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Sammanfattning 
 

Syfte och frågeställningar 

Min avsikt med studien var att undersöka yngre elevers (8-10 år) attityder och upplevelser av 

fysisk aktivitet, samt vilken roll barnen tilldelar fysisk förmåga och upplevd fysisk självkänsla 

vid spel och lekar tillsammans med andra barn.  

Metod 

Urvalet bestod av 12 elever, 8-10 år med vilka en semistrukturerad intervju genomfördes. Vid 

intervjun användes bilder som föreställde barn i olika situationer. Utöver Intervjun 

genomfördes en föräldraenkät för att få en bakgrundsinformation om föräldrarnas syn på 

barnens fysiska aktivitet och deras egna motionsvanor. Intervjusvaren bearbetades utifrån 

frågeställningarna, analyserades och tolkades med utgångspunkt från ett interaktionistiskt 

perspektiv. 

Resultat 

Eleverna beskriver den egna fysiska självkänslan i termer av god idrottslig motorisk 

kompetens. Då respondenterna resonerar kring andras goda kompetenser beskrivs dessa i 

termer av fysisk styrka och kondition. De fysiskt aktiva (föreningsbundna) eleverna tenderar 

att vara tydligare i sina motiveringar till varför de är duktiga på idrott eller är sportiga. 

Majoriteten av respondenterna väljer umgänge och gemensam aktivitet baserat på 

rörelsekompetens och sportighet. Samtliga respondenter beskriver en positiv upplevelse av 

ämnet idrott och hälsa. Det förekommer dock i intervjusvaren berättelser om kamrater som 

beskrivs som fysiskt inaktiva och ej roade av ämnet. De fysiskt aktiva (föreningsbundna) 

respondenterna har lättare att beskriva vad som är roligt i ämnet och de har en något tydligare 

bild av ämnets investeringsvärde. Dock legitimeras ämnet enligt ett investeringsvärde snarare 

än av ett egenvärde av samtliga respondenter.  

Slutsats 

Samtliga respondenter äger en hög grad av fysisk självkänsla, som beskrivs i termer av god 

idrottslig motorisk kompetens. Ur ett interaktionistiskt perspektiv verkar fysisk aktivitet, att 

vara sportig, ha en viss betydelse för yngre elever då det gäller val av umgänge och fria 

aktiviteter på exempelvis raster. Detta framträder som mer betydelsefullt för de fysiskt aktiva 

(föreningsbundna) eleverna och för de äldre eleverna. Dock verkar sportighet ej ha någon 

betydelse för social positionering eller företräda ett hierarkiskt värde för yngre elever. 

 
 



  

Summary 
 

Aim 

My aim was to explore experiences and attitudes towards physical activity among juniors 

(children aged 8 to 10 years), in particular the influence of physical activity and physical self-

esteem when playing and interacting with others.  

Method 

Interviews with 12 randomly selected juniors from grades 2 to 4, i.e. aged 8 to 10 was carried 

out. Pictures presenting children in different situations were used during the interviews. The 

interviews were also supplemented with a questionnaire where the parents views on physical 

activity and expectations on their children were displayed. The answers were categorized, 

compared and analyzed from an interactionist perspective.  

Results 

The respondents own physical self-esteem is described in terms of high athletic motor 

competence. When the respondents argue about others high competence, they use terms of 

physical power and cardiovascular health. Juniors with memberships in sport clubs tend to be 

more explicit when giving reasons why they are good at sports. The majority of the 

respondents choose company and activities based on physical competence and sports 

performance.   

All respondents express favourable experiences from physical education (PE). Yet, the 

interviews include stories about friends who are physically inactive, and who does not seem 

to experience a pleasure in, or enjoy participating in PE. Membership in sports clubs is 

associated with a higher ability to describe what is stimulating in the subject and also 

associated with having a slightly more distinct picture of the investment value of the subject. 

However, the subject is justified by an investment value, rather than an intrinsic value by all 

respondents.  

Conclusion 

All of the respondents have a high level of physical self-esteem, which is described in terms 

of high athletic motor competence. From an interactionist perspective, physical activity, being 

sporty, seems to have certain significance to juniors concerning choice of company and free 

activities, e.g. in school breaks. This is even more obvious for pupils with membership in 

sport clubs, and also for the older pupils. However, being sporty does not seem to have any 

value of hierarchy, nor does social position seem to depend on being sporty.
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1. Inledning 
 
Jag fick förmånen att läsåret 2008-2009 läsa kursen Lärarskapet i rörelse – idrottsdidaktiska 

utmaningar, 30hp vid GIH inom ramen för Lärarlyftet. Kursen ledde till en hel del 

klargöranden men till även många intressanta frågeställningar. Med den förkunskap jag har 

fått vill jag nu fortsätta undersöka ett för mig, och andra verksamma lärare, viktigt område; 

Vilken påverkan har fysisk aktivitet på yngre elever om utgångspunkten tas i ett socialt 

perspektiv? Jag är alltså intresserad av att studera de sociala aspekterna av fysisk aktivitet. I 

denna studie används fysisk aktivitet som benämning för föreningsidrott samt 

rörelsekompetens. I studien används begreppen barn och elever beroende av att jag i vissa 

lägen har för avsikt att beskriva ett vidare perspektiv än bara skolan och idrott och hälsa.  

 

Min erfarenhet av att arbeta med yngre barn är att de har enormt stor glädje av att röra sig och 

leka oavsett grupp och aktivitet. Jag, och många med mig ser väldigt få inaktiva barn i 

exempelvis en förskoleklass. I en mellan- och högstadieklass finns däremot mycket ofta ett 

mindre antal ständigt inaktiva barn.  

 

Att förmedla en allsidig rörelsekompetens till alla barn känns för mig som ett huvudmål som 

lärare i idrott och hälsa, därför är det viktigt att försöka beskriva och förstå vad som påverkar 

barn att röra på sig (och mer intressant; att inte röra på sig) och att delta i lek och olika fysiska 

aktiviteter. Speciellt då man inom utvecklingspsykologin betonar lekens roll för barns 

utveckling.1

 

 

Min hypotes var att många barn redan som små identifierar sig som ”sportiga” eller inte 

”sportiga”, och att glappet däremellan tyvärr är ganska stort. Vidare att synen på sig själv som 

sportig eller inte sportig, påverkar valet av kamrater samt valet av lekar och aktiviteter. Det 

vill säga att de barn som upplever sig som sportiga bedriver lekar förknippade med tävlings-

/föreningsidrott och de som inte upplever sig som sportiga leker mindre tävlingsinriktade 

lekar. 

                                                 
1 Pia Björklid & Siv Fischbein, Det pedagogiska samspelet (Lund: Student Litteratur AB, 1996), s. 47; Espen 
Jerlang, ”Erik Homburger Erikssons psykoanalytiska teorier”, i Utvecklingspsykologiska teorier, red. Katarina 
Tiger (Stockholm: Liber, 1999), s. 68; Espen Jerlang, ”Jean Piagets teori om intelligensen”, i 
Utvecklingspsykologiska teorier, red. Katarina Tiger (Stockholm: Liber, 1999), s. 231ff. 
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Min uppfattning var också att både förväntningar och upplevelse av fysisk aktivitet och fysisk 

självkänsla skiljer sig åt dels med stigande ålder dels beroende på om man är fysiskt aktiv 

eller fysiskt inaktiv. 

Ämnesområdet känns speciellt relevant då ämnet idrott och hälsa ofta legitimeras med att det 

ska vara roligt för att stimulera till rörelse och lärande.2

 

 Om vi nu främst förmedlar 

rörelsekompetenser genom en känsla av glädje bör vi också försöka nå en förståelse för vad 

som av eleverna upplevs som roligt. 

Jag vill med studien försöka att öka kunskapen om hur och om yngre elever upplever sin 

fysiska självkänsla och rörelsekompetens och hur detta påverkar dem vid deltagandet av olika 

aktiviteter tillsammans med andra.  

 

1.1 Aktuellt forskningsläge 
 
Då jag har sökt efter aktuell forskning som angränsar till mina frågeställningar, elevers 

upplevelse av eller attityd till fysisk aktivitet, fann jag endast studier gjorda på äldre elever 

(högstadium och gymnasium).3 Den forskning som har utförts på och med yngre elever 

tenderar att rikta in sig på ett fysiologiskt/medicinskt perspektiv, och då i synnerhet mot risker 

för en framtida fysisk ohälsa, med t ex främst övervikt och diabetes till följd av en minskad 

fysisk aktivitet.4

Den forskning jag har gått igenom visar en tydlig minskning av antal fysisk aktiva barn från 

7-8 år upp till sena tonår.

 

5

                                                 
2 Håkan Larsson & Karin Redelius, ”Några pedagogiska utmaningar i relation till ämnet idrott och hälsa”, i 
Mellan nytta och nöje, red. Håkan Larsson & Karin Redelius (Stockholm: Idrottshögskolan, 2004), s. 229. 

 Den visar också att flickor tenderar att röra sig mindre än pojkar 

3 Martin Mellberg & Niclas Uvesten, Pojkar och flickors inställning till ämnet idrott och hälsa, Kandidatuppsats 
vid Högskolan i Jönköping (Jönköping: Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation 
2008); Tobias Larsson & Mattias Palo, Skillnader mellan pojkars och flickors attityder till ämnet idrott och 
hälsa och dess innehåll, Examensarbete 15 hp vid Luleå tekniska universitet/Pedagogik och lärande (Luleå: 
Luleå tekniska universitet/Pedagogik och lärande, 2008); Karin Redelius, ”Bäst och pest!”, i Mellan nytta och 
nöje, red. Håkan Larsson & Karin Redelius (Stockholm: Idrottshögskolan, 2004), s. 149ff; Jane Meckbach & 
Suzanne Lundvall, ”Flickor och fysisk aktivitet”, Svensk idrottsforskning (2008:4), s. 18. 
4 Lena Klasson-Heggebo & Sigmund A Anderssen, Gender and age differences in relation to the 
recommendations of physical activity among Norweigan children and youth, Scand J Med Sci Sports (2003:13), 
s. 293-298; Magnus Dencker et al, Daily physical activity in Swedish children aged 8-11 years, Scand J Med Sci 
Sports (2006:16),  s. 252-257; Michael I Goran et al, Influence of sex, seasonality, ethnicity and georgaphic 
location on the components of total energy expenditure in young children: Implications for energy requirements, 
Am J Clin Nutr (1998: 68), s. 675-682; Gisela Nyberg, Physical activity in 6-10 year old children: Variations 
over time, associations with metabolic risk factors and role in obesity prevention (diss. Stockholm: Karolinska 
institutet, 2009).  
5 Ibid. 
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och att aktiviteten är mindre under helger. Studierna är ofta gjorda med accelerometrar6

 

 och 

enkäter och resultaten från dessa studier kartlägger endast förekomsten av fysisk aktivitet i 

vissa grupper och åldrar. 

Anledningen till att jag specifikt intresserar mig för åldersintervallet 8-10 år är dels att barnen 

har introducerats i skolämnet idrott och hälsa, dels i många fall har introducerats i 

föreningsidrotten, men även hunnit hoppa av och hittat nya fritidsintressen.  

 

En för mig intressant och användbar studie visar en korrelation mellan ett fysiskt index, 

konstruerat efter 11 tester (kondition, styrka, balans och motorik) och upplevd fysisk 

kompetens (self percieved competence in PE). 7 Studien visar att fysiskt aktiva barn skattar 

sin fysiska förmåga som bättre än inaktiva barn. Detta ger anledning till att koppla fysisk 

aktivitet till fysisk självkänsla, vilket jag kommer att bygga vidare på i mina intervjuer. Även 

en C- uppsats visar detta samband.8

Det har varit svårare att hitta forskning kopplat till interaktionism och fysisk aktivitet. Två 

studier som tangerar området visar på en korrelation mellan föräldrars fysiska aktivitet (samt 

utbildningsnivå) och deras barns fysiska aktivitet samt föräldrars förväntningar på barn 

kopplat till deras fysiska aktivitetsgrad. Den första studien är gjord på 390 tyska barn i 

åldrarna 9-12 år. 

  

9 Efter ett motoriskt test, bestående av 11st deltester mättes BMI och 

försökspersonerna fick fylla i en enkät. Föräldrarna till försökspersonerna fyllde också i en 

enkät rörande aktivitetsvanor. Fokus för studien är ärftligheten av fysisk aktivitet. Den andra 

studien fokuserar på vad som påverkar till ett fysiskt aktivt beteende. 10

                                                 
6 En accelerometer är en förfinad stegräknare som även kan detektera rörelsers intesitet. 

 Studien är gjord på 

81st 10-11 åringar (fourth grade) och deras föräldrar. Försökspersonerna fick besvara en enkät 

(CAPA) som behandlade attityder och influenser till fysisk aktivitet. Föräldrarna fick 

dessutom bedöma sin nivå av uppmuntran och förväntningar på sina barns fysiska aktivitet. 

Resultaten av studien visar bl a att barn till föräldrar som har höga förväntningar på sina barns 

7 Ann-Christin Sollerhed et al, Factors associated with young children´s self-perceived physical competens and 
self reported physical activity, Health Education Research (2008:23), s. 125-136. 
8 Gustav Louis Öien, Är generell självtillit relaterad till fysisk aktivitet på fritiden, prestation och koncentration i 
gymnasieskolan?, C-uppsats 10p vid Inst för beteendevetenskap Högskolan Kristianstad (Kristianstad: 
Högskolan Kristiansstad, 2005), s. 23. 
9 Gertrud Pfister, Annemari Reeg, Fitness as ’social heritage’: A study of elementary school pupils in Berlin, Eur 
PERev (2006:12), s. 5. 
10 Robert J. Brustad , Who will go out and play? Parental and Psychological influences on children´s attraction to 
physical activity, Ped Exc Sci (1993:5), s. 210-223. 
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fysiska aktivitet också äger ett högt mått av fysisk självkänsla samt att föräldrars 

förväntningar på sina barns fysiska aktivitet är högre då föräldrarna själva är fysiskt aktiva.      

Ytterligare resultat som har relevans för min studie är Raustorps forskning kring  fysisk 

självkänsla (ett begrepp som utvecklas vidare i kap 2.1.3). 11

 

 Studien är en uppföljningsstudie 

över fem år på 12-17 åriga ungdomar, där man undersökt sambanden mellan fysisk aktivitet 

(stegräknare), BMI, procent kroppsfett (m h a BI) och fysisk självkänsla. Resultaten visar att 

graden av fysisk självkänsla är stabil över femårsperioden. Vidare visar studien att det inte 

verkar existera ett starkt samband mellan fysisk självkänsla och fysisk aktivitet. Dock finns ett 

samband mellan låg fysisk självkänsla och procent kroppsfett. Detta samband ökade likaså 

med ålder.     

Ytterligare en studie som diskuterar attityder till idrott är Tibelius enkät- och 

intervjuundersökning som bland annat studerade 7 – 12 åringars föreställningar om idrott i 

kombination med att mäta muskelstyrka och kondition (cykelergometer).12

 

 Studien har 

interaktionistiska drag då det gäller självvärdering, aktiviteters egenvärde och andras 

påverkan som betydelse av aktivitet. Tibelius använder inte definitionen fysisk självkänsla, 

men visar i sin studie resultat som att barn på ett tidigt stadium drar sig undan på grund av 

misslyckanden och att barn väljer aktiviteter främst grundat på egenvärdet. Studien tangerar 

mitt ämnesområde väl och ger framför allt en bild av hur barn socialiseras till fysisk aktivitet 

och vilka barn som socialiseras till att bli fysiskt aktiva. 

1.2 Syfte 
 
Mitt syfte har varit att undersöka yngre elevers (8-10 år) attityder till och upplevelse av fysisk 

aktivitet samt vilken roll barnen tilldelar fysisk förmåga och upplevd fysisk självkänsla vid 

spel och lekar tillsammans med andra barn.  

 

 
 
 
 

                                                 
11 Anders Raustorp, Trevor Arkel, Kjell Svensson, Thommy Perlinger & Marie Alricsson, Physical self esteem- 
A five year follow up study on Swedish adolescents, Int.J Adolesc Med Health (2009:21), s. 497-507. 
12 Ulla Tebelius, ”Barns upplevelser av idrott”, i SVEBIS årsbok: Aktuell beteendevetenskaplig idrottsforskning, 
red. Göran Patriksson (SVEBI, Lund 1987), s. 63ff. 
 

http://www2.hik.se/applikationer/forskningspresentation/researcher.aspx?personid=4331�
http://www2.hik.se/applikationer/forskningspresentation/researcher.aspx?personid=4331�
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1.3 Frågeställningar 
 
De mer preciserade frågeställningarna var följande:  

– Hur resonerar yngre elever kring fysisk självkänsla?  

– Hur resonerar yngre elever kring betydelsen av fysisk förmåga och fysisk självkänsla? 

– Vilken bild av ämnet idrott och hälsa har yngre elever?  

 

2. Bakgrund 
  

2.1 Teoretisk utgångspunkt 
 
Min teoretiska utgångspunkt är inspirerad av ett etnografiskt perspektiv. ”Etnografi 

karaktäriseras som den vetenskap som beskriver hur samhällssystem och kulturer styrs av 

koder och regler för att därigenom utgöra en helhet.”13

 

 Utgångspunkten i studien är att förstå 

och försöka beskriva barns upplevelser utifrån deras egen livsvärld. Jag har tagit avstamp i en 

för mig relevant teoribildning - symbolisk interaktionism, som kortfattat handlar om hur vi 

förstår och tolkar händelser och situationer genom symboliska handlingar som exempelvis tal, 

gester och rörelse. Då interaktionen mellan människor påverkar vår självkänsla spelar 

begreppet fysisk självkänsla en central roll för analysen och kategoriseringen av intervjuerna 

(mer om detta nedan). 

2.1.1 Symbolisk interaktionism 
 

”Behovet av att känna igen sig, vara som andra och få uppmärksamhet har sitt ursprung i 

samhällets värderingar och visar sig i individens försök att utföra handlingar som ger status och 

social erkänsla. Ju mer han/hon uppfattar att handlingarna ger resultat i denna strävan, desto 

mer lockas han/hon att delta.”14

 
 

Människans väsen formas genom interaktion med andra människor. ”En människa blir en 

handlande person genom andras reaktioner på henne själv.”15

”Att interagera är att samtala men inte bara genom att tala med munnen utan också genom 

kroppens andra rörelser såsom till exempel minspel och handrörelser.”

 

16

                                                 
13 Henry Olsson & Stefan Sörensen, Forskningsprocessen (Stockholm: Liber 2007), s. 97. 

  

14 Tebelius, s. 70. 
15 Lars Erik Berg, ”Den sociala människan: Om den symboliska interaktionismen”, i Moderna samhällsteorier 
Traditioner, riktningar, teoretiker, red. Månsson P (Stockholm: Prisma 2003), s. 155. 
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Till skillnad från många utvecklingspsykologer ser man inom interaktionismen utvecklingen 

som att ”jaget förändras och omdefinieras under hela livets förlopp, hela tiden i förhållande 

till situationen, till sammanhanget.”17

 

 alltså något som är under ständig utveckling.  

En annan formulering som kortfattat förklarar symbolisk interaktionism är ”Vårt väsen som 

människor både skapas och formas i vårt sociala livsrum.”18

Enligt Trost och Levin vilar symbolisk interaktionism på fem hörnstenar: 

   

 

1) Definitionen av situationen .  

Människan definierar och omdefinierar den situation hon befinner sig i. Exempelvis kan jag 

definiera en speciell maträtt som köttfärssås med spaghetti eller spaghetti med köttfärssås. 

”Företeelsen är sig självt men dess betydelse eller mening beror på vilket synsätt vi har…”19

Detta betyder att vi är beroende av hur vi definierar en situation och att vi också handlar efter 

de konsekvenser vi tror att handlandet får. Översatt till fysisk aktivitet kommer deltagandet i, 

och upplevelsen av fysisk aktivitet alltså bero på hur vi definierar situationen.  

 

 

2) Social interaktion.  

Ett interagerande behöver inte förutsätta ett samtal mellan två eller fler människor. En 

interaktion kan också vara ett inre samtal, en reflektion, exempelvis av hur jag uppfattar att 

andra klär sig och rör sig. George H Mead (1864-1931) brukar tillskrivas formulerandet av 

det egna jaget i ”I” och ”me”. Där ”I” står för mitt rent fysiska uppträdande, hur andra 

människor kan uppfatta mig, det synliga, det jag säger, hur jag rör mig här och nu. Mitt ”me” 

är mina normer, värderingar och erfarenheter som styr mitt ”I”. Det som vi anser som 

avvikande eller om vi får starka reaktioner på vårt eget beteende påverkar vårt ”me” starkare.  

Viktiga begrepp inom interaktionen är signifikanta andra och den generaliserande andre. 

Dessa två påverkar vårt ”I” och ”me”. Kort kan signifikanta andra förklaras som 

betydelsefulla fysiska personer och den generaliserande andre är samhälliga värderingar, lagar 

och lösa kontakter. Ett ämnesspecifikt exempel på detta Brustads studie som visar hur 

föräldrars förväntningar på sina barn påverkar barnens fysiska aktivitet.20

 

 

                                                                                                                                                         
16 Jan Trost & Irene Levin, Att förstå vardagen – med ett symboliskt interaktionistiskt perspektiv (Lund: 
Studentlitteratur 2004), s. 17f. 
17 Ibid. s. 104. 
18 Berg, s. 152.  
19 Trost & Levin, s. 12. 
20 Brustad, s. 210-223.  
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3) Symboler.  

Vårt agerande styrs mycket av vårt användande och vår tolkning av symboler. Symboler är 

naturligtvis till stor del vårt språk men även rörelser, kläder, ting. Vi använder oss ständigt av 

sociala objekt som hjälp till att visa vem vi är eller att visa andra hur vi vill att de ska tolka 

mig. Sociala objekt kan betyda helt skilda saker trots att det fysiskt samma sak. Exempelvis 

kan en handväska vara ett socialt objekt. Den kan uttrycka väldigt mycket. Jag ser för det 

första ingen skillnad på, eller lägger en värdering i om väskan kostar 200kr eller 15 000kr. 

Dock lägger jag en värdering i vilket kön handväskbäraren tillhör. Andra skulle säkert 

bedöma människan utifrån priset på väskan. 

 

Ett annat exempel på en social symbol är en gäspning. Beroende på min definition av 

situationen kan en gäspning betyda Gud vad du är tråkig eller Jag är riktigt trött.  

Vårt rörelsemönster och deltagande i idrott är naturligtvis också en form av symboliska 

objekt. Larsson skriver: ”Av större betydelse, hävdar jag, är olika idrotters eller 

rörelseformers symboliska betydelse eller rörelseuttryckens sociokulturella potential. Rörelser 

och idrotter fungerar ungefär som språk, där olika rörelseformer och idrotter signalerar kön i 

olika utsträckning.”21

 

 Larssons utgångspunkt är förvisso ett genusperspektiv, men ur ett 

interaktionistiskt perspektiv anser jag att ”rörelseuttryckens sociokulturella potential” även 

kan generaliseras till att signalera mer än könstillhörighet.  

4) Aktivitet.  

Trost och Levin beskriver: ”…dessutom är socialisationsprocessen något som startar redan i 

fosterstadiet och fortgår ända till dess att människan dör”.22

 

 Föränderlighet är centralt i 

symbolisk interaktionism. Genom hela livet är vi aktiva interagerande människor med en 

ständig utveckling av ”I” och ”me”. Till skillnad från många psykologiska teorier kring 

utvecklingsstadier (jmf. Vygotskij, Ericsson, Piaget) sker en kontinuerlig utveckling av ”I” 

och ”me” genom interaktionen (se figur 1, s.8) 

5) Nuet. Föränderligheten av ”I” och ”me” påverkas av att vi vid ett tillfälle gör en tolkning 

och vid ett annat tillfälle gör en annan tolkning av exempelvis sociala objekt beroende av att 

vårt ”me” har förändrats. Till exempel kan jag vid ett stadium i mitt liv värdera thaiboxare 

som tokiga och lite korkade fram till den dag jag själv börjar träna thaiboxning och mitt ”me” 

                                                 
21 Larsson & Redelius, 2004, s. 238. 
22 Trost & Levin, s. 103. 
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får omvärdera sin syn på thaiboxare och thaiboxning. Vårt ”me” är dock en produkt av 

samlade erfarenheter samtidigt som fokus ligger på nuet i form av ett orsak-verkan beteende 

då människan ”använder sina erfarenheter i nuet.”23

 

   

Figur 1. Människans föränderliga sociala utveckling sett ur ett symbolisk interaktionistiskt 

perspektiv   

 
2.1.2 Begreppet fysisk självkänsla 
 
Med bakgrund av symbolisk interaktionism i allmänhet och den sociala interaktionen i 

synnerhet ser jag en koppling till fysisk självkänsla. Eftersom mitt handlande och tänkande 

påverkas starkt av andras reaktioner kommer naturligtvis även min fysiska självkänsla 

påverkas av olika typer av interaktion. Identiteten och självkänslan är beroende av 

omgivningen och kan ses som föränderlig. Beroende av omgivningen och hur jag definierar 

situationen kan jag se mig som fysiskt inaktiv i motsats till mina mycket fysiskt aktiva 

kamrater. 

 

Raustorp beskriver begreppet självkänsla som global och som bestående av de tre delarna 

social, kognitiv och fysisk självkänsla. Raustorp delar i sin tur in den fysiska självkänslan i 

fyra undergrupper; Idrottslig motorisk kompetens, Kroppsattraktivitet, Fysisk styrka och 

Fysisk kondition. 24

Vidare menar Raustorp att vi människor använder oss av olika strategier för att skydda och 

förbättra vår självkänsla. Raustorp benämner dessa som självförbättring och självbevarande, 

där självförbättring är vår drivkraft att nå framgång och att erhålla positiva effekter i livet. 

 

                                                 
23 Trost & Levin, s. 105. 
24 Anders Raustorp, Fysisk självkänsla (Uppsala: Kunskapsföretaget i Uppsala AB, 2006), s. 9. 

Omgivningens reaktioner 

Min definition av 
situationen, min tolkning 
av sociala objekt 

”me” ”I” 
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Detta gör vi genom att antingen söka oss till områden där vi är relativt säkra på att lyckas och 

få bekräftelse eller att undvika eller nedvärdera situationer där risken för misslyckanden är 

stora.  

Självbevarande anses vara ”strategier som hjälper individen att uppnå en känsla av stabilitet, 

kontroll och förutsägbarhet”.25

 

 

I detta arbete kommer jag att använda mig av definitionen av fysisk självkänsla såsom den 

beskrivs ovan. 

 
3. Metod 
 
Mitt metodval baseras på den etnografiska utgångspunkt jag valt för min studie. Jag har valt att 

genomföra intervjuer med 12 stycken elever ur skolår 2-4, dvs. på elever i åldrarna 8-10 år. Valet 

av metod motiveras av att jag snarare än att ge en förklaring vill försöka beskriva och öka 

förståelsen för hur yngre barn upplever de begrepp jag har för avsikt att studera. Genom 

intervjuerna får jag möjlighet att komma i kontakt med barnens tankar.   

 
3.1 Metodval  
 
För att få svar på mina frågeställningar stod valet å ena sidan att välja mellan att genomföra 

en enkät eller å andra sidan att genomföra intervjuer. Fördelen med enkäter skulle vara att 

kunna nå en större population och att jag med min person ej skulle kunna påverka svaren.  

”Det bör noteras att det inte bara är frågorna som kan vara ledande, utan intervjuarens egna 

verbala och kroppsliga reaktioner kan fungera som positiva eller negativa förstärkare på 

intervjupersonens svar…”26

Å andra sidan bedömde jag frågeställningarna som alltför svårkonkretiserade för att det skulle 

gå att konstruera väl fungerande enkätfrågor för yngre barn. Likaså, trots att en stor del av 

landets 8-åringar är läskunniga föredrog jag att intervjua dem istället för att försöka formulera 

frågor där risk fanns att förlora validiteten i frågorna. Jag bestämde mig för att genomföra en 

semistrukturerad intervju där flera av frågorna var strukturerade likt en enkät men 

understödda av uppföljande mer öppna frågor. Till intervjuerna använde jag mig även av 

bilder för att se respondenternas eventuellt olika definition av lika situationer. 

 

27

                                                 
25 Raustorp, 2006, s. 10. 

 

26 Steinar Kvale, Den kvalitativa forskningsintervjun (Lund: Studentlitteratur, 1997), s. 146. 
27 Se bilaga 3. 
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Respondenterna gav mig på så sätt sina tolkningar av bilderna utifrån sina erfarenheter och sin 

bakgrund. 

Jag ser i efterhand en fördel med att jag genomförde intervjuerna under samma dag. Mängden 

intervjuer gjorde att jag omöjligt kunde urskilja respondenternas ansikten och uttryck då jag 

transkriberade och analyserade svaren. Detta gav mig en objektivitet i analysen som jag 

kanske hade tappat om jag hade genomfört transkriptionen direkt efter varje intervju. En 

fördel är likaså att jag var helt okänd för respondenterna samt att jag inte nämnde att jag 

arbetade som idrottslärare, vilket jag tror kunde ha färgat deras svar en aning.    

 
3.2 Urval  
 

Av praktiska skäl valdes två närliggande skolor inom min hemkommun. Eleverna som kom 

att ingå i studien bestod av en flicka och en pojke (samt två reserver) ur två klasser per årskurs 

ur vardera åren två, tre och fyra i två olika skolor. Totalt genomfördes alltså intervjuer med 

tolv stycken respondenter. Urvalet skedde genom lottning. Lottningen genomfördes genom att 

samtliga elevers namn från respektive klass fanns i två burkar, en för flickor och en för 

pojkar. Klassläraren drog sedan två deltagare samt två reserver ur varje burk. Det vill säga 

fyra stycken elever ur varje klass. Samtliga målsmän ombeddes att skriva under ett 

medgivande innan intervjuerna genomfördes.  

 
3.3 Intervjuguide 
 
Vid konstruktionen av intervjuguiden tog jag min utgångspunkt i ett interaktionistiskt 

perspektiv, framförallt då hur barnet definierar situationen. I mitt fall hur de resonerar kring 

sportighet och vilket symbolvärde rörelsekompetens eller fysisk aktivitet inbegriper. 28,29

Därtill utgick jag från Piagets tankar om barnets utvecklingsstadier. Signifikant för ”Den 

konkret operationella perioden” (6/7-11/12 år) är enligt Piaget bland annat ”barnets förmåga 

att tänka reversibelt, dvs att kunna tänka tillbaks på utgångspunkten för handling och förstå 

dess konsekvenser(…)”

 

30 och ”Skolbarnet kan internalisera moralvärderingar och därmed 

också normer (…) dvs förstå normerna mer oberoende av den konkreta situationen.”31

                                                 
28 Vid pilotstudien benämnde flera av respondenterna en fysisk aktivitet som ”sportighet” eller en god  

  

    rörelsekompetens som att vara”sportig”. 
29 Vilken betydelse olika rörelsekompetens får i situationer (min definition). 
30 Jerlang, 1999, s. 260. 
31 Ibid. s. 262. 
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Mot bakgrund av detta formade jag frågorna för att få svar på hur barnen generellt resonerar, 

utan att behöva koppla resonemanget till en specifik och konkret situation. I de fall det ändå 

behövdes hade jag strukturerade situationsbundna följdfrågor. 

 

Jag formade intervjuguiden utifrån tre huvudfrågeställningar (bilaga 2) vilka jag utvecklade 

med hjälp av underkategorier och följdfrågor. Underkategorierna var som följer: 

 

Hur resonerar yngre elever kring fysisk självkänsla?  

– Vilken upplevelse har barnen själva om varför man är aktiv eller inaktiv? 

– Vilken uppskattning har barnen av sin egen fysiska aktivitet? 

 

Hur resonerar yngre elever om betydelsen av fysisk förmåga och fysisk självkänsla? 

– Vilken roll spelar fysisk aktivitet och fysisk självkänsla då man ska delta i lekar och 

fritid på lika villkor? 

– Gäller lekens regler för alla? Vem bestämmer reglerna i leken? 

 
3.3.1 Intervjumetodik 
 
Pramling Doverborg skriver ”Att ta sin situation förgivet är utmärkande för barns sätt att 

fungera”.32 Rent intervjumetodiskt har jag därför tagit fasta på att vara mycket lyhörd för 

barnets förståelse av frågan då det är en stor skillnad på kognitiv kapacitet mellan mig och 

intervjupersonen. ”Barnet ska veta att han eller hon får fråga om det är något som är oklart 

och absolut inte gissa sig till svaret. Barnet måste också veta att svaret ”vet inte” är tillåtet.”33

Jag inledde varje intervju med att läsa upp följande: 

  

Jag ville också att barnen skulle få känslan av att det var ett samtal mer än en intervju.    

 
”Jag skulle vilja prata med dig och be dig berätta litet om idrott. Jag gör det för att jag tycker 

att det är intressant att få reda på hur barn och just du tänker om idrott. Det var ganska länge 

sedan jag själv var barn så jag hoppas att du kan hjälpa mig med att berätta om hur du tänker 

och funderar kring idrott. Om du inte förstår en fråga kan du självklart be mig förklara igen 

eller läsa frågan ytterligare en gång. Du får givetvis också svara ”jag vet inte” om du känner 

att det är svårt att förklara eller berätta. Känns det bra? Då kör vi…” 

 

                                                 
32 Elisabet Doverborg & Ingrid Pramling Samuelsson, Att förstå barns tankar – Metodik för barnintervjuer 
(Stockholm: Liber, 2000), s. 81. 
33 Henrik Ingrids, Tala med barn – en introduktion, Hjälpmedelsinstitutet, 2006. 
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Jag fortsatte intervjun med ett antal standardiserade frågor där barnen fick ge en kort 

bakgrund av sig själva och sin fritid. Detta dels för att få en bild av hur pass fysiskt aktiva 

barnen själva ansåg sig vara, dels för att skapa en relation och bryta is.  

De inledande frågorna inför varje frågeställning och bild var mycket öppna där barnen själva 

fick berätta utan att jag på något sätt styrde dem. 

 

Jag valde att ställa några av frågorna till bilder dels för att försöka konkretisera generella 

situationer och dels för att få en tydlig bild av hur barnen definierade samma situation. Jag 

valde också att använda bilder på flickor då jag intervjuade flickor och bilder på pojkar då jag 

intervjuade pojkar. Tanken var att respondenternas svar inte skulle begränsas/påverkas av 

ålder eller kön på bildmotiven.  

 
3.3.2 Föräldraenkät 
 
Jag kompletterade intervjuerna med en enkät (bilaga 4) till föräldrarna främst för att få 

bakgrundsinformation av föräldrarna. Enkäten motiveras delvis av att föräldrars förväntningar 

på sina barn påverkar barnens fysiska aktivitet.34

Jag ville också få en bild av barnets signifikanta andra och deras inställning till fysisk aktivitet 

för att få en uppfattning om barnets sociala sammanhang i relation till fysisk aktivitet.  

 Enkätsvarens funktion var alltså att ge en 

kompletterande förståelse för respondenternas svar då föräldrarna kunde beskriva sin syn på 

barnets fysiska aktivitet.   

 
3.3.3 Test av intervjuguide 
 
Jag testade mina frågor på fyra stycken piloter. En pojke och en flicka i år 2 och en pojke och 

en flicka i år 3. Under dessa intervjuer fick jag tillfälle att bestämma tidsåtgång och 

oklarheter. Jag fick likaså möjlighet att reflektera över validiteten i frågorna, dvs om jag med 

mina frågor kunde mäta det jag tänkt mig att mäta. Framför allt gav mig pilotintervjuerna en 

bild av vilken nyans av definitioner som existerar bland yngre barn. Jag bytte också ut en del 

av de bilder jag valt för att de tenderade att styra barnens svar alltför mycket. Bilderna jag 

bytte ut föreställde barn i specifika idrottssituationer, exempelvis fotbollsspelande eller 

friidrottande. Det tenderade att bli ett stort fokus på idrotten fotboll eller idrotten friidrott 

istället för på generell fysisk aktivitet, vilket var mitt syfte. 

  
                                                 
34 Brustad, s. 211. 
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3.4 Etiska aspekter 
 

”All forskning måste bygga på respekt för de människor som deltar i studien”.35

Råd & anvisningar för uppsatsskrivning till studenter och lärare vid Gymnastik- och 

idrottshögskolan.  

 Vid 

genomförandet av studien har jag tagit fasta på de principer som anges i Rånäsdokumentet -   

De etiska problem jag ställdes inför med anledning av studien rörde främst kring urvalet. Jag 

ville till en början styra urvalet till lika delar fysiskt inaktiva elever som fysiskt aktiva elever 

för att kunna göra en jämförelse av intervjuerna. Jag bestämde mig för att frångå dessa 

urvalskriterier till förmån för lottning och att istället öka antalet respondenter. Jag kände att 

jag befann mig i en etisk gråzon då jag skulle haft svårt att motivera mitt urval utan att 

exponera några elever som fysiskt inaktiva.   

Anvisningen att ”Deltagarna i studien ska erhålla en rättvisande och begriplig beskrivning av 

undersökningsmetoderna och undersökningens syfte.”36

 

 uppfylldes av följebrevet (bilaga 3) 

samt informationen jag gav till respondenterna innan undersökningen.  

Då jag personligen intervjuade samtliga deltagare känner jag att jag uppfyllde kraven om att 

”Deltagarna ska ha möjlighet att när som helst ställa frågor om undersökningen och få sina 

frågor sanningsenligt besvarade.”37 och ”Deltagarna ska upplysas om att de kan avböja att 

delta eller avbryta sin medverkan utan negativa följder.”38

 

 eftersom jag innan intervjun 

informerade respondenterna om detta. Även målsman fick denna information via följebrevet.  

Anonymitetsaspekten uppfylls av att endast jag vet vilka respondenterna är och att de aldrig 

nämns vid namn eller klassbeteckning i uppsatsen. Föräldrarnas påskrivna 

medgivandeblanketter förvaras ej heller tillsammans med tillhörande enkät. 

I och med att respondenterna inte är myndiga har målsman informerats via ett följebrev och 

skrivit under ett medgivande. 

 
 
 
 
 
                                                 
35 Pia Lundquist Wanneberg, Björn Sandahl & Karin Söderlund, Rånäsdokumentet, s. 6. 
36 Ibid. 
37 Ibid. 
38 Ibid. 
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3.5 Validitet och Reliabilitet 
 

Ett dilemma i studien är förståelsen av begreppet fysisk aktivitet. Begreppet fysisk aktivitet 

kan vara svårt för en 8-10 åring att förstå. Det visade sig under pilotintervjuerna att 

respondenterna beskrev fysisk aktiv med termen sportig. Jag fick bland annat en bekräftelse 

på detta då framförallt dessa pilotelever och senare även respondenterna definierade det 

fysiskt aktiva barnet (b) i bildserie 1 som sportig och även då de skulle berätta om bilderna.  

Det visade sig även senare i intervjuerna att fenomenet jag skulle benämnt som fysiskt aktiv, 

ersatte respondenterna med termen sportig. I och med att jag, vid genomförandet av 

intervjuerna ersattes av fysiskt aktiv med sportig tror jag eventuellt att respondenternas fokus 

mer kom att ligga på tävlingsidrott mer än på rörelse.  

 

För att öka validiteten i frågorna, formulerade jag bland annat om ett par av frågorna efter 

pilotintervjuerna och satte dem i ett annat sammanhang för att öka validiteten i svaret. Ett 

exempel på det är exempelvis frågan Hur ser man om någon inte är sportig/duktig på idrott? 

där jag formulerade om frågan vid bildserie 2 till: Vilka av de här tror du är sportiga med 

följdfrågorna; Vilka tror du inte är sportiga? och Hur kan man se det? Vid en jämförelse av 

svaren såg jag tydligt om respondenten stod fast vid sin åsikt eller tenderade att ändra 

uppfattning. 

Med tanke på de svar jag fått anser jag ändå att det var rätt att använda termen sportig, 

framförallt eftersom det visade sig att samtliga respondenter förstod begreppet på ett 

överensstämmande vis. 

Då jag använt mig av intervjuguiden anser jag att jag når en hög grad av reliabilitet. Trots att 

jag genomförde en semistrukturerad intervju blev följdfrågorna i stort desamma. Jag grundade 

även graden av reliabilitet på respondenternas svar. Av svaren att döma anser jag att 

formuleringen av frågorna var tydliga då respondenterna, med mycket få undantag uppfattade 

frågorna på samma sätt.  

Troligen påverkas dock reliabiliteten av mitt lokala val av skolor. Skolorna låg i liknande 

socioekonomiska områden.  
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4. Analys och resultat av intervjuerna kopplat till 
frågeställningarna 

 
4.1 Hur resonerar yngre elever kring fysisk självkänsla?  
 
Begreppet fysisk självkänsla är naturligtvis svårdefinierat för en 8-10 åring. De frågor jag valt 

tycker jag ändå gav mig en bra beskrivning av hur de resonerar kring fysisk självkänsla. 

Framförallt såg sig samtliga respondenter som ”duktiga på idrott” eller som ”sportiga”. 

Samtliga respondenter identifierade sig också som fysiskt aktiva då de till bildserie 1 skulle 

beskriva vem de själva var mest lik och vem deras kompisar skulle säga att de var mest lik. 

Vid denna del av intervjun ser jag en relation mellan ålder och tydlighet i valet och 

motivering av bild. De yngre eleverna verkade mer ambivalenta och hade svårt att motivera 

sitt val, även då de väljer fotot av det aktiva barnet (b) att identifiera sig med. 39

 

  

-Vi tittar lite på bilderna igen. Vem av de här personerna skulle du säga att du 
är mest lik? 
-Honom tror jag (pekar på b)…jag springer ganska mycket på rasterna och så. 
-Tror du att dina kompisar skulle säga att ”(namn)... han är mest lik b” också? 
-Ja jag tror det….    

     (Pojke år 2) 
 
 

-Vi tittar på de här bilderna igen… Vem är du mest lik? 
-Den tror jag (b)…min storasyster går på friidrott…och en gång var jag 
med…och då …då vann jag allting. Jag är ganska bra på många sporter. 
-Ja… Vem tror du att dina kompisar skulle säga att du är mest lik? 
-Ehh…Jag vet inte. Jag tror att dom skulle valt den (b). 

(Flicka år 2) 
 

 
-Vem av de här tjejerna är mest du? 
-B 
-Varför det? 
-Hon verkar springa och jag springer ganska ofta. Det gör man i fotbollen och 
tennisen… Jag tycker jag liknar mest henne. 
-Dina kompisar då… vem skulle dom säga att du var? 
-Jag tror att de skulle säga b 

(Flicka år 4) 
 

                                                 

39 Se bildserier till intervjuguide, bilaga 3. 
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Vid ovanstående del av intervjuerna framstår det som att de respondenter som är aktiva inom 

fler idrotter tenderar att ha lättare att identifiera sig med det aktiva barnet på bild b och att 

också göra sig en bild av och relatera till vad som händer på bilderna. Svaren nedan kommer 

från respondenter som ej är föreningsbundna. 

 

-Vi kollar på bilderna igen, vem känner du att du är mest lik? 
-Det beror på vad dom gör för något… Vad gör dom för något? 
-Ja…hon, skulle man kunna säga att hon rör mycket på sig… och… 
-Hon sitter bara stilla? 
-Ja 
(lång tystnad)  
-Då tror jag nog hon (b) 
-Dina kompisar då, vem skulle de säga att du var mest lik? 
(lång tystnad)  
-Jag vet inte vad dom skulle tycka… 
-Om du gissar? 
-…hon (b)      

     (Flicka år 3) 
 

-Vem är du av de här två personerna a och b? 
-Jag tror att jag är däremellan faktiskt… Jag så här sportar inte så mycket, jag 
kör bowlingen och sen har vi en husvagn och där springer jag och allting… så 
jag tror att jag är mer åt det hållet (b) men inte där (a). 
-Mycket bra förklaring, vem skulle dina kompisar säga att du var mest lik? 
-Jag tror att de skulle säga att jag var lite mittemellan…jag tror det…  
 

(Flicka år 4) 

 

 

 

 

Svaren nedan, på frågan om de själva tycker att de är duktiga på idrott visar på att 

respondenterna äger ett stort mått av fysisk självkänsla. De visar likaså en helt okritisk 

medvetenhet om vad det är som gör att de tycker att de själva är duktiga. Följande svar får 

exemplifiera resultatet. 

 

-Okej… Tycker du att du är duktig på sport eller idrott? 
-Ja, det tycker jag. Jag är duktig på passningar och springa…och såna saker. 
-Kan du beskriva en situation i idrott… ni har ju hållit på med ganska mycket i 
idrott, både dans och redskapsgymnastik och hinderbanor och massa bollekar, 
fotboll och andra sporter. Kan du beskriva någon gång då… där var jag riktigt 
duktig. 
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-Ja ja kan… få se…oftast…i onsdags hade vi basket och då skulle 
vi…eh…slänga bollen i korgen och om man träffade så…så fick man flytta 
någon slags kon till en annan rockring. Man skulle försöka göra så att tre koner 
kom till mitten och… jag var ganska duktig tyckte jag för att …därför att jag 
träffade åtta gånger och sprang snabbt och…jag var duktig. 
-Va kul! 
-Ja. 
-Tyckte de andra att du var duktig, var det någon som sa något eller…? 
-Ja.       

(Pojke år 4) 

 

-Du sa att du var duktig på sport… Kan du beskriva någon gång då du själv 
känt att du varit duktig på gympalektionerna? 
-Nej faktiskt inte… 
-Inte någon gång då ni kanske spelat fotboll på gympan…? 
-Vi har bara spelat fotboll en gång och då kände jag att jag var ganska duktig. 
-Hur gick det till då? Fick du beröm eller…? 
-Nej jag kände själv att jag var duktig… men vi brukar spela fotboll på rasterna 
och då får jag beröm av killarna. 

(Flicka år 2) 

 

Generellt visar samtliga respondenter en medvetenhet kring deras fysiska självkänsla. 

Eleverna kan med undantag från en, ge en relativt klar bild av en eller fler situationer då de 

upplevde att de var duktiga. Noterbart är att många av respondenterna svarar att de själva 

känner att de var duktiga. Jag kan dock se en relation mellan stigande ålder och en snävare, 

mer precis specifikation av en situation då de var duktiga. De respondenter som ägnar sig åt 

fler idrottsaktiviteter på fritiden tenderar också att ha lättare att specificera vad i en aktivitet 

som de var duktiga i. Jag kan inte se någon skillnad i vad flickor svarar jämfört med vad 

pojkar svarar.  

Samtliga respondenter nämner här situationer som kan härledas till idrottslig motorisk 

kompetens, enligt Raustorps indelning av fysisk självkänsla. Följande exempel är citat från 

intervjuerna; ”...spelade basket...”, ”...Fotboll, handboll, doppboll...”, ”Då körde vi en 

basketmatch...” och ”...då jag gjorde mål...”. Ingen av respondenterna nämner fysisk styrka 

eller kondition då de ska beskriva en situation då de själva var duktiga.  

Svaren på frågorna Hur är man då man är duktig på idrott? och Finns det någon i din klass 

som är duktig/ ej duktig på idrott? speglar respondenternas värdering av viktiga kompetenser.  
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-I svenska kan man ju skriva bra och man läser bra, och i matte kan man ju vara 
duktig på att räkna till exempel. I idrott… hur är man när man är duktig på 
idrott 
-Man kan vara snabb, man kan vara teknisk med bollen. I fotboll, att man inte 
bara spelar själv utan att man passar till andra. 
-Nu nämner du bara bollspel, finns det något annat sätt att vara bra i ämnet 
idrott? 
-Att man är snabb…    (Flicka år 4) 
 
 
-Är det de som är duktiga på gympa som ibland inte vill vara med? 
-Nej. 
-Så det är de som är ”sämre” på gympa som… 
-Det beror lite på vad det är, men…ja, oftast är det så.  

(Pojke år 4) 
 

-Hur är man när man är duktig på idrott? …på idrottslektionerna? 
-Då är man så här att …man…verkligen vill räcka upp handen mycket…och 
verkligen vilja…när man spelar basket eller dom här sporterna tar man 
verkligen i och… gör verkligen alla saker som dom säger och allt…men om 
man inte vill vara med så… Jag vill alltid gärna vara med men… några killar i 
klassen… om man inte vill vara med så brukar man inte alltid så här… vilja 
springa runt och så här ”schh” (visar att hon tar i) ..då går man bara runt och 
bara ”öhh” (ger ett lat uttryck). 

 (Flicka år 2) 
 

-Skulle du kunna peka ut någon i din klass som är bra på gympa? 
-Han heter (nämner namn). 
-…Och han är bra tycker du? 
-Ja 
-Varför är han bra på gympa? 
-Han älskar att springa och han har jättemycket spring i benen…och han älskar 
gympa.     
    (Pojke år 3) 

 

Då respondenterna resonerar kring andras kompetenser i idrott ligger fokus snarare på fysisk 

styrka och kondition än idrottslig motorisk kompetens. Egenskaper som snabb, springa fort 

och ta i nämns vid flera tillfällen.  

Även här synliggörs ett mönster där de yngre samt de ej föreningsbundna tenderar att betona 

det roliga som en kompetens och som viktigt. Samma grupp har också svårare att uttrycka och 

definiera vilka kompetenser och nivåer som de anser manifesterar sportighet.  

De äldre eleverna samt de föreningsbundna har lättare att se sina kamraters kompetensnivåer 

och har lättare att tydligt uttrycka för dem viktiga kompetenser. Nedanstående citat får 

exemplifiera de ej föreningsbundna elevernas uppfattning. 
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-Man kan vara bra på matte eller bra på svenska eller bra på olika ämnen. Hur 
är man då man är bra på gympa?  
(lång tystnad)  
-Man kanske så här att… man orkar mer och att man är med… 
-Hur menar du ”är med”? 
-Man kanske hänger med i leken hela tiden som…. (tystnad) 
-Om vi går tillbaka till en fråga…skulle du kunna säga någon som inte är bra i 
gympa eller inte är så sportig? 
(lång tystnad…) 
-Du behöver inte säga något namn… jag vill bara veta om du direkt har någon 
som du tänker på? 
-Nej inte direkt… 

(flicka år 3) 
 

-Hur är man när man är bra på gympa? 
-Man är så här… alltså det viktigaste när man har gympa är att man inte 
bestämmer själv…utan låter andra bestämma också, och att alla har kul. Det är 
det viktigaste på gympan. Att alla har det kul så att ingen sitter i ett hörn och har 
tråkigt bara. 
-Kan det vara så att någon sitter i ett hörn och har tråkigt? 
-Jag tror inte det…  

(flicka år 4) 
 
 
4.2 Hur resonerar yngre elever kring betydelsen av fysisk förmåga och fysisk 
självkänsla? 
 
Tydligt är att majoriteten av respondenterna väljer det fotot som symboliserar en person eller 

situation de känner igen sig i. Svaren visar inte att respondenterna i högre utsträckning väljer 

bilder av fysiskt aktiva som barn de tror de skulle ha roligast med.  

 

-Vem tror du att du skulle ha roligast att leka med? Du kan välja någon eller 
några stycken… 
-Roligast att leka med? 
-Ja 
-Kanske dom (pekar på bild i) eller dom (pekar på c)… 
-Varför det? 
-Eller kanske I, för jag gillar att spela fotboll och så där…det är vad jag tycker 
mest om. 

(Flicka år 4) 
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-Vem tror du att du skulle ha roligast att leka med? Du kan välja någon eller 
några stycken… 
-Ehh… den där (d) för att jag tycker mycket om att sjunga. 

 
(Flicka år 2) 

 

Svaren blir dock mer konsekventa då de ska beskriva vem de inte tror att de skulle ha roligt 

med. Majoriteten av respondenterna väljer den bild som visar en pojke eller flicka som spelar 

data-/TVspel.  

Då respondenterna ska ta ställning till vem eller vilka av personerna på bilderna som är 

sportiga tenderar svaren också att se snarlika ut. Sportighet verkar också förknippas med 

snällhet och glädje.  

 

-Är det någon eller några av de där som du tror är sportig? 
-Hon (g) och hon (i) 
-Hur ser man det då? 
-Hon (i) spelar och ser ganska glad ut och hon (g) springer och ser ganska glad 
ut. 

(Flicka år 4) 
 

-Vilka av de här tjejerna eller vilken av de här tjejerna är sportig då? 
-Den (pekar på g). 
-Hur tänker du då? 
-Hon verkar typ gilla att springa och sporta och så… och så verkar hon ganska 
snäll. 

(Flicka år 3) 
-Okej. Är det någon eller några av de här som du tror är sportiga eller duktiga i 
idrott? 
-Jag tror H… F 
-H och F? Varför tror du H? 
-För att han ser ut som att han sportar mycket…och springer snabbt och är 
glad… ja. F ser också lite sportig ut…Tycker jag. 

(Pojke år 4) 
 

Majoriteten av respondenterna tror inte att personerna som de definierat som sportiga 

respektive osportiga skulle kunna leka så bra ihop. Samtliga har väldigt svårt för att ge en 

rimlig förklaring till varför. Några uttrycker det som att de två är ”för olika” för att kunna leka 

ihop. 

-Om man skulle para ihop G och H, alltså mattesnillet och den som är sportig… 
Hur tror du att han som är sportig….tror du att han skulle gilla att leka med G? 
-Nae…Nej 
-Varför skulle inte dom komma bra överens? 
-Jag vet inte, det bara känns så… 
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-Tvärtom då, skulle G tycka att det var roligt att leka med H? 
-Nej de skulle nog inte bli så bra kompisar. 

(Pojke år 3) 
 
 

-Tror du att hon (i) skulle tycka att det var kul att leka med henne (f)? 
-Nej… hon(f) ligger mest att slöar och hon(i) är lite pigg och så… 

(Flicka år 2) 
 
 

 
-Tror du att de här två H och E skulle ha kul och leka bra ihop? 
-Nej      

     (Pojke år 3) 
 

 

På frågan om man får fler kompisar om man är sportig går svaren isär. Framförallt är de 

föreningsbundna respondenterna relativt ense om att man får fler kompisar om man är sportig. 

Dock är svaren nyanserade. Några respondenter svarar att fler kompisar är en följd av att man 

är med i en förening på grund av att man då per automatik träffar kompisar på träningarna.  

 
4.3 Vilken bild av ämnet idrott och hälsa har yngre elever?  
 
Oavsett ålder, kön eller grad av föreningsbundenhet beskrivs ämnet idrott och hälsa i termer 

av roligt, varierande och kul. Samtliga respondenter uppgav då de fritt får beskriva sina 

lektioner i idrott och hälsa att de har någon form av positiv relation till ämnet. Ingen av 

respondenterna berättar något som kan förknippas med en negativ inställning till ämnet. 

Vad gäller ämnets legitimitet finns en variation i svaren mellan investeringsvärde och 

egenvärde, alltså att det ska syfta till ett lärande eller komplement till en inaktiv fritid  

respektive vara roligt. 40

Detta har inte heller någon koppling till ålder, kön eller grad av föreningsbundenhet. 

 Dock ligger tonvikten på investeringsvärdet. 

 

-Varför har man gympa i skolan tror du? 
-Jag vet inte…det kanske är för att man ska lära sig lite saker… 
-Vad ska man lära sig då? 
-Lekar och så… och sen kan man lära sig också… det är bra att man har gympa 
för att man rör på sig också…  
-Varför är det bra då? 
-Ja… man blir…det är bra för motion och… 

(Pojke år 2) 
                                                 
40 Håkan Larsson, ”Idrott och hälsa – en del av idrottskulturen”, i Idrottsdidaktiska utmaningar, red. Håkan 
Larsson & Jane Meckbach (Stockholm: Liber 2007), s. 59. 
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-Varför tror du att man har gympa i skolan? 
-Det är ganska viktigt för dom som inte har så här… fritid på fritiden…och då så 
rör sig inte dom så jättemycket…då är det vikigt att de får röra sig i skolan 
och…att det blir en bra hälsa för dom…i skolan. 

(Flicka år 4) 

  

Det finns en relativt hög överensstämmelse då respondenterna berättar om vad de själva 

skulle välja för innehåll om valet var helt fritt. Respondenterna tenderar att välja bollekar med 

mycket få undantag. Dock kan man även här se att de föreningsbundna eleverna har en 

stringens i definitionen av lekar. De föreningsbundna beskriver även aktiviteter med inslag av 

tävlingsmoment. Dock tenderar denna grupp även att betona variation som viktigt då de väljer 

innehåll.  De som ej är föreningsbundna talar i mer generella termer. 

 

 
 
 
-Hur skulle en gympalektion se ut om du fick bestämma? Vad skulle du vilja 
göra…? 
-Först någon uppvärmning, typ… springa något ”jorden runt varv” och sen 
fotboll… 
-Fotboll är kul alltså? 
-Ja…eller bandy. 

(Föreningsbunden elev år 4) 
 
 

-Om du fick bestämma, vad skulle du vilja göra då? 
-Fotboll och innebandy. 

(Föreningsbunden elev år 2) 
 
 

-Om du fick bestämma över hur en gympa lektion skulle se ut…en önskelektion, 
hur skulle den se ut? 
-Då skulle vi vara i en jättestor gympasal…sen skulle vi lägga ut massor av 
redskap som är svåra att ta sig förbi…och hänga ut lianer och allting. Sen skulle 
man köra en hinderbana. 

(ej föreningsbunden elev år 4)  

 

-Om du fick bestämma hur gympan skulle se ut, hur skulle en gympalektion se ut 
då? 
-Jag skulle nog köra en bollek eller nåt… 
-Något mer? 
-Typ Kinesiska muren…  

(ej föreningsbunden elev år 3) 
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Då respondenterna ska beskriva hur och om de tror att innehållet i ämnet idrott och hälsa 

kommer att förändras i de senare åren är respondenterna relativt ense. De svarar i termer av 

”svårare”, ”mer sporter”, ”hårdare” och ”inte så mycket lek”. De beskriver ämnet inriktat mer 

mot tävling och träning. Mer som föreningsidrott.  

En ej föreningsbunden flicka beskriver… 

  
-När jag går i åttan och nian kommer jag inte vilja ha gympa… 
-Nähä…Varför inte det? 
-Då blir det ju att…liksom…jag tror inte det…man…kroppen…man…men jag 
vet faktiskt inte! Men jag tror inte jag skulle vilja ha gympa när jag går i åttan 
och nian. 
-Okej för att man känner sig otymplig på något sätt…? 
-Nej med alltså man…jag vet inte men jag tror att jag inte skulle vilja ha det 
för…det blir ju…alltså…nä jag tror inte det. 
-Om du fick ha gympa med bara tjejer, skulle det påverka? 
-Ja! En hel del. 
-Skulle du vilja ha gympa då? 
-Ja jag tror det. 
-Varför det? 
-Killar är så här ”kör då!” och ”Fotboll!!” och då har jag ingen lust att ha 
gympa… 
-Hur tror du idrottslärarna är i åttan och nian…måste man göra hårdare saker 
eller blir det lättare rent av? 
-Jag tror att det blir svårare saker man ska göra… 
-Kan du ge ett exempel? 
-Till exempel om man ska köra brännboll…kommer man säkert att räkna med 
”bränd” … och poäng… 
-Det blir mer regler? 
-Ja mer stenhårt så här…tror jag 

 
 
5. Diskussion  
 
Den interaktionistiska tanken om den signifikante andres betydelse för vår socialisation 

framträder vid jämförelse av föräldrars enkätsvar och respondenternas tankar. Jag kommer 

inte fördjupa mig i detta mer än att nämna föräldrarnas definition av barnens fysiska aktivitet i 

relation till barnets föreningsbundenhet.  

Föräldrar som ansåg att deras barn borde vara fysiskt aktivt varje dag i 60-120 min per tillfälle 

hade barn som i stor utsträckning också var föreningsbundna i fler än en idrott. Omvänt fanns 

ett samband mellan föräldrar med låga förväntningar på deras barns fysiska aktivitet och att 
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barnet ej var föreningsbundet. Detta är helt i linje med de tidigare nämnda resultaten i 

Brustads studie.41

 

 

Analysen av samtliga respondenters syn av sig själva som ”duktiga på idrott” eller som 

”sportiga” är självklart tolkningsbar. Det ligger nära till hands att generalisera och ge 

förklaringen att en mycket stor del av yngre elever har ett stort mått av positiv fysisk 

självkänsla.  

Samtidigt, om man försöker att se lite mer nyanserat på svaren, menar exempelvis Piaget att 

först i skolåldern börjar barnet att utveckla ett mer decentrerat tänkande.  

”Barnet föds ”autistiskt”, dvs att det förståndsmässigt uppfattar sig själv som ”hela världen – 

som ett centrum. [---] Barnet tror, att andra människor upplever eller tänker detsamma som 

barnet självt. [---] Den decentrerade eller sociala förståelseformen utvecklas fullt ut först 

under loppet av det sista stadiet, dvs efter 14-15 års-åldern.”42

Dock tycker jag att intervjusvaren visar att många av respondenterna ändå visar ett 

decentrerat tänkande då de exempelvis uppger att de vet vilka i klassen som inte brukar vara 

med på lektionerna i idrott och hälsa och att dessa elever också är de som inte är ”så bra på 

gympa”. En sådan reflektion kräver en interaktion, att man relaterar till något, sätter en viss 

persons rörelsekompetens i förhållande till någon annans, som man också värderat som god – 

mindre god. Värderingen verkar endast kopplad till rörelsekompetens, ej till någon form av 

medvetenhet om social positionering. Det verkar inte finnas något i respondenternas svar som 

visar någon form av hierarki i att vara fysiskt aktiv eller ej.  

 

 

Eftersom mitt eget handlande och tänkande påverkas starkt av interaktion, dvs. andras 

reaktioner, påverkas naturligtvis även min fysiska självkänsla och upplevelse av fysisk 

aktivitet på samma sätt. Då samtliga respondenter har en starkt positiv bild av ämnet idrott 

och hälsa (upplevelse av fysisk aktivitet) anser jag att studien ändå visar att yngre elever äger 

en hög grad av positiv fysisk självkänsla (det man är bra på - är också roligt). 

Intressant blir jämförelsen med andra studier.43

                                                 
41 Brustad, s. 210-223. 

 Redelius studie på äldre elever visar en klyfta 

mellan ytterligheterna (i mina termer) - sportiga och osportiga elevers uppfattning av ämnet 

idrott och hälsa. Likaså visar Sollerheds studie (barn 8-12 år samt 16-19 år) en korrelation 

42 Jerlang, 1999, s. 242. 
43 Redelius, 2004, s. 172; Sollerhed et al, Factors associated with young children´s self-perceived physical 
competens and self reported physical activity, Health Education Research (2008:23), s. 125-136; Raustorp,   
Arkel, Svensson, Perlinger & Alricsson, Physical self esteem- A five year follow up study on Swedish 
adolescents., Int.J Adolesc Med Health (2009:21), s. 497-507. 

http://www2.hik.se/applikationer/forskningspresentation/researcher.aspx?personid=4331�
http://www2.hik.se/applikationer/forskningspresentation/researcher.aspx?personid=4331�
http://www2.hik.se/applikationer/forskningspresentation/researcher.aspx?personid=4331�
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mellan uppmätt god fysisk kompetens samt hälsa och upplevd god fysisk kompetens samt 

hälsa (fysisk självkänsla). Eftersom samtliga respondenter i min studie gav bild av en positiv 

fysisk självkänsla finns här ett tolkningsutrymme.  

Tyvärr finns inte i Sollerheds studie någon illustration över ovan nämnda korrelation relaterat 

till ålder. Jag tror att mycket händer i det pre-pubertala stadiet 10-12 år. Sollerhed undersökte 

denna grupp av elever vilket jag inte gjorde. Det kan vara en förklaring till skillnaden. En 

annan kan naturligtvis vara storleken på populationen och mitt perspektiv på beskrivande av 

fenomen.   

Raustorps studie visar endast ett stabilt värde av fysisk självkänsla under den studerade 

femårsperioden, dock inget ingångsvärde. Intressant vore att se ingångsvärdena för låg- 

respektive hög fysisk självkänsla 

Tibelius konstaterar att ”Interaktionen tvingar i efterhand in individen i någon slags 

subidentitet eller subinvolvering.”44

De äldre respondenterna ger mer tydliga och snäva motiveringar och har en större övertygelse 

i sina svar. Även detta ger näring åt ovanstående formulering om subidentiteter.  Dock ser jag 

inte klyftan så stor som Redelius visar i sin studie med äldre elever.

 Jag anser att de intervjusvar jag fått är i 

överensstämmelse med Tibelius analys av idrottsdeltagande. Framförallt då de 

föreningsaktiva har lättare att relatera till en bild av sig själva som sportiga. Det finns också 

en relation mellan tydlighet i motiveringar samt övertygelse om sin rörelsekompetens och 

ålder på respondent.  

45

Successivt identifierar eleverna sig som sportiga eller osportiga och den identifikationen 

växer sig starkare med åren. Mina intervjusvar visar en mindre klyfta mellan sportiga och 

osportiga elever än exempelvis Redelius studie. Endast hälften av respondenterna i min studie 

upplevde att de personer de definierat som sportiga respektive osportiga skulle ha svårt att 

leka med varandra.  

 Den slutsats jag kan dra 

efter mina intervjuer är just det Tebelius nämner ovan, med betoning på i efterhand.  

Intervjusvaren jag fått pekar på att redan fysiskt aktiva barn tenderar att leka mer fysiskt 

aktiva lekar.  

 Kunskapen om ovanstående ger legitimitet åt att innehållet i ämnet idrott och hälsa bör 

varieras samt åtskiljas från föreningsidrotten och exkluderande aktiviteter för att inte 

medverka till en ökad klyfta mellan sportiga och osportiga elevers (tillika elever med en hög 

respektive låg grad av fysisk självkänsla) upplevelse av ämnet. I synnerhet bör lärare i 

                                                 
44 Tebelius, s. 70. 
45 Redelius, 2004, s. 172. 
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tidigare åldrar (år F-5) beakta detta genom ett medvetet val av aktiviteter. Fokus bör alltså 

ligga vid att försöka behålla den höga grad av fysisk självkänsla som intervjuerna ändå visar 

att majoriteten av yngre elever upplever sig äga. 

Ljuset i tunneln för lärare i de senare åren är att det verkar finnas ett större samband mellan 

fysisk självkänsla och regelbunden träning än för fysisk självkänsla och fysisk aktivitet.46

 

 

Raustorps tolkning är således att vardagsmotion inte tycks vara beroende av fysisk 

självkänsla. Vänder man på resonemanget existerar alltså möjligheten att få de elever med en 

låg grad av självkänsla att röra på sig. 

Frågeställningen om yngre elevers tankar kring ämnet idrott och hälsa kan uppfattas som taget 

ur sammanhanget. Dock ser jag det som viktig kunskap att beskriva yngre elevers syn på 

ämnet idrott och hälsa kopplat till fysisk självkänsla och hur yngre elever beskriver 

betydelsen av fysisk aktivitet. Det mina intervjuer visar är att samtliga respondenter oavsett 

kön, ålder eller grad av föreningsbundenhet upplever ämnet positivt i termerna av ”roligt”, 

”kul” och ”bra”.  

Det är varken en nyhet, eller föga förvånande att det existerar ett orsak – verkan förhållande 

mellan förmåga och upplevelse. Eftersom upplevelsen av ämnet är positiv för samtliga 

respondenter stärker det mitt antagande att majoriteten äger en hög grad av fysisk självkänsla.  

 

I ämnet idrott och hälsa sker en betydande exponering av ämneskunskap (bl a 

rörelsekompetens) som inte är lika tydlig i andra ämnen. I exempelvis matematikämnet kan 

elever dölja en okunskap genom tystnad. Med dagens lektionsinnehåll är det svårt att aktivt 

delta i ämnet idrott och hälsa och samtidigt försöka att dölja en okunskap eller oförmåga. En 

elev som trots exponeringsrisken fortfarande upplever lektionerna i idrott och hälsa med 

glädje äger förmodligen ett stort mått av fysisk självkänsla.  

 

I relation till fysisk självkänsla och Raustorps resonemang kring strategin att välja bort 

situationer där risken för nederlag är stort, spelar tankar om deltagande, innehåll och 

legitimitet i och av ämnet stor roll. Det jag fått beskrivet av respondenterna i frågan tyder på 

att samtliga respondenter har en mycket positiv inställning till ämnet idrott och hälsa och 

också ser ett investeringsvärde och uppfattar ämnet som meningsfullt. Med dessa intervjusvar 

som stöd, i kombination med Raustorps tankar om att man undviker och nedvärderar 

                                                 
46 Raustorp, 2006, s. 24-25. 
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situationer där risken för nederlag är stor, befäster även det att yngre elever generellt äger ett 

stort mått av fysisk självkänsla. Majoriteten av eleverna förknippar idrott och hälsa starkt med 

glädje och, med stöd av Raustorp, nedvärderar då inte ämnet.     

 

Mycket av den seglivade traditionen i vårt ämne kopplat till ämnesinnehåll, bedömning, 

legitimitet etc. bottnar i förväntningar. Det förväntas att ”jumpamajjen/fröken” visar och 

eleven imiterar, det förväntas minst en fotbollsmatch i månaden, det förväntas att den bäste 

killen gör ett par mål per match. Jag tror att vi som lärare i idrott och hälsa är dåliga på att 

tona ned dessa förväntningar på grund av att ovanstående var det vi själva tyckte var 

stimulerande med ämnet, och en anledning till att vi valde yrket!  

Med både forskning och statistik på äldre elever som bakgrund är min tolkning att innehållet i 

idrott och hälsa ej är speciellt inkluderande utan styrs av vissa elevers förväntningar.  

De elever som gynnas är de föreningsbundna med god fysisk självkänsla, på bekostnad av 

många andra elevers allt sämre fysiska självkänsla. Om vi kan behålla de yngre elevernas 

höga grad av fysisk självkänsla skulle det förhoppningsvis leda till en större uppmärksamhet 

kring skolämnets behov av ett mer nyanserat innehåll baserat även på samtliga elevers 

förväntningar, och inte endast de föreningsbundna – ett ämne för alla!  

 

Svaren på frågan om och hur man är bra i idrott? och om någon sådan finns i klassen? 

speglar också deras medvetenhet kring olika kompetensnivåer på kamrater i klassen. De 

verkar själva dock inte värdera kompetensnivåerna hierarkiskt.  

Anmärkningsvärt är att när det gäller respondenternas reflektioner kring fysisk självkänsla 

associerar de detta till sin egen kompetens fokuserade respondenterna på idrottslig motorisk 

kompetens, exempelvis ”duktig i fotboll”, ”bra på pingis” etc. Då respondenterna resonerar 

kring andras kompetenser i idrott ligger fokus snarare på fysisk styrka och kondition. 

Egenskaper som snabb, springa fort och ta i nämns vid flera tillfällen. Kanske kan detta 

tolkas som att dessa egenskaper är viktiga för att kunna delta i rörelselekar generellt, oavsett 

om de är grenspecifika eller inte. 

 

Betydelsen av kompetensnivåerna manifesteras i respondenternas svar på frågan får man fler 

kompisar om man är sportig? Framförallt upplever de föreningsbundna yngre eleverna att 

sportighet har en betydelse för hur många kompisar man får. Min tolkning är att vara 

rörelsekompetent har en social betydelse främst för de redan fysiskt aktiva.  
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Med tanke på den variation av svar och motiveringar jag fick på frågan vem skulle du helst 

vilja leka med? tenderar betydelsen av om man är fysiskt aktiv, hur fysisk aktiv man är och 

vilken fysisk aktivitet man bedriver signalerar och attraherar olika personer till olika saker.  

Larsson skriver ”Av större betydelse, hävdar jag, är olika idrotters eller rörelseformers 

symboliska betydelse eller rörelseuttryckens sociokulturella potential. Rörelser och idrotter 

fungerar ungefär som språk, där olika rörelseformer och idrotter signalerar kön i olika 

utsträckning.”47

Larsson tar sin utgångspunkt ur ett genusperspektiv, men jag är relativt övertygad om att olika 

rörelseformer och idrotter även signalerar en form av tillhörighet. Främst då för de redan 

föreningsaktiva yngre eleverna.  

  

Anmärkningsvärt är att majoriteten av respondenterna väljer bort de stillasittande eller tv-

spels spelande personerna då de får frågan vem/vilka av dessa personer tror du att du inte 

skulle ha roligt med? Här finns utrymme för att diskutera validiteten i svaren.  

Min ena tolkning är att det är mest politiskt korrekt48

 

 att välja bort det som personifierar det 

föräldrarna ständigt ser som negativt. En trevligare tolkning är att respondenterna ger genuina 

svar och inte tycker det är speciellt roligt med tv-spelande kompisar. Min erfarenhet som 

förälder ger tyvärr den första tolkningen företräde. Hur som helst ser jag det som positivt att 

respondenterna dock reflekterar över stillasittande som något mindre bra.  

Min förhoppning med denna studie är att förmedla kunskap som kan utnyttjas till att förstå 

och förhoppningsvis motverka en exkludering baserad på olika förmåga av rörelsekompetens. 

Ur ett interaktionistiskt perspektiv tror jag att vi lärare i idrott och hälsa, med vår mycket 

fysiskt aktiva bakgrund alltför ofta sätter oss själva som norm, det som vi upplever/upplevde 

som roligt kan i många fall vara väldigt långt ifrån vad som många av barnen i en klass 

upplever som roligt och stimulerande. Vi har alltför svårt att ta elevens roll, att nå samma 

definition av situationen som dem.  

 

I ett livslångt perspektiv vill jag avslutningsvis betona vikten av att behålla yngre elevers 

positiva fysiska självkänsla med följande. ”…self perceptions have great influence on future 

                                                 

47 Larsson, 2007, s. 238. 
48 Talspråk för ett svar som respondenten tror att intervjuaren och allmänheten vill höra.  
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behaviour”.49 samt Engströms formuleringar om att det finns en relation mellan höga betyg i 

ämnet idrott och hälsa och fortsatt motionerande i vuxen ålder.50

I synnerhet är det känslan av att vara duktig som påverkar mer än själva betyget. Min åsikt är 

att om man kan konservera yngre elevers positiva självkänsla genererar det inte per automatik 

ett högre betyg i ämnet idrott och hälsa men det skapar förutsättningar för både ett högt betyg 

och senare goda motionsvanor.   

   

 

 
 
5.1 Fortsatt forskning 
 
Jag ser en kunskapslucka kring det prepubertala stadiet dvs. för åldrarna kring 10-12 år. Där 

skulle det vara speciellt intressant att undersöka fysisk rörelsekompetens som värdering av 

social positionering. Det verkar hända mycket under detta stadie, både om man ser till den 

ökande klyfta mellan elever som har en positiv respektive negativ bild av ämnet idrott och 

hälsa men även kopplat till den ”drop out” från föreningsidrotten som sker vid dessa åldrar. 

Är det månne ett resultat av en ökad betydelse av rörelsekompetens som social symbol eller 

social positionering? Det vore också intressant att koppla ett genusperspektiv till en sådan 

studie.  

Ytterligare ett utvecklingsområde är naturligtvis att bredda populationen och urvalet till att 

innehålla en representation från olika socioekonomiska områden. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
49 Sollerhed et al, 2008, s.132. 
50 Lars Magnus Engström, Idrott som social markör (Stockholm: HLS förlag, 1999), s. 72.  
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Bilaga 1 
 
KÄLL- OCH LITTERATURSÖKNING 

 

Syfte och frågeställningar:  

Undersökningen har som syfte att undersöka yngre barns attityder och upplevelser av fysisk 
aktivitet. I synnerhet vilken roll rörelse, lekar och spel har för dem ur ett psykosocialt perspektiv. 
De frågeställningar jag hade var följande:  

– Hur resonerar yngre elever kring fysisk självkänsla?  

– Hur resonerar yngre elever kring betydelsen av fysisk förmåga och fysisk självkänsla? 

– Vilken bild av ämnet Idrott och hälsa har yngre barn? Är bilden beroende av barnets 

grad av fysisk aktivitet och fysisk självkänsla? 

 

Sökord  

Barn 

Yngre barn 

7-12 år 

Fysisk aktivitet 

Upplevelse  

Inaktivitet 

Signifikanta andra 

Symbolisk interaktionism 

Socialisation 

Utvecklingspsykologi 

Identitet 

Förväntningar 

Intervjuer  

Children 

Physical activity 

Gender differences  

Age differences  

Decline 

Physical competence 

Self perceived 

Self reported 
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Physical self esteem 

Physical education 

Sedentary behaviour 

 

Var? 

GIH:s bibliotekskatalog 
CSA 
PubMed 
SveMed+ 
DOAJ 
DIVA - nationellt 
 

Sökningar som gav relevant resultat 

Gih:s bibliotekskatalog: Socialisation och fysisk aktivitet, Symbolisk interaktion, 
Utvecklingspsykologi 
 
CSA: Children AND Physical activity, Children AND Self perceived AND Physical activity, 

Gender difference AND Age difference AND physical activity, Decline in physical activity 

PubMed: Decline in physical activity, Children AND Physical activity 
 
SveMed+: Barn  7-12 år  Fysisk aktivitet  

DOAJ: physical education, sports psychology 
 
DIVA – nationellt: Barn AND  Fysisk aktivitet AND Upplevelse 
 
 

Kommentarer 

Jag hade mycket nytta av CSA basen, där jag hittade fulltextartiklar relevanta för min studie. 
DOAJs artikelsök gav mig också en hel del fulltextträffar. 
Många artiklar hittade jag som referenser. Detta var det bästa sättet att hitta relevant 
material då det refererades till artiklarna i ett tydligt sammanhang.  
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Bilaga 2  
 
Intervjuguide 
 
Bakgrund. 
 

– Håller du på med någon idrott eller annan fritidsaktivitet på fritiden? 
– Hur länge har du gjort det? 
– Tycker du att det är kul? 
– Hur kom det sig att du började med den idrotten/fritidsaktiviteten? 

 
Frågeställning 1.  

Hur resonerar yngre elever kring fysisk självkänsla? 

Berätta om bilderna… (bildserie 1) 

Vad är det som skiljer de här två tjejerna/killarna? (bildserie 1) 

 

Vilken upplevelse har barnen själva om varför man är aktiv eller inaktiv? 
– Hur tror du att man blir sportig/duktig på idrott? 
– Hur ser man om någon inte är sportig/duktig på idrott?  
– Tror du att de andra i hennes/hans klass vet att hon/han inte gillar att sporta? 
– Kan du berätta om någon som du tror inte gillar att sporta? Hur vet du det? 
 
Vilken uppfattning har barnen av sin egen fysiska aktivitet? 
– Är du sportig/duktig på idrott?  
– Beskriv någon gång som du varit duktig i idrott (på IdH) 
– Vem är du mest lik? (bildserie 1) 
– Vem skulle dina kompisar säga att du är mest lik? (bildserie 1) 
 

Frågeställning 2.  

Hur resonerar yngre elever kring betydelsen av fysisk förmågaoch fysisk självkänsla? 

 
Berätta om personerna på bilderna. (bildserie 2) 
 

– Vem tror du att du skulle ha roligast med? Berätta varför… (bildserie 2) 
– Är det någon av de här som du inte skulle vilja leka med? (bildserie 2) 
 
Vilken roll spelar fysisk aktivitet och fysisk självkänsla då man ska delta i lekar och fritid 
på lika villkor? 
– Kan det vara så att man får fler kompisar om man är sportig/duktig på idrott? 
– Är det någon av dessa som du tror inte skulle få vara med och leka lika mycket som de 

andra? (bildserie 2) 
 
Gäller lekens regler för alla? Vem bestämmer reglerna i leken? 

– Är det någon av de här som alltid får vara med och leka? (bildserie 2)   
– Vem av de här tror du bestämmer mest i leken? (bildserie 2) 
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Frågeställning 3.  

Vilken bild av ämnet Idrott och hälsa har yngre barn?  

Berätta om dina idrottslektioner. 

– Vad gör man på gympan? 

– Hur skulle en gympalektion se ut om du fick bestämma? 

– Hur är man då man är bra på gympa?  
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Bilaga 3  
 
Bildserie 1 (flickor) 
 

a                  b                      
 

 

 

Bildserie 1 (pojkar)   

a   b  
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Bildserie 2 (flickor) 
 

c      d      e  
 

f     g         h  
 

i      j  
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Bildserie 2 (pojkar) 
 
 

c   d    e  
 

f        g  
 

h     j     h  
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Bilaga 4  
 

 
2009 09 XX 
 
Till Målsman  
 
 
Hej. 
 
Jag heter Andreas Jacobsson och arbetar med en studie om barns upplevelser av fysisk 
aktivitet och fysisk självkänsla. För att kunna genomföra studien behöver jag intervjua ett 
antal barn i åldrarna 8-10 år. I ditt barns klass har vi gjort ett slumpvis urval av två elever 
genom lottning och ditt barn är ett av dem.  
Du har fått detta brev i din hand för att jag vill ha ditt/ert medgivande för att genomföra 
intervjuerna. 
Intervjuerna kommer att spelas in (ej med bild), renskrivas och delar av intervjun kommer 
eventuellt att användas i den färdiga studien. De renskrivna intervjuerna kommer att finnas i 
min ägo och de kommer inte vara märkta med era barns namn eller klass. Varken 
klassbeteckning eller namn kommer heller att förekomma i den färdiga studien.  
Intervjuerna kommer att ta ca en halvtimme då ditt barn kommer att gå ifrån den vanliga 
undervisningen för att bli intervjuad av mig. 
Om ditt barn känner obehag av intervjun eller frågorna kommer vi att avbryta intervjun och 
ersätta ditt barn med en reserv. 
OBS! Jag skulle också vilja att du/ni fyllde i medföljande enkät om dina/era egna 
aktivitetsvanor och lämnade tillbaks den tillsammans med detta brev då du skrivit under. 
Detta Informationsbrev och enkäten kommer fortsättningsvis ej förvaras tillsammans. 
 
Tack för hjälpen. 
 
________________________ 
Andreas Jacobsson, tfn nr XXXXXXXX 
 
Lämnas in till Klassläraren senast onsdag /9 
 

� Jag ger mitt medgivande till att mitt barn får medverka i intervjun. 
� Jag vill inte att mitt barn ska medverka i intervjun.   

 
___________________________  
Underskrift 
 
 
________________________________ 
Namnförtydligande 
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Bilaga 5 
 
 
Man  Kvinna 
 
Sätt ett kryss i den ruta eller de rutor som du tycker stämmer bäst överens med dig själv. 
 

1. Mitt barns fysiska aktivitet (i skolan, fritiden, föreningsidrott). 
� Jag upplever att mitt barn är tilläckligt fysiskt aktivt. 
� Jag upplever inte att mitt barn är tillräckligt fysiskt aktiv. 

 
2. Förväntning av deltagande i föreningsidrott. (Sätt gärna fler kryss) 

� Det räcker med att mitt barn håller på med en idrott. 
� Jag vill att mitt barn åtminstone håller på med en idrott, helst fler. 
� Mitt barn får välja själv vilken idrott hon/han vill hålla på med. 
� Jag väljer vilken idrott mitt barn håller på med. 
� Jag vill att mitt barn väljer någon idrott som de kan bli duktiga i och fortsätta 

med länge. 
� Jag vill att mitt barn testar på många olika idrotter och fritidsaktiviteter. 
� Jag har absolut ingen förväntning på mitt barn att börja idrotta. 

 
3. Eget engagemang i föreningsidrotten. (Sätt gärna fler kryss) 

� Jag är tränare i en idrottsförening 
� Jag är lagledare i en idrottsförening 
� Jag har styrelseuppdrag i en idrottsförening 
� Jag är tävlingsfunktionär i en idrottsförening 
� Jag är inte engagerad inom föreningsidrotten 

 
4. Vad är fysisk aktivitet, tycker du? 

� Man bör bli svettig och trött vid en fysisk aktivitet, annars ”ger” det inte lika 
mycket. 

� En fysisk aktivitet behöver inte vara speciellt ansträngande. 
 
5. Hur många gånger i veckan och hur länge tycker du att barn bör vara fysiskt aktiva? 

 
� 1-2 ggr/v   
� 3-4 ggr/v 
� 5-6 ggr/v 

� 10-30 min varje tillfälle 
� 30 – 60 min varje tillfälle 
� 60 – 120 min varje tillfälle 

� Varje dag 
 

6. Hur pass aktiv tror du att ditt barn är på skolans Idrott och hälsa lektioner? 
� Mycket aktiv 
� Ganska aktiv 
� Inte särskilt aktiv 

 
 
 

Vänd på pappret. 



 

 
 

7. Hur mycket tränar du själv på fritiden? 
� Väldigt sporadiskt, nästan aldrig 
� 1-2 pass/vecka 
� 2-3 pass/vecka 
� 3-4 pass/vecka 
� 5 eller fler pass/vecka 

 
8. Vad tränar du på fritiden? 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tack för din medverkan! 
 

 


