättre grundläggande självförtroende i ämnet Idrott och Hälsa än vad de 

har utifrån det situationsspecifika självförtroendet. 

Om man väljer att slå ihop både det situationsspecifika- och grundläggande självförtroendet 

hos könen till ett totalt självförtroende där 10 är det optimala självförtroendet så ser vi att 

pojkar får ett medelvärde på 8,39 medan flickorna får 6,64 i medelvärde. En skillnad på hela 

1,75 enheter. 

Den statistiska signifikansen visar att resultatet är tillförlitligt. P värdet som mäter 

signifikansen är under 5 %. Till mer än 95 % stämmer alltså detta resultat.  

Sammanfattningsvis visar alltså studien att pojkar har ett betydligt bättre självförtroende än 

vad flickor har i ämnet Idrott och Hälsa. Både vad det gäller det situationsspecifika – och det 

grundläggande självförtroendet. 

Undersökningen bygger på 222 gymnasieelever där 131 svarande är pojkar medan 91är 

flickor. 
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6.2. Hur påverkar klass gymnasieelevers situationsspecifika- och 

grundläggande självförtroende i ämnet Idrott och Hälsa? 

 

Tabell 2. Gymnasieelevers självförtroende i Idrott och Hälsa utifrån klass. 

 

1                2                 3                4                5              6              7           8           9            10 

Instämmer inte alls.                                                                                         Instämmer helt.  

  

Resultaten från de elever som besvarade enkäten om hur de upplever sitt självförtroende i 

ämnet Idrott och Hälsa visar på att det inte finns någon tydlig koppling mot hur föräldrarnas 

utbildningsnivå påverkar elevers situationsspecifika självförtroende. Däremot går det att se att 

de elever som har föräldrar med hög utbildningsbakgrund har ett bättre grundläggande 

självförtroende i ämnet Idrott och Hälsa än vad de elever som har föräldrar med låg 

utbildning. 

Resultatet från undersökningen som vi ser i Tabell 2 visar att det inte är någon stor skillnad 

mellan föräldrarnas utbildningsbakgrund vad det gäller det situationsspecifika 

självförtroendet. De elever med lågutbildade föräldrar har ett medelvärde i det 

situationsspecifika självförtroendet på 7,39 där 10 är optimalt situationsspecifikt 

självförtroende. I jämförelse har de elever med högutbildade föräldrar ett medelvärde på 7,38. 

Alltså näst intill ett likvärdigt situationsspecifikt självförtroende mellan de båda 

elevgrupperna. 

Resultatet från undersökningen visar dock att det finns en skillnad mellan de båda klasserna i 

det grundläggande självförtroendet i ämnet Idrott och Hälsa. Elever med högutbildade 

Självförtroende     Lågutbildade Högutbildade   Signifikant 

Situationsspecifikt självförtroende 7,39   7,38 
 

         p> 0.05 

Grundläggande självförtroende 7,79   8,24 
 

         p> 0.05 

Totalt självförtroende     7,61   7,81            p> 0.05 

Andel svarande     115   107         

Summa procent svarande   100   100         



 
 

38 

 

föräldrar har ett bättre grundläggande självförtroende än vad de eleverna med lågutbildade 

föräldrar har. Medelvärdet för elever med högutbildade föräldrar var 8,24 mot 7,79 i 

medelvärde för de eleverna med lågutbildade föräldrar. De elever med högutbildade föräldrar 

har 0,45 enheters medelvärde bättre grundläggande självförtroende än vad de eleverna med 

lågutbildade föräldrar har. 

Båda samhällsklasserna har ett bättre grundläggande självförtroende i ämnet Idrott och Hälsa 

än vad de har utifrån det situationsspecifika självförtroendet. 

Om man väljer att slå ihop det situationsspecifika – och det grundläggande självförtroendet 

hos de båda samhällsklasserna till ett totalt självförtroende där 10 är det optimala 

självförtroendet så ser vi att de eleverna med högutbildade föräldrar får ett medelvärde på 

7,81 medan elever med lågutbildade föräldrar får ett medelvärde på 7,61. Elever med 

högutbildade föräldrar har ett medelvärde på 0,2 enheter bättre totalt självförtroende i ämnet 

Idrott och Hälsa än vad elever med lågutbildade föräldrar har. 

Den statistiska signifikansen visar att det finns en felmarginal i resultatet. P värdet är över 5 % 

vilket gör att resultatet inte är helt tillförlitligt.  

Sammanfattningsvis visar alltså studien att det inte går att se någon större skillnad mellan 

elevers situationsspecifika självförtroende utifrån elevernas föräldrars utbildningsbakgrund. 

Däremot finns det en skillnad där elever med högutbildade föräldrar har ett bättre 

grundläggande självförtroende än de eleverna med lågutbildade föräldrar har i ämnet Idrott 

och Hälsa. 

Undersökningen bygger på 222 gymnasieelever där 115 svarande hade föräldrar med låg 

utbildning medan 107 svarande elever hade föräldrar med hög utbildning. 
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6.3. Hur påverkar fysisk aktivitet på fritiden gymnasieelevers 

situationsspecifika - och grundläggande självförtroende i ämnet Idrott och 

Hälsa? 

 

Tabell 3. Gymnasieelevers självförtroende i Idrott och Hälsa utifrån fysisk aktivitet på 

fritiden. 

 

1                2                 3                4                5              6              7           8           9            10 

Instämmer inte alls.                                                                                         Instämmer helt.  

 

Resultaten från de elever som besvarade enkäten om hur de upplever sitt självförtroende i 

ämnet Idrott och Hälsa visar tydligt att de elever som är fysiskt aktiva på sin fritid har ett 

bättre självförtroende i ämnet än de elever som är fysiskt inaktiva på sin fritid. Både var det 

gäller det situationsspecifika självförtroendet samt det grundläggande självförtroendet. 

Resultatet från undersökningen som går att se i Tabell 3 visar att de elever som är fysiskt 

aktiva på sin fritid har ett medelvärde i det situationsspecifika självförtroendet på 7,63 där 10 

är optimalt situationsspecifikt självförtroende. I jämförelse har de elever som är fysiskt 

inaktiva endast 6,21 i medelvärde inom det situationsspecifika självförtroendet. En tydlig 

skillnad där de elever som är fysiskt aktiva på sin fritid har ett medelvärde på hela 1,42 

enheter bättre självförtroende än vad fysiskt inaktiva elever har utifrån det situationsspecifika 

självförtroendet. 

Självförtroende     
Icke fysiskt 
aktiva   

Fysiskt 
aktiva Signifikant 

Situationsspecifikt självförtroende 6,21 
 

  7,6 

 
  p < 0,05 

Grundläggande självförtroende 6,7 
 

  8,3 

 
  p < 0,05 

Totalt självförtroende     6,45     8     p < 0,05 

Andel svarande     41     181         

Summa procent svarande   100     100         
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Resultatet från undersökningen visar att de elever som är fysiskt aktiva på sin fritid har ett 

medelvärde i det grundläggande självförtroendet på 8,31. I jämförelse med 6,70 i medelvärde 

för de elever som är fysiskt inaktiva på sin fritid. Även i det grundläggande självförtroendet 

har alltså elever som är fysiskt aktiva på sin fritid ett betydligt högre medelvärde än de elever 

som är fysiskt inaktiva på sin fritid. Skillnaden i medelvärde är hela 1,61 enheter bättre 

grundläggande självförtroende i ämnet Idrott och Hälsa för de fysiskt aktiva än för de elever 

som är fysiskt inaktiva på sin fritid. 

Både de elever som är fysiskt aktiva på sin fritid samt de elever som är inaktiva har ett bättre 

grundläggande självförtroende i ämnet Idrott och Hälsa än vad de har i det situationsspecifika 

självförtroendet. 

Om man väljer att slå ihop både det situationsspecifika - och grundläggande självförtroendet 

hos de elever som är fysiskt aktiva på sin fritid mot de elever som är inaktiva till ett totalt 

självförtroende så går det att se en skillnad mellan de båda grupperna. De elever som är 

fysiskt aktiva får ett medelvärde på 7,96 i totalt självförtroende mot medelvärdet 6,45 för de 

elever som är fysiskt inaktiva på sin fritid. En skillnad på hela 1,51 enheter. 

Den statistiska signifikansen visar att resultatet är tillförlitligt. P värdet som mäter 

signifikansen är under 5 %. Till mer än 95 % stämmer alltså detta resultat.  

Sammanfattningsvis visar alltså studien att de elever som är fysiskt aktiva på sin fritid har ett 

betydligt bättre självförtroende än vad de elever har som är fysiskt inaktiva i ämnet Idrott och 

Hälsa. Både var det gäller det situationsspecifika – och det grundläggande självförtroendet. 

Enkätundersökningen bygger på 222 gymnasieelever där 181 svarande är fysiskt aktiva på sin 

fritid medan 41 stycken är fysiskt inaktiva.  

 

 

 

 

 

 



 
 

41 

 

7. Diskussion. 

I detta diskussionsavsnitt kommer vi att analysera vårt resultat och koppla det mot vår 

tidigare forskning och bakgrund. Varje frågeställning kommer att diskuteras var för sig. 

Sedan kommer vi kritiskt diskutera vårt val av metod, och även göra en analys av hur vi som 

blivande idrottslärare kan ha nytta av den här undersökningen. Sist i diskussionsavsnittet 

kommer vi presentera hur vi anser att man skulle kunna forska vidare inom detta ämne.  

7.1. Resultatdiskussion.  

Diskussion om kön. 

Vår första frågeställning avsåg att undersöka hur gymnasieelevers självförtroende i ämnet 

Idrott och Hälsa skiljde sig åt beroende på kön. Resultatet visade att pojkar har betydligt 

högre självförtroende i ämnet Idrott och Hälsa än vad flickor har.  

Det finns en biologisk skillnad mellan könen där män har i genomsnitt större andel 

muskelmassa, de väger mer och är i genomsnitt längre än vad kvinnor är. Framförallt i 

puberteten utvecklas de båda könen olika där pojkarnas förändringar endast är positiva 

biologiskt vilket kan gynna dem i ämnet Idrott och Hälsa (Engström & Redelius. 2002; 

Henriksson – Larsén. 2009; Jönsson.2007).  

Den här skillnaden mellan könen kan påverka hur elevers självförtroende ser ut i ämnet. När 

pojkar upplever att de känner sig starkare än vad flickor är kan det resultera i ett ökat 

självförtroende. Tvärtom kan resultatet även tyda på att flickor känner sig underlägsna mot 

pojkarna om det är så att de upplever att deras fysik inte är lika bra som pojkarnas.  

Forskning visar att det finns en norm om hur de båda könen bör vara i ett samhälle, och även i 

fysiska situationer. Det finns teorier om att både flickor och pojkar bör vara på ett visst sätt 

och att den här sociala konstruktionen av kön har skapat en genusnorm i samhället. Det har 

skapats en kultur där den manliga kroppen ska vara snabb, stark och modig medan den 

kvinnliga kroppen beskrivs som försiktig, lugn och svag (Engström & Redelius. 2002; 

Fagrell. 2000).  

Dessa teorier tror vi kan skapa problem inom ämnet Idrott och Hälsa där flickorna får en 

sämre självkänsla och sämre självuppfattning eftersom de på förhand är inskolade med att 

deras kön är undervärderad fysiskt mot pojkarnas. Tvärtom är pojkar inskolade med att deras 

kön gör att man ska ta för sig och vara modig vilket i sin tur leder till ett ökat självförtroende. 
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Ur ett jämställdhetsperspektiv blir det således oerhört viktigt för idrottsläraren att skapa ett 

lektionsinnehåll som gynnar de båda könen.  

Det finns forskning som visar att samundervisning i ämnet Idrott och Hälsa har missgynnat 

flickorna medan pojkarna har tjänat på det. Sedan samundervisningens införande i läroplanen 

har flickornas betyg försämrats i ämnet till skillnad från pojkarna där det ökat. Pojkar 

upplever även ämnet som roligare än vad flickor gör. En av förklaringarna till detta som det 

även finns forskning på är att pojkarnas favoritidrotter som bollspel och styrka tog över 

innehållet medan flickornas favoritämnen som dans och gymnastik kom att minska i 

omfattning (Carli.2004; Eklund, 1996; Engström & Redelius. 2002; Skolverket. 2010). 

Utifrån den här forskningen om samundervisning och dess innehåll i undervisningen, tror vi 

till stor del ligger bakom vårt resultat. När pojkarna upplever att innehållet i lektionerna 

passar dem fysiskt och även stämmer väl in med deras intresse så tror vi att deras 

självförtroende således blir högre än vad flickornas blir. 

Som idrottslärare anser vi att idrottsläraren måste reflektera över sitt innehåll i 

lektionsundervisningen så att den blir allsidig och jämställd. Målet ska vara att stimulera de 

båda könen lika mycket och ge alla individer samma förutsättningar till att lyckas och 

utvecklas.  

Slutligen tror vi även att det är viktigt att individualisera undervisningen och dämpa 

tävlingsmomenten. Således skapas en klassrumsmiljö där allt inte handlar om att vinna utan 

där utveckling och elevernas ansträngning blir viktigare.  

Diskussion om klass. 

Vår andra frågeställning avsåg att undersöka hur gymnasieelevers självförtroende i ämnet 

Idrott och Hälsa skiljde sig åt beroende på elevernas klassbakgrund. Resultatet visade ingen 

stor skillnad i elevernas självförtroende beroende på om eleverna hade lågutbildade eller 

högutbildade föräldrar. Dock såg vi tendenser till att elever med högutbildade föräldrar hade 

ett bättre grundläggande självförtroende i ämnet Idrott och Hälsa. 

Tidigare forskning har påvisat att individer som kommer från bakgrunder där föräldrarnas 

utbildningsnivå varit låg, visar ett sämre självförtroende än de individer som kommer från en 

bakgrundsmiljö där föräldrarna varit högutbildade (Holmberg. 2007). 



 
 

43 

 

Vi ville undersöka om detta även gällde inom ämnet Idrott och Hälsa men vi såg ingen tydlig 

skillnad.  

Vi tror att vårt resultat kan bero på att många elever som har lågutbildade föräldrar ändå kan 

lyckas prestera väl inom ämnet Idrott och Hälsa. I dagens Sverige är det inte längre lika 

självklart att du givet tillhör en samhällsklass även om du saknar en hög utbildning. I Sverige 

har vi relativt jämlika löner där även de människorna med låg utbildning kan ha det bra ställt. 

Vi har endast i vår undersökning tittat på elevernas föräldrars utbildningsnivå, men för en 

tydligare definition av elevernas klasstillhörighet hade vi även kunnat titta på deras föräldrars 

inkomster. 

Vi tror även att elever med lågutbildade föräldrar kan lyckas väl i ämnet Idrott och Hälsa. 

Många elever kan ha idrotten som sin favoritarena och frizon där man känner sig som mest 

trygg och tillfreds, eftersom det finns forskning som visar på att dessa elever kan ha 

svårigheter i andra ämnen (Skolverket.2009).  

Även det lektionsinnehåll som dominerar Idrott och Hälsa idag kan stimulera pojkar som 

kommer från hemförhållanden där föräldrar har låg utbildning, där bollspel är ett dominerande 

inslag. Detta faktum kan göra att dessa pojkar finner stimulans vilket kan avspegla sig i deras 

självförtroende i ämnet.  

Sammanfattningsvis kunde vi ändå se att det grundläggande självförtroendet var högre bland 

de elever som hade högutbildade föräldrar, vilket ändå kan påvisa att det finns en skillnad 

mellan de båda samhällsklasserna. Det grundläggande självförtroendet är stabilare över tid 

och skapas i den tidiga barndomen vilket kan avspegla sig i vårt resultat. Individer från högre 

klasstillhörighet kan komma från en tryggare och bättre barndom vilket avspeglar sig i deras 

grundläggande självförtroende (Railo. 1983; M Johnson. 1997; Johnsson mfl. 1999; Hassmén 

mfl. 2003).  

Diskussion om fysisk aktivitet på fritiden. 

Vår tredje frågeställning avsåg att undersöka hur gymnasieelevers självförtroende i ämnet 

Idrott och Hälsa skiljde sig åt beroende på hur fysiskt aktiva eleverna var på sin fritid. 

Resultatet visade att de elever som var fysiskt aktiva minst tre gånger i veckan med en 

pulshöjande aktivitet med hög intensitet, hade betydligt högre självförtroende i ämnet Idrott 

och Hälsa än de elever som inte var lika mycket aktiva på sin fritid. 
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Forskning visar att fysisk aktivitet är positivt både för den psykiska och fysiska hälsan. Till 

exempel förbättrar en individ de fysiska färdigheterna som kondition, muskelstyrka, 

koordination och smidighet när den är fysiskt aktiv minst tre gånger i veckan. Även psykiska 

faktorer som depression, stress och självförtroende påverkas åt det positiva hållet när en 

individ är fysisk aktiv (Annerstedt & Gjerset. 1997; Ericsson. 2003; FHI. 2014). 

De fysiska egenskaperna som kondition, muskelstyrka, koordination och smidighet är 

avgörande för en individs prestation i ämnet Idrott och Hälsa. En elev som är fysiskt aktiv på 

sin fritid har troligtvis goda fysiska egenskaper vilket gör att den känner sig duktig i ämnet 

och således ökar deras självförtroende. Tvärtom kan en elev som inte är fysiskt aktiv på sin 

fritid bära på sämre fysiska färdigheter vilket leder till en försämrad prestation i ämnet och 

således ett försämrat självförtroende. Vi tror även att de psykiska hälsovinsterna med fysisk 

aktivitet påverkar elevernas självförtroende, och därför ser vi en tydlig skillnad mellan de 

elever som är aktiva mot de som inte är det. 

Ett tydligt exempel på hur fysisk aktivitet påverkar elevers prestationer i skolan är 

Bunkefloprojektet. Studien visade att de elever som var fysiskt aktiva fick en bättre 

benstomme, motorik, bättre betyg, koncentrationsförmåga och ett förbättrad självförtroende 

(Ericsson. 2003). Denna forskning anser vi är betydelsefull där man tydligt kan se vilka 

fördelar elever får av fysisk aktivitet.  

Som idrottslärare är det viktigt att försöka skapa ett intresse för fysisk aktivitet hos eleverna 

som sträcker sig över hela livet. Det är farligt för hälsan att vara fysiskt inaktiv då det kan 

skapa oerhört kostsamma konsekvenser för både den enskilda individen och för samhället i 

stort. För att skapa ett livslångt intresse hos eleverna för fysisk aktivitet blir det viktigt för 

idrottsläraren att motivera eleverna. Genom ett visst elevinflytande där eleverna får valfrihet 

och fatta egna beslut går det att öka motivationen. När en elev lämnar skolan bör varje elev ha 

funnit minst ett område inom motionsrörelsen som den finner stimulerande och avkopplande. 

En lärare bör även ge eleverna teoretiska kunskaper om hur hälsa påverkas av den fysiska 

aktiviteten.  

7.2 Metoddiskussion. 

Vi valde att genomföra en kvantitativ forskningsstudie där eleverna fick besvara enkäter om 

hur deras självförtroende inom ämnet Idrott och Hälsa såg ut. Vi valde denna metod för att vi 

ville samla in ett stort material som vi sedan kunde bearbeta och analysera. Vi hade kunnat 
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göra en större undersökning där fler elever deltog, fler olika skolor kunde deltagit för att få en 

större spridning och således hade vår undersökning blivit mer representativ. På grund av tid, 

ekonomi och geografi valde vi att genomföra ett bekvämlighetsurval där vi endast undersökte 

en gymnasieskola (Bryman. 2011; Trost. 2012; Lundqvist. 1993). Dock anser vi ändå att vår 

studie är tillförlitlig då elevantalet är stort och det finns en stor spridning mellan kön, klass 

och elevernas fysiska aktivitet på fritiden. 

För att få mer djupgående svar från eleverna hade vi kunnat genomföra en kvalitativ studie 

där vi genom intervjufrågor kunnat ställa följdfrågor och på så vis få en djupare förståelse för 

bakomliggande orsaker.  

Det går även att diskutera hur vi väljer att definiera kön, klass och fysisk aktivitet på fritiden. 

Vi hade kunnat definiera dessa på annat sätt. Vi valde att utgå från att det finns en biologisk 

skillnad som förklarar vilket kön en individ har. Vi valde att utgå från föräldrars 

utbildningsnivå när vi definierade klass. Detta finner vi stöd i hur skolverket väljer att 

definiera klasstillhörighet när de genomför sina forskningsstudier. Även hur vi valde att 

definiera fysisk aktivitet går att diskutera. Vi valde att utgå från Statens folkhälsoinstitut när 

vi definierade fysisk aktivitet. Vi är väl medvetna om att det finns teorier som skiljer sig åt 

hur man väljer att definiera fysisk aktivitet. Vi anser ändå att vår definition av fysisk aktivitet 

är vanligt förekommande i forskningsstudier. 

Det går även att diskutera hur vi valt att definiera och utforma våra enkätfrågor utifrån det 

grundläggande – och situationsspecifika självförtroendet. Med hjälp av den bakgrund och 

tidigare forskning som finns inom begreppet självförtroende så anser vi att vi skapat rätt typ 

av frågor som rör de båda delarna av självförtroende. Vi hade till exempel kunnat välja ut 

endast en fråga utifrån de båda typerna av självförtroende som vi sedan analyserat. Istället 

valde vi att skapa 10 frågor som rörde de båda delarna.  

7.3. Slutdiskussion. 

Av vårt resultat har vi lärt oss att det finns en tydlig skillnad mellan hur gymnasielevers 

självförtroende ser ut inom ämnet Idrott och Hälsa, framförallt beroende på vilket kön eleven 

har och hur fysiskt aktiv eleven är på sin fritid. Varför är det här resultatet viktigt för oss som 

blivande idrottslärare? 
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När det gäller den skillnad som finns mellan könen blir det väldigt viktigt för oss som 

idrottslärare att vi bedriver en jämställd undervisning med ett varierat lektionsinnehåll, som 

varken gynnar eller missgynnar ett specifikt kön. Det är viktigt att vi strävar efter att skapa ett 

lektionsinnehåll där alla känner sig trygga och där alla elever får möjlighet till att lyckas. 

Genom att eleverna får möjlighet till att lyckas kommer det i sin tur skapa ett ökat 

självförtroende som i sin tur leder till ett ökat intresse för ämnet. Då kommer eleven ta nya 

kliv och utvecklas och förhoppningsvis befästa ett intresse för fysisk aktivitet genom hela 

livet. 

Det är viktigt som lärare att se alla elever och ge varje elev positiv bekräftelse. Framförallt de 

elever som har det svårt i ämnet och lider av ett lågt självförtroende. Som lärare är det viktigt 

att bemöta varje elev efter den nivå där de befinner sig och istället försöka utveckla dem. Det 

är viktigt att skapa ett klimat i lektionssalen där alla elever känner att de får misslyckas utan 

att de blir uthängda för läraren och sina klasskamrater.  

Det är viktigt för oss som blivande idrottslärare att hitta en balans när och hur vi bedömer 

eleverna inom betygsättning utan att det påverkar eleverna negativt i form av exempelvis 

prestationsångest och oro. Om varje elev känner att den efter avslutat studietid från skolan 

känner att den har positiva minnen från idrotten kommer det öka chansen till ett livslångt 

fysiskt och hälsosamt liv för framtiden. 

7.4. Framtida forskning. 

Det är absolut genomförbart att genomföra en större studie utifrån detta område. Fler skolor, 

elever och kommuner skulle leda till en större mängd svarande med en större spridning, vilket 

i sin tur skapar en mer representativ undersökning. 

För framtida forskning går det även att genomföra kvalitativa intervjuer där man kan ställa 

djupare följdfrågor till eleverna och därigenom få en djupare förståelse inom området.  

Man skulle även kunna undersöka om det finns något specifikt lektionsinnehåll som 

framkallar lågt eller högt självförtroende inom ämnet, och även vilken typ av ledarstil hos 

läraren som framkallar högt eller lågt självförtroende. 

Det hade även varit intressant och undersöka vilka elever som väljer att fortsätta med Idrott 

och Hälsa i årskurs 3 och se om det finns något samband med deras självförtroende inom 

ämnet. 
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Sist men inte minst anser vi att det även hade varit intressant att följa upp studien cirka 20 år 

fram i tiden och se vilka elever som befäst sin fysiska aktivitet långt upp i åren och koppla det 

mot deras självförtroende för ämnet Idrott och Hälsa. 
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9. Bilagor. 

9.1 Bilaga 1. Brev till idrottslärare. 

 

Till idrottsläraren.  

Hej! 

Vi är två lärarstudenter, Alexander Heiel och Martin Spångberg som läser sista terminen på 

Linnéuniversitetet i Växjö. Just nu skriver vi ett examensarbete inom Idrott och Hälsa. Vi 

undersöker gymnasieelevers självförtroende inför ämnet Idrott och Hälsa. 

För att få svar på vår undersökning önskar vi att genomföra en enkätundersökning där 

gymnasieelever får besvara ett antal frågor om självförtroende kopplat till ämnet Idrott och 

Hälsa. 

Eleverna kommer att vara anonyma i undersökningen och de får avbryta undersökningen när 

de vill om de så önskar. Deltagande är frivilligt och eleverna godkänner själva om de vill vara 

med. Den information som eleverna lämnar i sina enkätsvar kommer endast att användas till 

den aktuella undersökningen och inte i andra sammanhang.  

Eleverna kommer att få den här informationen presenterad för sig innan de genomför 

undersökningen. 

Vi önskar att besöka din skola och dina klasser för att genomföra den här studien. Beräknad 

tid för genomförande är cirka 15 minuter. Vi vore väldigt tacksamma om ni vill deltaga och 

hjälpa till. 

Om eventuella övriga frågor ring:  

Alexander Heiel, 073 316 47 92. Heiel@hotmail.com 

Martin Spångberg 073 951 69 41. Martin.spangberg@hotmail.com 

Handledare: Anna Hafsteinsson Östenberg. Anna.hafsteinsson-ostenberg@lnu.se 

Tack så mycket! Alexander Heiel och Martin Spångberg.  Växjö 140313 
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9.2. Bilaga 2. Enkät. 

 

Bakgrund:   

Kön:        Flicka           Pojke   

 

Vilken gymnasieinriktning läser du? 

      Yrkesförberedande          Studieförberedande 

 

Är du fysiskt aktiv på fritiden?        Ja           Nej 

 

Hur ofta genomför du högintensiv träning (väldigt ansträngande träning) på mer än 30 

minuter i veckan på fritiden?  

      1-2 gånger i månaden           1-2 gånger i veckan            3-4 gånger i veckan            5- fler 

gånger i veckan 

 

Är dina föräldrar fysiskt aktiva på fritiden?       Ja          Nej 

 

Hur ofta motionerar dina föräldrar?(Välj den förälder som är mest aktiv).  

      1-2 gånger i månaden          1-2 gånger i veckan          3-4 gånger i veckan          5- fler 

gånger i veckan 

 

Vilken utbildningsnivå har dina föräldrar?(Välj den förälder med högst utbildning). 

      Ej Grundskola       

      Fullgjord Grundskola, 9 år       

      Gymnasium, Folkhögskola        

      Studier vid Högskola/Universitet        

      Examen från Högskola/Universitet 
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Utifrån nedanstående skala, kryssa i det påståendet som stämmer bäst överrens enligt 

dig (max ett kryss per påstående).  

 

1. Jag känner mig alltid trygg när jag testar på nya aktiviteter på idrottslektionen. 

                                                                                                                         

1              2            3             4              5               6               7                8                9              10  

Instämmer inte alls                                                                                                Instämmer helt 

 

2. Jag blir aldrig nervös inför tävlingar på idrottslektionen.                                                                                                                                   

                                                                                                                         

1              2            3             4              5               6               7                8                9              10  

Instämmer inte alls                                                                                                Instämmer helt 

 

3. Jag blir aldrig nervös inför aktiviteter som jag på förhand vet är betygsgrundade i 

ämnet Idrott och hälsa. 

                                                                                                                         

1              2            3             4              5               6               7                8                9              10  

Instämmer inte alls                                                                                                Instämmer helt 

 

4. På idrottslektionen gillar jag aktiviteter när alla i klassen kan se mig. 

                                                                                                                         

1              2            3             4              5               6               7                8                9              10  

Instämmer inte alls                                                                                                Instämmer helt 
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5. När jag ställs inför aktiviteter tillsammans med andra klasser där jag inte känner 

någon, så ser jag detta som något positivt och utmanande. 

                                                                                                                         

1              2            3             4              5               6               7                8                9              10  

Instämmer inte alls                                                                                                Instämmer helt 

 

6. Jag trivs bäst på idrottslektionen när flickor och pojkar idrottar tillsammans. 

                                                                                                                         

1              2            3             4              5               6               7                8                9              10  

Instämmer inte alls                                                                                                Instämmer helt 

 

7. Vilka problem som jag än ställs inför på idrottslektionen så känner jag mig alltid lugn 

och trygg. 

                                                                                                                         

1              2            3             4              5               6               7                8                9              10  

Instämmer inte alls                                                                                                Instämmer helt 

 

8. Oavsett lagindelning så vågar jag alltid göra misstag. 

                                                                                                                         

1              2            3             4              5               6               7                8                9              10  

Instämmer inte alls                                                                                                Instämmer helt 

 

9. Oavsett vad som sker på idrottslektionen så är jag alltid nöjd med mig själv efteråt. 

                                                                                                                         

1              2            3             4              5               6               7                8                9              10  

Instämmer inte alls                                                                                                Instämmer helt 
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10. Oavsett aktivitet så känner jag att jag vågar ta för mig och göra mitt yttersta. 

                                                                                                                         

1              2            3             4              5               6               7                8                9              10  

Instämmer inte alls                                                                                                Instämmer helt 

 

11. Jag har bra självförtroende i ämnet Idrott och hälsa. 

                                                                                                                         

1              2            3             4              5               6               7                8                9              10  

Instämmer inte alls                                                                                                Instämmer helt 

 

12. Jag känner att jag vågar göra misstag på idrottslektionen. 

                                                                                                                         

1              2            3             4              5               6               7                8                9              10  

Instämmer inte alls                                                                                                Instämmer helt 

 

13. Jag ser fram emot kommande idrottslektion även om allt gick dåligt på den 

föregående. 

                                                                                                                         

1              2            3             4              5               6               7                8                9              10  

Instämmer inte alls                                                                                                Instämmer helt 

 

14. Mitt goda självförtroende hjälper mig att utvecklas i ämnet Idrott och hälsa. 

                                                                                                                         

1              2            3             4              5               6               7                8                9              10  

Instämmer inte alls                                                                                                Instämmer helt 
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15. Jag känner aldrig att mitt självförtroende påverkar mig negativt på idrottslektionen. 

                                                                                                                         

1              2            3             4              5               6               7                8                9              10  

Instämmer inte alls                                                                                                Instämmer helt 

 

16. Jag har en positiv och bra inställning i ämnet Idrott och hälsa. 

                                                                                                                         

1              2            3             4              5               6               7                8                9              10  

Instämmer inte alls                                                                                                Instämmer helt 

 

17. Jag känner att jag klarar av att ta kritik från klasskamrater och lärare på 

idrottslektionen. 

                                                                                                                         

1              2            3             4              5               6               7                8                9              10  

Instämmer inte alls                                                                                                Instämmer helt 

 

18. Jag tvivlar aldrig på mig själv inför en idrottslektion. 

                                                                                                                         

1              2            3             4              5               6               7                8                9              10  

Instämmer inte alls                                                                                                Instämmer helt 

 

19. Jag blir aldrig rädd för att misslyckas i en aktivitet som jag vet att jag är duktig på. 

                                                                                                                         

1              2            3             4              5               6               7                8                9              10  

Instämmer inte alls                                                                                                Instämmer helt 
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20. Jag känner mig alltid trygg inför en idrottslektion. 

                                                                                                                         

1              2            3             4              5               6               7                8                9              10  

Instämmer inte alls                                                                                                Instämmer helt 

 

 

 

Stort tack för din medverkan! 

Alexander Heiel och Martin Spångberg 
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9.3 Bilaga 3. Fysisk aktivitet på fritiden kopplat till klass och kön. 

 

 

Tabell 4. Fysisk aktivitet på fritiden kopplat till klass.  

 

Utbildning       

fysiskt 
aktiv 

fysiskt 
inaktiv 

% fysiskt 
aktiva 

Högutbildade 
  

  89 18 83,10%   

Lågutbildade 
  

  92 23 80,00%   

                  

Andel svarande     181 41     

Summa procent svarande   100 100     
 

I tabell 4 kan vi se att gymnasieelever som har föräldrar med hög utbildning är mer fysiskt 

aktiva på sin fritid än de elever som har föräldrar som är lågutbildade. 83,10 % av de 

gymnasieelever som kommer från hemförhållanden där föräldrar har högutbildning är fysiskt 

aktiva på sin fritid. Av de elever som kommer från hemförhållanden där föräldrarna är 

lågutbildade är 80 % fysiskt aktiva på sin fritid. 

 

 

Tabell 5. Fysisk aktivitet på fritiden kopplat till kön. 

 

Kön         

fysiskt 
aktiv 

fysiskt 
inaktiv 

% fysiskt 
aktiva 

Pojkar 
   

  111 20 84,70%   

Flickor 
   

  70 21 76,90%   

                  

Andel svarande     181 41     

Summa procent svarande   100 100     
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I tabell 5 kan vi se att det finns en skillnad av hur fysiskt aktiva gymnasieelever är på sin fritid 

kopplat mot kön. Pojkar är till 84,70 % fysiskt aktiva på sin fritid mot flickorna som är det till 

76,90%.  

 

 


