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Sammanfattning 
 
Syfte 
Syftet med denna studie har varit att, med elever ur två klasser i skolår tre, jämföra pojkars 

och flickors självförtroende kopplat till prestation i idrottsundervisningen. Vi har behandlat 

huruvida det finns några skillnader mellan könen i den uppskattade respektive upplevda 

prestationsförmågan gentemot den faktiska prestationen. Därtill har elevernas föreställningar 

om det motsatta könets prestation undersökts. 

 

Metod 
Vi undersökte elevers självförtroende genom att mäta deras tilltro till sin prestation samt 

upplevelsen av denna. Respondenterna besvarade två självskattningsformulär, före samt efter 

genomförandet av ett motoriskt test. Föreställningarna om det motsatta könets prestationer 

mättes dessutom i det andra självskattningsformuläret. Skalan i formulären samt övningarna i 

det motoriska testet baserades på beprövade metoder. Undersökningens statistiska material 

behandlades sedan i statistikprogrammet SPSS. 

 

Resultat  
Då den uppskattade prestationen sattes i relation till den faktiska påvisades inga signifikanta 

skillnader mellan könen. Sammantaget uppskattade dock pojkarna sina prestationer högre 

samtidigt som de även presterade något bättre än flickorna. När den upplevda prestationen 

sattes i relation till den faktiska fann vi att det för pojkarna förelåg ett signifikant positivt 

samband, medan denna relation ej påträffades hos flickorna. Ingen av eleverna upplevde att de 

presterade sämre än de bedömningar vi gjorde. Våra resultat visade även att pojkarna hade 

lägre föreställningar om hur flickorna presterade, än omvänt.   

 

 Slutsats 
De likheter och skillnader som framkom i undersökningen mellan könen kan vara produkten 

av samhällets skapade förväntningar och föreställningar. Undersökningen åskådliggjorde att 

barnen i studien uppvisade gott självförtroende samt att genussocialiserande föreställningar 

förekom hos dem.  
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1. Inledning 

 

1.1 Introduktion 

”Att gå genom livet och underskatta sig själv, är som att köra bil med handbromsen åtdragen.” 

(Maxwell Maltz)1

Om vi har en svag tilltro till vår förmåga begränsas och påverkas vår personliga utveckling 

och hälsa. Ett gott självförtroende är en förutsättning för att vi människor och speciellt, som vi 

vidare belyser, barn skall kunna tillgodogöra sig nya kunskaper på ett kreativt och lustfyllt 

vis. Om barnen tror på sin förmåga och känner sig trygga i skolan, kan de koncentrera sig på 

att lära istället för att söka bekräftelse från lärare och kamrater.2  Detta betonas också i dagens 

läroplan: 

”Eleven skall i skolan möta respekt för sin person och sitt arbete. Skolan skall sträva 

efter att vara en levande social gemenskap som ger trygghet och vilja och lust att lära. 

Skolan verkar i en omgivning med många kunskapskällor. Strävan skall vara att skapa de 

bästa samlade betingelserna för elevernas bildning, tänkande och kunskapsutveckling. 

Personlig trygghet och självkänsla grundläggs i hemmet, men även skolan har en viktig 

roll därvidlag. Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas, känna växandets glädje och få 

erfara den tillfredsställelse som det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter.” 3

 

Som ovan framhålls spelar skolan en betydande roll för barns personliga utveckling. 

Elevernas självförtroende kan vi påverka i positiv riktning med stöd, handledning och aktiv 

uppmuntran. Även deras självständighet och känsla av självbestämmande ökar genom ett 

stärkt självförtroende. Det ger dem styrkan att våga stå för sina åsikter. Om tyngdpunkten 

däremot läggs vid att värdera barnens prestationer, istället för att motivera och stödja dem, 

kan emellertid rädslan för att misslyckas bli begränsande.4

 

 

                                                 
1 Kristina Reftel, Det är aldrig kört (Argument förlag AB: Varberg, 2004), s. 61. 
2 Kajsa Svaleryd, Genuspedagogik (Liber AB: Stockholm, 2003), s. 53. 
3 Skolverket, Lpo 94, <http://www.skolverket.se>. 
4 Svaleryd, s. 55. 
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Läroplanen framhåller vidare: 

”Skolan skall aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. Det 

sätt på vilket flickor och pojkar bemöts och bedöms i skolan, och de krav och 

förväntningar som ställs på dem, bidrar till att forma deras uppfattningar om vad som är 

kvinnligt och manligt. Skolan har ett ansvar för att motverka traditionella könsmönster. 

Den skall därför ge utrymme för eleverna att pröva och utveckla sin förmåga och sina 

intressen oberoende av könstillhörighet.”5

Ja, konstruerande av kön fortgår ständigt i skolan då barnens upplevelser om vad det innebär 

att vara flicka eller pojke formas i samspelet och mötet med andra i omgivningen. Pojkar och 

flickor utforskar och experimenterar med olika sätt att handla och vara på. Den respons och de 

reaktioner som barnet får på detta bidrar till att ”tysta överenskommelser” om vad som 

förväntas av pojkar respektive flickor uppkommer.6 Lärarna måste bekräfta sina elever så att 

intresset för att utvecklas bibehålls. Läraren är dessutom tvungen att vidga sina möjliga 

handlings- och arbetssätt samt vara flexibel och lyhörd, för att uppnå de mål som skolans 

stadgar fordrar.7 I kursplanen för ämnet idrott och hälsa i grundskolan betonas att skolan skall 

sträva efter att eleverna ”utvecklar sin fysiska, psykiska och sociala förmåga samt utvecklar 

en positiv självbild”8. En idrottslärare är troligen väl förtrogen med hur hon eller han kan gå 

till väga för att utveckla sina elevers fysiska förmågor men hur går de tillväga och vad bör de 

ha i åtanke för att utveckla de andra aspekterna? 

Vi vill med denna studie belysa och problematisera eventuella skillnader mellan könen i den 

uppskattade samt upplevda prestationsförmågan kontra den faktiska prestationen, och om 

detta har en direkt koppling till självförtroendet. Vidare vill vi se om det förekommer 

genussocialiserande föreställningar bland eleverna. Undersökningen är huvudsakligen 

kvalitativ då vi tolkar resultaten i ett teoretiskt sammanhang.  

 

 
                                                 
5 Skolverket, < skolverket@skolverket.se> Läroplan för det obligatoriska skolväsendet: Lpo 94, 1994-02-17 < 
http://www.skolverket.se/skolfs?id=258> (2006-02-18). 
6 Svaleryd, s. 25. 
7 Ibid., s. 53. 
8 Skolverket, < skolverket@skolverket.se> Kursplan Idrott och hälsa, 2000-07 
<http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0506&infotyp=23&skolform=11&id=3872&extraId
=2087 > (2006-02-18). 
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1.2 Begreppsförklaringar 

Termer som självförtroende, självkänsla, självuppfattning, självvärdering samt andra begrepp 

som anger en individs värdering och perception av sig själv benämns ofta inom 

beteendevetenskapen. Dessa begrepp har liknande innebörd men definitionerna är dock så 

pass olika att vi här vill klargöra dem.  

 

Självförtroende är tilltron till den egna prestationen.9 Med självkänsla menas människans 

upplevda egenvärde, att vara värdefull för den man är.10 Självuppfattning består av flera olika 

dimensioner. Men vi definierar begreppet som den sammanfattande totala uppfattningen 

individen har om sig själv.11 Det värderande omfånget av den uppfattning individen har av sig 

själv i olika sociala situationer eller inom olika kvalifikationsområden är bestämningen av 

självvärdering.12 Eftersom vår avsikt är att studera hur barn uppskattar och upplever sin 

prestation, och det således är deras känsla av tilltro som vi undersöker väljer vi att 

huvudsakligen nyttja termen självförtroende. 

 

Vi kommer även att bruka begreppet genus. Innebörden av begreppet råder det oenigheter om 

bland forskare men vi väljer att förklara det med socialt och kulturellt konstruerade skillnader 

mellan könen.13  

 

1.3 Forskningsläge och litteraturgenomgång 
Eftersom inga tidigare studier har behandlat detta ämne med samma infallsvinkel, idrott, som 

vi planerar, väljer vi här att presentera forskning om genuspedagogik, individens värdering 

och perception av sig själv, konstruktion av kön samt självskattning kopplat till prestation. 

Vår förhoppning är att dessa tidigare studier tillsammans skall hjälpa till att identifiera vårt 

vetenskapliga problem.  

 

Pedagogen Kajsa Svaleryd menar att den bild som vi har av oss själva konstrueras genom 

livet och att ingen människa är född med en negativ bild av sig själv. För att eleven skall 

                                                 
9 Svaleryd, s. 55. 
10 Ibid., s. 54. 
11 Rose-Marie Ahlgren, Skolelevers självvärdering, Akademisk avhandling vid Stockholms Universitet, 
(Almqvist & Wiksell internationale: Stockholm, 1991) s. 25. 
12 Ibid., s. 27. 
13 Birgitta Fagrell, De små konstruktörerna – Flickor och pojkar om kvinnligt och manligt i relation till kropp, 
idrott, familj och arbete, (HLS förlag: Stockholm, 2000) s. 70. 
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kunna koncentrera sig på att lära istället för att söka bekräftelse är det viktigt att barnet tror på 

sig själv och sin förmåga. För att kunna tillägna sig ett lustfyllt och kreativt lärande krävs ett 

gott självförtroende. Ett gott självförtroende och god självkänsla utgör grunden för att elever 

ska känna sig trygga, känna empati och tolerans. Ett tryggt barn vågar ge av sig själv. 

Uppmuntran och stöd påverkar självförtroendet positivt, då självförtroendet stärks ökar även 

självständigheten. Ett barn som istället bara bedöms efter prestation kan bli rädd för att 

misslyckas vilket i sin tur leder till ett försvagat självförtroende.14   

 

Svaleryd betonar således vikten av en god självkänsla för utvecklandet till en trygg individ. I 

en omfattande studie som genomfördes av Statens folkhälsoinstitut och Livsmedelsverket på 

uppdrag av regeringen, undersöktes ungdomars självkänsla. Ett av resultaten visade att det 

bland flickorna fanns en signifikant större andel med låg självkänsla än bland pojkarna. Syftet 

med denna studie var att kartlägga och analysera relationerna mellan ungdomars fysiska 

aktivitet och deras självkänsla, matvanor, kroppsstorlek, etnicitet och socioekonomiska 

förhållanden.15   

 

Även pedagogen Rose-Marie Ahlgren, undersökte i sin avhandling skolelevers självkänsla 

men satte den dessutom i direkt relation till skolmiljön. Det övergripande syftet med Ahlgrens 

studie var att studera hur ungdomar uppfattade sig själva som skolelever och om det fanns 

samband mellan dessa uppfattningar och faktorer i deras omgivning.16 Från två 

rektorsområden deltog elever från två klasser ur vardera skolåren 4, 6 samt 8 i 

undersökningen. Ett av huvudresultaten visade att pojkar, totalt sett och inom varje årskurs, 

uppvisade högre självvärdering än flickorna. Skillnaden mellan könen var störst i skolår 6.17 

Ahlgren menar, mot bakgrund av tidigare forskningsresultat inom detta område, att 

könsskillnader i självvärdering varierar beroende på vilken utsträckning av självvärderingen 

man väljer att mäta. Resultaten visade även att pojkar lade en större vikt på 

prestationsaspekter medan flickorna påverkades mer av de emotionella och sociala 

perspektiven. I skolan görs dagligen bedömningar av elevernas prestationer vilket medför att 

pojkarna får sina självvärderingar bekräftade. Det behov av bekräftelse på det emotionella och 

sociala området, som flickorna i större utsträckning har, tillfredsställs inte i samma grad och 

                                                 
14 Svaleryd, s. 53-54. 
15 Finn Rassmussen (red.) Samhällsmedicin & Statens folkhälsoinstitut, COMPASS - Fysisk aktivitet, matvanor, 
övervikt och självkänsla bland ungdomar, (Bulls tryckeriaktiebolag: Halmstad, 2004) s. 75. 
16 Ahlgren, s. 67. 
17 Ahlgren, s. 110. 
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detta leder till att de blir mer osäkra på sig själva.18  Den osäkerhet som kroppsförändringar 

under puberteten medför, leder i sin tur troligen19 även till en försämring av 

självvärderingen.20 Denna faktor kommer dock antagligen inte påverka vår studie då de elever 

som deltog är yngre. Vidare finner Ahlgren tydliga samband mellan självvärdering gentemot 

betyg i idrott, utövande av fysisk aktivitet på fritiden samt egen bedömning av fysisk 

prestationsförmåga.21

 

Ovanstående forskning visar att pojkar värderar sina prestationer högre än flickor och detta 

kommer även Ingegerd Tallberg Broman, docent i pedagogik, fram till. Hon presenterar en 

studie där högstadieungdomars självskattning undersöktes. Elevernas självskattade kompetens 

jämfördes med hur de antog att läraren värderade dem och deras faktiska betyg i ämnena 

fysik, kemi, biologi och teknik. Resultaten visade att flickorna skattade sig lågt och pojkarna 

överskattade sig samtidigt som de uppfattade lärarens skattning av dem högre än vad flickorna 

gjorde. Tallberg Broman menar att dessa resultat illustrerar en ”urgammal kvinnlig dygd, ’att 

inte framhäva sig själv’, ’att inte förhäva sig’”. Flickornas låga skattning ser hon som mycket 

problematiskt då flickornas bristande tro på sin förmåga att behärska dessa ämnen kan leda till 

att de ej tar för sig inom dessa områden.22 Kan vi se samma tendenser inom ämnet idrott och 

hälsa? 

 

Tallberg Broman menar att flickor skattar sig lågt medan pojkar överskattar sig men 

behandlar inga skäl till detta fenomen. En rapport baserad på flera undersökningar, gjorda av 

forskare vid Helsingfors universitet, tar däremot upp orsaker till att flickor och pojkar skattar 

sig som de gör och undersöker även elevers inlärningsfärdigheter. Den fokuserar på faktorer 

kopplade till motivation och hur dessa påverkar prestationen samt de könsrelaterade skillnader 

som finns. Studien visar att pojkar, trots svaga färdigheter, inte saknar tilltro till sin förmåga. 

Flickor däremot har lägre självförtroende och uppfattning om den egna begåvningen i 

förhållande till sin egen kunskapsnivå. Rädslan för att misslyckas och benägenheten att ge 

upp är mer typiskt för flickor.23

  

                                                 
18 Ahlgren, s. 110. 
19 Denna trend är ej statistisk säkerställd. 
20 Ahlgren, s. 110. 
21 Ibid., s. 134-135. 
22 Ingegerd Tallberg Broman, Pedagogiskt arbete och kön – Med historiska och nutida exempel, 
(Studentlitteratur: Lund, 2002) s. 162-163. 
23 Markku Niemvirta, Skola – kön – inlärningsresultat (Edita Prima Oy: Helsingfors, 2004) s.59. 
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Dessa könsskillnader kan förklaras med de genussocialiserande föreställningar som 

idrottspedagogen Birgitta Fagrell fann i sin studie. Hon studerar i sin doktorsavhandling hur 

barn konstruerar kön samt förhåller sig till manligt och kvinnligt i relation till kropp, idrott, 

familj och arbete. Avhandlingen visade att både pojkar och flickor tycks ha en förkroppsligad 

bild av den könssegregerade idrotten. Vidare anser de flesta som medverkade i studien att 

idrott är en aktivitet som pojkar är bättre på. Hos både pojkarna och flickorna finner Fagrell 

en idealtypisk bild av mannen som fysiskt stark och kvinnan som fysiskt svag.24

Denna tidigare forskning belyser skillnader mellan könen. Svaleryd menar dock vidare att 

variationerna i barnens egenskaper och förmågor ibland är större inom pojk- och 

flickgrupperna, än mellan de två könen.25  

 

Gemensamt för dessa tidigare studier är att deras resultat visar att flickor generellt sätt 

underskattar sina prestationer samtidigt som pojkar är bättre på att skatta sig högt, och kanske 

till och med överskatta sig. En hög värdering av sig själv och sina prestationer, tror vi och 

ovanstående författare, har en koppling till ett starkt självförtroende. Vidare visar denna 

tidigare forskning på vikten av ett gott självförtroende för effektiv inlärning och individuell 

positiv utveckling hos barn. Därtill visar tidigare forskning att det finns föreställningar bland 

pojkar och flickor om hur de skall uppträda och förhålla sig till varandra. Studierna är dock 

gjorda på äldre barn än de vi ämnar studera och därmed har vi funnit en lucka att utforska. 

Sammantagna ger dessa tidigare studier oss en möjlighet att tränga djupare in i 

problemställningen och kan därmed hjälpa oss att eventuellt finna något nytt eller förbisett.  
 
1.4 Syfte och frågeställningar 
Vårt syfte är att, med elever ur två klasser i skolår tre, jämföra pojkars och flickors 

självförtroende kopplat till prestation i idrottsundervisningen. 

 

Frågeställningar:  

- Finns det några skillnader mellan könen i den uppskattade prestationsförmågan 

gentemot den faktiska prestationen? 

- Finns det några skillnader mellan könen i den upplevda prestationsförmågan gentemot 

den faktiska prestationen? 

- Vilka föreställningar har eleverna om det motsatta könets prestation? 
                                                 
24 Fagrell, s. 165. 
25 Svaleryd, s. 63. 
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1.5 Teoretiska utgångspunkter 
För att kunna förstå de frågor vi kommer att möta under studiens gång skall vi låta tre teorier 

beskriva och förklara varför eleverna i vår testgrupp agerar som de gör. Det första teoretiska 

perspektivet hanterar genus och synliggör de socialt skapade könen med dess specifika 

mönster. Den andra teorin ger oss en utvecklingspsykologisk syn på barnet och dess 

omgivning. Den sista teorin ger ett perspektiv på skillnader i inlärningsmotivation. Dessa tre 

teorier skall användas som förklaringsgrund till resultaten i denna studie. De ger oss 

möjligheter till flera infallsvinklar för problematiseringen. Denna teoretiska förankring, 

tillsammans med forskningsläget, har även hjälpt oss att formulera våra frågeställningar. 

 

1.5.1 Hirdmans genussystem 
Historikern Yvonne Hirdman anser att ingen egentlig teori om genussystemet existerar utan 

att det är ett mer beskrivande begrepp för könens olika förhållande alltså inte som en teori om 

underordning. Genussystemet är ett nätverk av processer, fenomen, föreställningar och 

förväntningar vilka sammantagna leder till mönster och regelbundenheter. Denna 

ordningsstruktur av kön är förutsättning för andra sociala, ekonomiska och politiska 

ordningar.26

 

Systemet består av två grundpelare, diktomin och hierarkin. Diktomin är isärhållandets tabu, 

det vill säga, manligt och kvinnligt bör hållas isär. Olikheter mellan könen lyfts fram och 

poängteras, speciellt de biologiska skillnaderna. Hierarkin innebär att det är mannen som är 

norm och det är männen som är människor, därmed utgör de normen för det normala och 

allmängiltiga. Det är ur isärhållningen som den manliga normen legitimeras, menar Hirdman. 

Kvinnor är det negativa och avvikande, män är det positiva.27

 

Hirdman anser att dessa två logiker åskådliggörs i form av ett Genuskontrakt. Hon beskriver 

detta som konkreta historiska och geografiskt lagrade föreställningar som visar hur män och 

kvinnor ska vara mot varandra. Varken kvinnor eller män föds till det utan båda skapas. Detta 

genuskontrakt ärvs från generation till generation. Genuskontraktet består av tre plan kulturell 

överlagring, social integration och socialisering. Kulturell överlagring innefattar de 

föreställningar som finns på samhällsplanet om hur män och kvinnor bör vara. Om vi 

                                                 
26 Yvonne Hirdman, ”Genussystemet – reflektioner kring kvinnors sociala underordning”, I Genus i historisk 
forskning, red. Christina Ericsson (Studentlitteratur: Lund, 1993) s. 146-161. 
27 Ibid., s. 149-150. 
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applicerar detta i skolans värld skulle detta till exempel kunna innebära förställningen om att 

flickor kan dansa och pojkar kan slåss. Social integration innebär bland annat könssegregation 

i arbetslivet och i organisationer. Detta synliggörs på arbetsplanets arbetsdelningar och lagar. 

Detta kan översättas till skolan där männen är slöjdlärare och kvinnorna är 

hemkunskapslärare. Hirdman menar att alla människor är delaktiga i att genuskontrakten 

upprätthålls, men att det utformas av männen. På den individuella nivån, socialiseringen, 

medför genuskontraktet att vi behandlar och uppfostrar pojkar/flickor, män/kvinnor olika. 

Flickor och pojkar behandlas olika i skolan då lärarnas förställningar leder till kommentarer 

som till exempel ”inte ska du gråta som en flicka”.28  

 

1.5.2 Eriksons psykosociala teori 
Psykoanalytikern Erik Homburger Erikson utvecklade en psykoanalytisk teori som till 

skillnad från till exempel Sigmund Freuds omfattar hela livet. Han presenterar i Barnet och 

samhället sin teori om människans åtta stadier, människans livscykel. Han menade att barnets 

utveckling, i dessa åtta olika stadier, påverkas av sin omgivning, vilket i sin tur betyder att 

samhället har ett stort ansvar för barnets personlighetsutveckling. Människans personlighet 

formas av de upplevelser och erfarenheter hon får genom de åtta stadierna samtidigt som 

samhället har en stor betydelse för utvecklingen genom att ge bekräftelse och skydd. Vid varje 

fas kan människan nå en bra eller dålig lösning och vart och ett av de olika stadierna 

kännetecknas av en speciell konflikt eller kris som måste lösas. Utvecklingen kan stanna i ett 

stadium men detta avbrott kan tas igen i ett senare skede och på så vis jämnas ut. Erikson 

beskriver en utveckling samt visar de olika stadiernas förbindelser med varandra. Samtliga 

stadium är unika men de står ändå i direkta relationer till varandra. I stadierna sätts den 

psykosociala utvecklingen i relation till den kroppsliga.29

 

Det första stadiet inbegriper barnets första 18 månader och behandlar grundläggande tillit och 

misstro. Då lär sig barnet att lita på eller misstro andra. Om detta skede får en positiv lösning 

får barnet en tillit till sig själv och sin omgivning. En negativ utgång leder däremot till brist på 

förtroende gentemot andra.30  

 

                                                 
28 Hirdman, s. 150-154. 
29 Erik Homburger Erikson, Barnet och samhället, (Natur och kultur: Stockholm, 1954) passim. 
30 Ibid., s.224-228. 
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Det andra stadiet, småbarnsperioden, då barnet är cirka 1,5-3 år, handlar om självständighet 

kontra blygsel och tvivel. En positiv lösning på detta stadium leder till att barnet får förtroende 

till sin egen förmåga samt får ett föränderligt förhållningssätt till beslut i livet vilket i sin tur 

leder till en god grund för ett starkt självförtroende. Om skedet dessvärre får en negativ 

lösning leder detta till tvivel på sin egen förmåga, blygsamhet och skam.31

 

Det tredje stadiet handlar om initiativ och skuldkänslor och infaller mellan 3-6 år. Då börjar 

barnet intressera sig alltmer för den sociala omvärlden. Det vill göra som de vuxna och prövar 

könsrollerna. Under denna fas skall barnet finna sin egen roll och identitet En positiv lösning 

ger barnet en stark känsla av initiativförmåga, nyfikenhet samt prestationsglädje. 

Skuldkänslor och upplevelsen av att inte duga kan uppstå vid en negativ lösning och det kan i 

sin tur leda till att barnet blir passivt och hämmat.32

 

Det fjärde stadiet infaller mellan 6-12 år och omfattar de barn som deltar i vår studie. Här är 

det arbetsflit (aktivitet) kontra underlägsenhetskänslor som bearbetas. En sund utveckling av 

denna fas leder till att barnet får en känsla av kompetens och färdighet, samt till en god 

initiativförmåga – ”en känsla för arbetsfliten”. I denna fas finns yttre och inre hinder mot 

utvecklingen av nya färdigheter och Erikson använder likt Freud termen latensperioden för 

detta, då det endast är ett ”lugn” före puberteten. Detta stadium infaller i samband med 

skolstarten då det är arbetsflit som uppskattas och leder till framgång. Då börjar barnet se upp 

till de vuxna och deras kunskaper och om barnet då inte får tillräckligt med uppmuntran och 

uppmärksamhet samt inte klarar vissa uppgifter kan det lätt känna sig underlägset. Likaså om 

deras kamrater ständigt presterar bättre än de själva för då kan det inte längre identifiera sig 

med dem. I denna fas är det viktigt att samhället och omgivningen bistår barnet och ger det 

lösningar.33

 

Det femte till det sista stadiet resumerar vi ej här då dessa inte har någon betydelse för vår 

studie. De andra stadierna finner vi intressanta då utgången av dessa påverkar barnets 

utveckling och formar dess personlighet. Ett svagt självförtroende kan alltså förklaras med att 

tidigare stadium har fortskridit på ett negativt sätt. 

 

                                                 
31 Erikson, s.228-231. 
32 Ibid., s.231-235. 
33 Ibid., s.235-237. 
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1.5.3 Motivationsteori 
Pedagogen Markku Niemvirta presenterar, i en rapport för Utbildningsstyrelsen i Finland, en 

teori kring skillnader i inlärningsmotivation. I skolan måste eleverna ständigt bemästra 

inlärnings- och prestationssituationer. Olika uppgifter ställer olika typer av krav som de måste 

kunna handskas med. Den individuella bedömningen av vad en situation kräver och hur väl 

han eller hon kan bemästra denna skapar utgångspunkt för hur eleven handlar. Det är viktigt 

att ha en tro på den egna förmågan och ha möjligheten att påverka prestationernas slutresultat. 

Det är även av stor betydelse på vilket sätt eleven är inriktad under prestationssituationerna 

samt vilka faktorer som inverkar. Det är målorienteringen som bestämmer hur eleven 

bemästrar situationen. Målorienteringen redogör för vilka slags mål, resultat eller 

följdverkningar som eleven lägger störst värde vid. Prestationssituationerna formas även av 

intresse, självförtroende och rädsla för att misslyckas. Även då viljan att lyckas finns är det 

inte självklart att målet uppfylls. Målen kan vara orealistiska och eleven kanske inte förmår att 

förvandla avsikt till handling. Orsaken till detta kan vara brist på självförtroende, benägenhet 

att ge upp eller brist på engagemang.34 Sammanfattningsvis belyser teorin relationen mellan 

den ambitionsnivå barnet har för sitt handlande och i vilken utsträckning han eller hon når upp 

till denna nivå samt att detta har en stor betydelse för barnets självvärdering. 

 

1.5.4 Teorierna kopplat till studien 
Teorierna vill vi använda för att tolka och förstå våra resultat. Teorierna har tre olika 

utgångspunkter men samtliga illustrerar tänkbara skäl till hur barn handlar och tänker. De 

resultat vi kommer fram till kan eventuellt förklaras med hjälp av teorierna, tillsammans eller 

oberoende av varandra. Om vi använder Hirdmans system kan resultatet bero på det nätverk 

av processer, fenomen, föreställningar och förväntningar som format våra barn. Eriksons teori 

däremot skulle säga att det var livets olika stadium som formade personligheten utefter hur 

dessa fortskred och att detta påverkade barnens resultat. Motivationsteorin visar på vikten av 

den individuella bedömningen om vad en situation kräver och att hur väl han eller hon kan 

bemästra situationen och att detta därmed skapar en utgångspunkt för hur eleven handlar.  

 

                                                 
34 Niemvirta, s. 49. 
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2. Metod 
 

2.1 Val av metod 
Barnen besvarade två självskattningsformulär, före samt efter genomförandet av ett motoriskt 

test. Detta gjordes för att jämföra barnens uppskattade prestationer med deras verkliga resultat 

samt upplevelsen av deras egen förmåga. Föreställningarna om det motsatta könets 

prestationer mättes dessutom i det andra självskattningsformuläret. Valet att använda formulär 

gjordes för att få en bred och allmän information om det vi avsåg att undersöka. 

Undersökningens statistiska material behandlades sedan i statistikprogrammet SPSS och 

resultatet förklarades i diskussionen med hjälp av vårt teoretiska ramverk samt 

forskningsläge. 

 

2.2 Avgränsningar 
Denna studie undersöker skillnader mellan flickors och pojkars självförtroende kopplat till 

idrottsliga prestationer samt vilka genussocialiserande föreställningar som förekommer i 

samband med detta. Det finns en mängd, både personliga och sociala faktorer som påverkar 

en individs självförtroende och föreställningar men vi har valt att koncentrera oss på 

motivationspåverkande faktorer, utvecklingspsykologiska perspektiv samt genusteoretiska 

utgångspunkter för att begränsa studiens omfattning. 

 

2.3 Urval 
I studien deltog 26 elever, 10 flickor och 16 pojkar, ur skolår tre från en F-3-skola. Skolan 

ligger i en närförort till Stockholm. Valet att nyttja en klass ur skolår 3, som 

undersökningsgrupp, gjorde vi med åtanke på de kroppsförändringar som puberteten medför, 

eftersom dessa kan leda till en försämring av självvärderingen.35 Vidare har inga liknande 

studier gjorts med denna åldersgrupp eller med idrottsundervisningen som utgångspunkt. 

Dessa yngre elever har ej heller samma förtrogenhet av att bedöma sin prestationsförmåga 

realistiskt som barn i de senare skolåren, då de inte har uppnått samma kognitiva nivå samt ej 

ännu fått några betyg.36  

 

 
                                                 
35 Ahlgren, s. 110. 
36 Ibid., s. 111. 
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2.4 Datainsamlingsmetod 
Undersökningens insamling av data gjordes under två dagar ute på aktuell skola. Den första 

undersökningsdagen fyllde respondenterna i självskattningsformulär ett (uppskattad 

prestation). Två veckor senare genomfördes det motoriska testet samt självskattningsformulär 

två (upplevd prestation). 

 
2.4.1 Självskattningsformulär 
Eftersom vi ville undersöka pojkars och flickors uppskattade och upplevda 

prestationsförmåga formulerade vi ett självskattningsformulär där barnen fick besvara 

huruvida de trodde de skulle prestera och hur de tyckte att de presterade vid de förutbestämda 

övningar som ingick i det motoriska testet. Utformningen av formuläret bygger på delar av 

socialpsykologen Susan Harters metodik, The perceived competence scale for children. Hon 

har skapat skalan för att kunna mäta barns upplevda kompetens inom de olika områdena; 

kognitiv, social och fysisk kompetens, som tillsammans kan spegla barns självförtroende.37 

Skalan har visat sig ha stor tillförlitlighet i frågor som behandlar utvecklingspsykologiska 

perspektiv tillämpat på barn i 8 till 10 års ålder. Svaren kryssas i på en skala uppbyggt av fyra 

svarsalternativ, poängsatta från ett till fyra, där ett poäng indikerar på en låg upplevd 

kompetens och fyra på en hög. Detta tillvägagångssätt har visat sig vara användbart i studier 

där barn ska skatta sin upplevda kompetens och allmänna självförtroende.38

 

Eftersom vi ej fann någon skala som lämpade sig för vår undersökning formade vi en egen 

fyrgradigskala med utgångspunkt från Harters metodik. Då vi konstruerade formuläret hade vi 

i åtanke att frågorna och svarsalternativen skulle vara lättförståliga och anpassade efter 

elevernas ålder. För att undvika frågesituationer där barnen måste läsa visade vi varje övning i 

samband med ifyllandet. Svarsalternativen illustrerades dessutom med ”smile-gubbar” för att 

ytterligare förtydliga.39 Vi gjorde formulären i två versioner, ett för tillfället före testet, och ett 

för tillfället efter testet. Syftet med det första formuläret var att ge oss en bild av hur eleverna 

uppskattar sin förmåga. Formulär två visade oss därtill hur de upplevde att de klarade testet. 

I det sistnämnda formuläret innehöll dessutom en genusfråga till, där elevernas föreställningar 

om hur det motsatta könet hade presterat, undersöktes.  

                                                 
37 Susan Harter, Robin Pike, The pictorial perceived competence and social acceptance for young children 
(Denver: University of  Denver, 1983) passim. 
38 Christian Augustsson, Barnidrott på gott och ont – en studie av idrottande barns upplevelser av föräldrapress, 
Göteborgs universitet – Institutionen för pedagogik, D1-uppsats, Vt-1997 (ISSN 0281-5958) s. 28. 
39 För självskattningsformulär se bilaga 2 och 3. 
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Då vi mötte eleverna vid det första tillfället presenterade vi oss själva samt vår undersökning. 

Vi var återhållsamma med detaljer om undersökningen och sa enbart att vi var där för att 

studera barns motoriska förmåga. Eftersom vi vid detta tillfälle ville notera deras uppskattade 

prestation var det viktigt att eleverna ej var medvetna om att de senare skulle utföra de 

övningar som visades. Eleverna fyllde i formuläret enskilt då de satt utspridda i idrottssalen. 

Vi poängterade att de skulle fylla i hur väl de trodde att de skulle klara övningarna. Några av 

barnen uttryckte att det ibland var svårt att välja alternativ. Vid det andra tillfället, fylldes det 

andra formuläret i av eleverna, även detta enskilt. 

 

2.4.2 Motoriskt test  
Det motoriska testet bestod av fem olika övningar som baserades på kombinationer av 

motoriska grundformer. Vi valde dessa för att de tillsammans representerar en omfattande 

rörelsekompetens samt att övningarna inte skulle främja något kön eller elever som utövade 

någon specifik idrott. Vi strävade efter att utforma meningsfulla och lagom svåra övningar för 

att ge eleverna en utmaning. Till varje enskild övning formulerade vi tydliga 

bedömningskriterier för att undersökningens resultat skulle bli så tillförlitligt som möjligt. 

Övningarna och dess bedömningskriterier är delvis utarbetade och hämtade från projektet 

Skola–Idrott-Hälsa.40  

 

Övning 1 – Förflyttning med armgång på bom 

Övning 2 – Balansgång framåt, på bom, med ärtpåse på huvudet 

Övning 3 – Balansgång bakåt, på bom, med ärtpåse på huvudet 

Övning 4 – Kullerbytta bakåt  

Övning 5 – Stödjande plintgång 41

 

Pojkarna och flickorna separerades under testet. Under tiden den ena gruppen genomförde 

övningarna i idrottssalen spelade den andra bordtennis i en anslutande lokal. En elev i taget 

gjorde samtliga övningar i en följd. De övriga i samma grupp fick leka fritt i den andra delen 

av idrottssalen. Övningarna genomfördes i ovanstående ordning och videofilmades. En av oss 

agerade testledare och ansvarade för att göra bedömningar utifrån tidigare utformade kriterier. 

En bedömningssiffra skrevs ned av denne efter varje övning. Vi var konsekventa och berömde 

                                                 
40 Marie Nyberg, Anna Tidén, ”’Flå katt’ – är det något att kunna?”, I Mellan nytta och nöje, red. Håkan Larsson, 
Karin Redelius, (Edita Nordstedts tryckeri; Stockholm, 2004) s. 189-204. 
41 För bedömningskriterier se bilaga 4. För övningsbeskrivningar se bilaga 5. 
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barnen först efter testet. Direkt efter genomfört test fylldes självskattningsformulär två i. Den 

andre, som videofilmade, fanns med vid ifyllandet för att klargöra och förklara formuläret. 

 

2.5 Forskningsetisk diskussion 
Innan vi började vår undersökning sände vi ut ett missivbrev till berörda elevers målsmän, då 

eleverna är minderåriga. I detta informerade vi dem om studiens syfte och tillvägagångssätt. 

Vi valde att vara relativt återhållsamma med detaljer eftersom vi trodde att elever och 

föräldrars allt för djupa kännedom om syftet kunde ha en inverkan på resultatet.42  

 

2.6 Databearbetning 
För statistiska beräkningar användes statistikprogrammet SPSS. Undersökningens resultat har 

huvudsakligen analyserats med korrelationen Spearman´s rho för att statistiskt säkerställa 

dessa samt för att se eventuella samband mellan de olika deltesten, då 

korrelationskoefficienten är ett mått på det linjära sambandet mellan två variabler. Vidare 

användes även ett Mann-Whitney U-test för att urskilja möjliga skillnader mellan grupperna. 

Signifikansnivån är satt till p< 0,05.  

 

2.7 Validitet och reliabilitet 
För att få en hög validitet har vi utformat tydliga bedömningskriterier delvis utifrån tidigare 

beprövade kriterier. För att undvika otydligheter vid undersökningstillfällena fanns vi till 

hands och kunde besvara barnens frågor. Varje övning instruerades och visades av oss innan 

ifyllandet och utförandet, för att tydliggöra dem. Vid genomförandet av det motoriska testet 

videofilmade vi barnen, så att vi senare kunde granska deras genomföranden och göra rättvisa 

bedömningar. Då barnens läs- och skrivfärdigheter var okända för oss, illustrerade vi skalorna 

med ”smile-gubbar” och text. Formulären mäter barnens uppskattade samt upplevda förmåga 

och är därmed relevanta för studiens syfte. För att studien ska gå att reproducera har vi 

utarbetat tydliga riktlinjer om hur studien har gått tillväga. Vår skala i 

självskattningsformulären grundade sig på ett tidigare utprövat instrument vilket ökar dess 

tillförlitlighet. Därtill var det samma person som graderade elevernas prestationer efter varje 

övning, detta för att få en större noggrannhet i bedömningarna. Eleverna berömdes först efter 

genomfört test då vi tror att uppmuntring kan bidra till förbättrade prestationer samt för att det 

skulle vara lika för alla. För att påverkan sinsemellan könen skulle kunna uteslutas samt för 
                                                 
42 För missivbrev se bilaga 6 

 14



att deras föreställningar om det motsatta könets prestation ej skulle förändras delade vi på 

pojkarna och flickorna under det motoriska testet. 
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3. Resultat 
Syftet med denna undersökning har varit att jämföra pojkar och flickors självförtroende 

kopplat till prestation i idrottsundervisningen. De frågeställningar som studien baseras på 

ligger som rubriksättningar. 

 

Övningarna som det motoriska testet bestod av redovisas ej var för sig då vi ej anser det vara 

relevant för studiens syfte att jämföra elevernas prestationer vid varje specifik övning. Istället 

räknades ett medeltal ut för de fem övningarna som utfördes. Varje elev fick således en 

bedömd snittsiffra mellan 1- 4. Vidare gjordes detta även på deras uppskattade och upplevda 

prestationer. Varje elev fick därmed tre medeltal. Formulär ett (uppskattad prestation) sätts i 

relation till det motoriska testet och det motoriska testet sätts i relation till formulär två 

(upplevd prestation). Dessa resultat presenteras på grupp- samt könsnivå och följaktligen ej på 

individnivå. På resultatet av barnens föreställningar genomfördes inga statistiska beräkningar. 

Endast de resultat som anses relevanta för undersökningen redovisas. 

 

3.1 Uppskattad prestationsförmåga gentemot faktisk prestation 
Mann-Whitney U-testet visade ingen signifikant skillnad mellan hela elevgruppens 

uppskattade prestationer (självskattningsformulär ett) och deras faktiska prestationer 

(motoriska testet). Elevernas uppskattade prestationer tenderade att ej följa den utarbetade 

bedömningsskalan och skildrade inte deras faktiska resultat. Elever som uppskattade sin 

prestation högt behövde tvunget inte prestera likvärdigt och vice versa.  
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3.1.1 Könsskillnader 
Spearman rho användes, då den uppskattade prestationen sattes i relation till den faktiska, 

eftersom det är en korrelation som används när ena eller båda variablerna är av 

ordinalskaletyp. Testet är en korrelationskoefficient som är beräknad på rankade data. 
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Figur 1: Diagrammet visar pojkarnas och flickornas genomsnittliga uppskattade och faktiska prestation 
 

Detta test visade inget samband då flickornas respektive pojkarnas uppskattningar jämfördes 

med deras prestationer. Sammantaget skattade sig dock pojkarna högre samtidigt som de även 

presterade något bättre än flickorna. Vi fann inga signifikanta skillnader mellan könen.  

 
3.2 Upplevd prestationsförmåga gentemot faktisk prestation 

Då vi med Mann-Whitney U-testet jämförde förhållandet mellan hela elevgruppens faktiska 

prestationer (motoriska testet) och upplevda prestationer (självskattningsformulär två) fann vi 

ett signifikant positivt samband. Detta kan förklaras med att de som presterade väl även 

upplevde sin förmåga i likhet med vår bedömning.  
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3.2.1 Könsskillnader 
Självskattningsformulär två sattes i relation till våra bedömningar av deras faktiska 

prestationer. 
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Figur 2: Diagrammet visar pojkarnas och flickornas genomsnittliga upplevda och faktiska prestation 
 

För pojkarna föreligger ett signifikant positivt samband mellan upplevd prestationsförmåga 

och den faktiska prestationen. För flickorna fann vi dock ej något samband, vilket kan bero på 

att de var färre till antalet. Pojkarnas förmåga att rangordna sin prestation förhöll sig bättre till 

våra bedömningar, än vad flickornas gjorde. Ingen av eleverna upplevde sin prestation som 

lägre än våra bedömningar. Samtliga flickor upplevde dock sin prestation som högre än de 

bedömningar vi gjorde.  
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3.3 Uppskattad, upplevd samt faktisk prestation 
För att åskådliggöra pojkarnas och flickornas uppskattade, upplevda samt faktiska prestationer 

redovisas här relationen mellan dessa.  
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Figur 3: Diagrammet visar pojkarnas och flickornas genomsnittliga uppskattade, upplevda samt 

faktiska prestationer 

 

Barnen både uppskattade och upplevde sina prestationer som bättre än bedömningarna vi 

gjorde. 
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3.4 Föreställningar om det motsatta könets prestation  

I självskattningsformulär två svarade barnen på hur väl de trodde att det motsatta könet 

presterade i det motoriska testet. Tabellerna nedan redovisas i antal elever. 
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Inte alls bra Mindre bra Bra Mycket bra

 
Figur 4: Diagrammet visar pojkarnas föreställningar om flickornas prestationer 
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Figur 5: Diagrammet visar flickornas föreställningar om pojkarnas prestationer 
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Varken flickorna eller pojkarna hade föreställningen om att det motsatta könets prestation 

motsvarade Inte alls bra. Det var dock tre pojkar som trodde att flickorna hade presterat 

Mindre bra, medan ingen av flickorna hade någon sådan föreställning. Elva pojkar och sex 

flickor trodde att det motsatta könet presterade Bra. Vidare var det två pojkar samt fyra 

flickor som hade föreställningen Mycket bra. 

 

Sammanfattningsvis ger våra resultat oss bilden av att dessa barn har ett gott självförtroende 

kopplat till hur de presterade i det motoriska testet. Vidare fann vi att det, bland eleverna, 

förekommer föreställningar om det motsatta könets idrottsliga prestationer, som kan kopplas 

till genussystemet. 
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4. Diskussion 
Vi ville med denna studie belysa och problematisera eventuella skillnader mellan könen i den 

uppskattade samt upplevda prestationsförmågan kontra den faktiska prestationen, och om 

detta hade en direkt koppling till självförtroendet. Vi fann i denna studie, till skillnad från 

tidigare forskning, att det ej fanns några stora skillnader mellan pojkars och flickors tilltro till 

sin egen förmåga. Forskningsläget klarlade att pojkar inte saknade tilltro till sin förmåga 

medan flickorna däremot förklarades ha ett lägre självförtroende och uppfattning om den egna 

begåvningen i förhållande till sin egen kunskapsnivå. Varför skiljer sig våra resultat från 

forskningsläget? Vidare uppvisade våra resultat genussocialiserande föreställningar bland 

eleverna som nedan kommer att diskuteras utefter tidigare redovisade forskningsläge och 

teoretiska utgångspunkter. 

 

Vi undersökte elevers självförtroende genom att mäta deras tilltro till sin prestation samt 

upplevelsen av denna. Vi tror att ett gott självförtroende kan vara en förutsättning för att 

elever skall kunna tillgodogöra sig nya kunskaper samtidigt som det skall kännas 

meningsfullt. Svaleryd menade att om barnen tror på sin förmåga och känner sig trygga i 

skolan, kan de koncentrera sig på att lära istället för att söka bekräftelse från lärare och 

kamrater.  Denna uppfattning delas av oss då vi är av den åsikten att det är viktigt för barns 

utveckling att de blir bekräftade och sedda. Vidare tror vi att positiv uppmärksamhet och 

uppmuntran kan få elever att växa och bli mer självständiga. Lärarens roll är således mycket 

viktig eftersom denne kan påverka elevernas självförtroende i positiv riktning med hjälp av 

stöd, handledning och aktiv uppmuntran.  

 

I dagens skola läggs en stor vikt vid prestation anser vi. Då tyngdpunkten läggs vid att värdera 

barnens prestationer, istället för att motivera och stödja dem, kan detta eventuellt leda till 

rädsla för att misslyckas. I forskningsläget framhålls att rädslan för att misslyckas och 

benägenheten att ge upp är mer typiskt för flickor. Därför är det viktigt att undervisningen 

individanpassas så att elevernas tro på sig själva, sina förmågor och motivation ökar. Därtill 

leder detta till harmoniska och trygga klasser där både barn och lärare mår bra, tror vi. 

Ahlgrens studie visade att pojkarna lade en större vikt på prestationsaspekter medan flickorna 

påverkades mer av de emotionella och sociala perspektiven. Detta, menade hon, medför att 

pojkarna får sina självvärderingar bekräftade i större utsträckning än flickorna. Flickornas 

osäkerhet på sig själva skulle, enligt Ahlgren, bero på detta. Denna tendens fann vi ej hos vår 
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undersökningsgrupp då samtliga elever värderade sina prestationer likvärdigt. Den aktuella 

skolans sätt att arbeta kan troligen ha inverkat på våra resultat. Lärarna lägger möjligtvis 

tyngdpunkten i undervisningen på att motivera och uppmuntra istället för att enbart se till 

elevernas prestationer. Därutöver kan prestationens betydelse vara mindre väsentlig då några 

betygsgrundande bedömningar ännu ej görs på dessa unga elever.  

De elever som deltog i vår studie uppvisade gott självförtroende, vi tror dessvärre att deras tro 

på sig själva och sin förmåga försämras med tiden. Tidigare forskning klargör att jakten på 

fina betyg höjer kraven på att prestera väl samt att puberteten medför både kroppsliga och 

psykologiska förändringar som kan påverka självförtroendet i negativ riktning. Åldern på 

undersökningsgruppen kan följaktligen vara en anledning till att våra resultat skiljer sig från 

flertalet av de tidigare redovisade studiernas då de barn som ingick i vår undersökning ännu ej 

fått några betyg. Pojkarna var dock bättre på att rangordna sin prestation, än flickorna. Kan 

detta bero på, som forskningsläget även belyser, att pojkar lägger en större vikt vid 

prestationsaspekter och att de är mer tävlingsinriktade? 

 

I idrottsundervisningen är det speciellt viktigt, tror vi, att läraren ser till att både flickor och 

pojkar är benägna att klara samma saker även om det sker på olika vis. Detta då eleverna är 

speciellt fysiskt och psykiskt utsatta under en sådan lektion. Vi tycker oss se många 

föreställningar, bland både vuxna och barn, om hur flickor och pojkar skall vara samt även om 

hur idrottsundervisningen ska se ut. Föreställningarna om att pojkar är starka och flickor är 

smidiga kan exemplifiera detta. Fagrells undersökning visade att både pojkar och flickor tycks 

ha en förkroppsligad bild av den könssegregerade idrotten. Vidare ansåg de flesta som 

medverkade i studien att idrott är en aktivitet som pojkar är bättre på. I vår studie fick barnen 

istället frågan huruvida de trodde att de själva presterade i specifika övningar. Eftersom vi 

åskådliggjorde dessa övningar är det möjligt att elevernas tro på sig själva blev starkare än om 

vi enbart kort hade beskrivit dem med ord. Det är dessutom tänkbart att resultaten hade sett 

annorlunda ut om testledaren, som visade övningarna, hade varit man. Barnen såg vid 

testtillfället att en kvinna klarade övningarna vilket eventuellt bidrog till att deras 

självförtroende stärktes. Det kan dessutom ha varit så att barnens föreställningar om det 

motsatta könets prestationer har påverkats av genussocialiserande föreställningar som till 

exempel att mannen ses som stark och kvinnan som fysiskt svag eller att pojkar är bättre på 

idrott. Sådana föreställningar kan alltså ha bidragit till att svarsalternativet Mindre bra valdes 

av några pojkar, medan ingen av flickorna hade någon sådan föreställning. 
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Våra resultat visade följaktligen att pojkarna hade lägre föreställningar om hur flickorna 

presterade än omvänt. Eftersom pojkarna och flickorna ej såg varandra under det motoriska 

testet vet vi att det var deras befintliga föreställningar vi mätte. Svaleryd menade att 

konstruerandet av kön ständigt fortgår i skolan och att upplevelsen om vad det innebär att vara 

flicka eller pojke formas i samspelet mellan könen. Tallberg Broman såg att flickor hade en 

bristande tro på sin förmåga och att detta hade sin grund i de väl invanda föreställningarna om 

hur de ska bete sig. Hon menade vidare att detta kunde leda till att flickorna blev sämre på att 

ta för sig inom vissa områden. Att flickor skulle vara mer försiktiga med att ta för sig i ämnet 

idrott och hälsa tror vi kan stämma. Dagens läroplan styrker särskilt att det är lärarens ansvar 

och viktiga uppgift att stödja både pojkar och flickor att bryta mönster och värderingar 

gällande det andra könet. Vidare framhåller den att läraren skall signalera att alla elever är 

lika och har samma möjligheter samtidigt som hon eller han tar ansvar för att motverka de 

traditionella könsmönster som finns.  

 

De likheter och skillnader vi funnit mellan könen kan enligt Hirdmans system bero på det 

nätverk av processer, fenomen, föreställningar och förväntningar som format barnen. Eriksons 

teori däremot skulle förklara våra resultat med att det var barnens uppväxt och dess olika 

stadier som utvecklat deras självförtroende och format deras personligheter. Motivationsteorin 

menade att den individuella bedömningen om vad en situation kräver och hur väl eleven kan 

bemästra den är betydelsefull eftersom det skapar en utgångspunkt för hur eleven handlar.  

 

Dessa tre teorier har olika utgångspunkter och illustrerar tänkbara skäl till hur barn handlar 

och tänker, de kan därmed förklara våra resultat. Inget samband framkom då flickornas 

respektive pojkarnas uppskattningar jämfördes med deras prestationer. Vidare förelåg en 

signifikant skillnad då pojkarnas upplevda prestationsförmåga sattes i relation till deras 

faktiska prestationer, något vi ej fann hos flickorna. Anmärkningsvärt är att ingen av eleverna 

upplevde sin prestation som lägre, och att samtliga flickor även upplevde sin prestation som 

högre, än de bedömningar vi gjorde. Därtill fann vi att det, bland eleverna, förekom skilda 

föreställningar om det motsatta könets prestationer.  

 

Hade vi funnit stora skillnader mellan könen då vi undersökte elevernas upplevda och 

uppskattade prestationer hade dessa kunnat förklaras med Hirdmans genussystem. Genom den 

tidigare citerade läroplanen, och övriga styrdokument för det obligatoriska skolväsendet, ser 

vi dock att den svenska skolan har tagit en klar ställning för jämställdheten. Uppgiften att 
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arbeta för en jämlik skola lyfts fram som en tydlig målsättning och tydliga krav ställs på 

undervisningen. Detta tror vi kan ha lett till att genuskontraktet inom denna institution har 

omförhandlats. Denna medvetenhet, som dagens skola visar, om genusaspekternas inverkan, 

tror vi har bidragit till en mer jämställd skola. Som Svaleryd framhöll är möjligen skillnaderna 

mellan individer större inom samma kön än mellan könen. Detta är dock ej något som har 

undersökts i denna studie. Barnens rådande föreställningar lyfter emellertid kontraktet då 

pojkarnas föreställningar om flickornas prestationer var lägre, än omvänt. Den kulturella 

överlagringen, ett av det tre planen i kontraktet, menar att det finns föreställningar på 

samhällsplanet om hur pojkar och flickor bör vara. Att denna del av kontraktet upprätthålls 

tror vi kan bero på att dessa föreställningar är så vanemässiga och att det bottnar i hur vi 

behandlar och uppfostrar pojkar och flickor. Sättet att hantera pojkar och flickors uppväxt 

olika kallar kontraktet för socialisering. Barnen blir påverkade från flera håll genom familjen, 

samhället och media. Det kan vara svårt för en enskild person att göra något åt de könsbilder 

som finns i media, men vi anser att lärarna har en viktig roll att fylla eftersom de möter barnen 

nästan varje dag. Lärarna är viktiga förebilder och det är av stor betydelse hur de bemöter och 

bedömer flickors och pojkars beteenden, liksom vilka krav och förväntningar lärarna har på 

hur dessa ska uppträda och agera. Det kan vara så att vuxna ibland slentrianmässigt förser 

flickor och pojkar med roller i stället för att bekräfta dem som individer.  

 

Barnen möts under en lång tid i skolan därför, anser vi, att skolan kan vara den plats där det 

finns bäst förutsättningar att arbeta långsiktigt och strategiskt med jämställdhet. Vi anser att 

hierarkin, som Hirdman förklarar, saknar ett förändringsperspektiv och att det är allt för 

oföränderligt. Vi tror att hierarkin har varit okänslig för samhällets förändring och utveckling 

och att den inte lämnar något handlingsutrymme för de enskilda individerna. Därför har 

genussystemteorin ej, i vår studie, varit möjlig att använda analytiskt. De gamla 

genusmönstren har dagens barn och ungdomar kanske redan slutat att agera efter samtidigt 

som idéerna om dessa gamla mönster, föreställningarna, lever kvar.  

 

Skolan har möjligtvis en orimlig uppgift att försöka påverka dessa föreställningar då dessa 

förmodligen företrädesvis formas och ärvs från hemmet. Utifrån Eriksons teori kan vi förklara 

detta. Då skolans påverkan på barnets utveckling först inträder i det fjärde stadiet har tidigare 

stadium mestadels präglats av föräldrarnas uppfostran och värderingar. Eriksson menade att 

barnets utveckling, i åtta olika stadier, påverkas av sin omgivning, vilket i sin tur betyder att 
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samhället har ett stort ansvar för barnets personlighetsutveckling genom att ge bekräftelse och 

skydd.  

 

Vi fann att eleverna som deltog i vår studie hade en hög tilltro till sin förmåga och att de 

uppvisade ett starkt självförtroende. Enligt Eriksons teori kan detta bero på att deras andra 

stadium hade lösts på ett positivt sätt. Under det tredje stadiet börjar barnen att pröva 

könsrollerna då de vill ta efter de vuxna i sin omgivning. Vi tror att detta rollsökande 

fortsätter in i stadium fyra och vidare genom större delen av deras utveckling. De könsroller 

som speglas i skolans värld har en stark koppling till de föreställningar som barnen och övriga 

i deras omgivning har, tror vi. 

 

Det fjärde stadiet som infaller mellan 6-12 år omfattar de barn som deltog i vår studie. En 

sund utveckling av denna fas innebär att barnet får en känsla av kompetens och färdighet, 

samt till en god initiativförmåga. Erikson ser denna period som en latensperiod före 

puberteten. Om vi hade gjort denna studie med äldre barn hade vi förmodligen fått andra 

resultat eftersom den osäkerhet som kroppsförändringar under puberteten medför, kan leda till 

en försämrad självvärdering. Vi tror att barnen i vår undersökning, med anledning av deras 

ålder och därmed långsamma kroppsliga utveckling, har en god förtrogenhet samt kontroll 

över sin kropp och att de därmed har en större, generellt sett, tilltro till sin idrottsliga 

prestation. Det är möjligtvis därutav som vår undersökningsgrupp har gjort sina höga 

värderingar. Om eleverna hade värderat sig lägre än de bedömda prestationerna skulle detta 

kunna förklaras med att tidigare stadium fortskridit på ett negativt sätt.  

 

Eriksons utvecklingsteori är från 1950-talet och behandlar samhällets inverkan på barnets 

identitetsutveckling. Samhällsförändringar har dock skett sedan dess och dagens 

jämställdhetssträvan kan ha påverkat pojkars och flickors både fysiska och psykiska 

utveckling. Hans teori klarlägger att barn i denna ålder ser upp till de vuxna och deras 

kunskaper och om barnet då inte får tillräckligt med uppmuntran och uppmärksamhet samt 

inte klarar vissa uppgifter kan det lätt känna sig underlägset. Då tyngdpunkten läggs vid att 

värdera barnens prestationer, istället för att motivera och stödja dem, kan emellertid rädslan 

för att misslyckas bli begränsande.  

 

Barnens självförtroende bör vi påverka i positiv riktning med stöd, handledning och aktiv 

uppmuntran, vilket i sin tur kan leda till mer motiverade elever, tror vi. Om eleverna hade haft 
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ett generellt sett lägre självförtroende hade de troligen uppskattat sina prestationer lägre och 

därmed även presterat sämre, enligt motivationsteorin. Denna teori betonade vikten av den 

individuella bedömningen om vad en situation kräver och hur väl eleven kan bemästra den 

och att detta därmed skapar en utgångspunkt för hur eleven handlar. Detta kan förklara det 

positiva utfallet av våra resultat. Av detta drar vi konklusionen att ett gott självförtroende 

höjer prestationen. Tron på den egna förmågan är viktig för möjligheten att påverka 

prestationernas slutresultat.  

 

Eleverna i vår undersökningsgrupp är kanske speciellt motiverade för att de av sina lärare har 

blivit uppmuntrade och stöttade samtidigt som rimliga krav har ställts på dem. Deras höga 

motivation kan därmed ha lett till goda prestationer och stärkta självförtroenden. 

Prestationssituationerna formas även av barnens intresse, självförtroende och rädsla för att 

misslyckas. Även då viljan att lyckas finns är det inte självklart att målet uppfylls. Målen kan 

vara orealistiska och eleven kanske inte förmår att förvandla avsikt till handling. Vi hade detta 

speciellt i åtanke då vi valde övningarna. Forskare menar att när barnet får en uppgift, som är 

rimligt utmanande och sedan lyckas, stärks självförtroendet.  

 

Eleverna som deltog i vår studie hade en hög tilltro till sin förmåga och starka 

självförtroenden. Om vi hade haft en större urvalsgrupp hade kanske resultatet kunnat bli 

statistiskt säkerställt då signifikansen är beroende av urvalets storlek. Resultaten innefattar nu 

enbart den aktuella gruppen och vi kan därför ej generalisera. 

 

Det motoriska testet som vi använde oss av är delvis tidigare utprövat och vi menar att 

tillförlitligheten därför är större än om vi själva hade konstruerat helt nya övningar. Vi anser 

att vi valde övningar som inte speciellt gynnade något av könen och att de tillsammans 

representerade en omfattande rörelsekompetens. Vidare var vår målsättning att övningarna ej 

skulle främja elever som utövade någon specifik idrott och detta såg vi inte heller tecken på. 

Vi vet dock inte hur resultaten hade sett ut om vi hade valt helt eller delvis andra övningar, 

om sättet att visa övningarna eller om upplägget av testtillfället hade sett annorlunda ut. Om 

pojkarna och flickorna hade utfört det motoriska testet i blandade grupper hade resultatet 

eventuellt fått ett annat utfall. Utöver det utarbetade valet av övningar standardiserade vi 

testet, vilket innebar att vi i förväg hade bestämt hur testresultaten skulle bedömas. De tydliga 

bedömningskriterierna och videofilmen förenklade arbetet med att sätta bedömningssiffror på 

elevernas prestationer. Elevernas uppskattade och upplevda prestationer undersökte vi med 
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självskattningsformulären. Formulärens skala baserades även den på en tidigare utprövad och 

tillförlitlig metodik som har visat sig vara användbar i studier där barn ska skatta sin upplevda 

kompetens och allmänna självförtroende. Vi valde att ej berömma barnen under det motoriska 

testet då aktiv uppmuntran påverkar självförtroendet och motivationen positivt och att detta i 

sin tur kan leda till förbättrade prestationer. Anmärkningsvärt i denna studie är att elevernas 

bedömningar har jämförts med våra och att vi, som lärare, och de, som elever, antagligen har 

olika sätt att värdera prestationer på.  

För att begränsa de negativa effekterna av genus är det viktigt att fortsätta utveckla 

och öka medvetenheten om genusaspekternas inverkan på skolan, tror vi. Vi tycker 

att en lärare skall arbeta medvetet med att bekräfta och stärka barnens identiteter som 

flickor och pojkar, samtidigt som de får se vägar utanför de traditionella 

könsmönstren. Om dessa mönster undergrävs blir utbudet av de fysiska aktiviteterna 

större för både pojkar och flickor och barnen får följaktligen större möjligheter att 

finna idrotter som passar dem. 

Slutsatsen av denna studie blir att de likheter och skillnader som vi har funnit mellan könen 

kan vara produkten av samhällets skapade förväntningar och föreställningar. Undersökningen 

åskådliggjorde att barnen generellt sett uppvisade gott självförtroende samt att 

genussocialiserande föreställningar förekom hos dem.  
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5. Fortsatt forskning 
Genusskillnader påverkas, utöver tidigare diskuterade faktorer, av andra kulturella skillnader 

såsom socioekonomisk bakgrund och etnisk tillhörighet. Det skulle därför vara intressant med 

fortsatt forskning kring samma frågeställningar som denna studie men med dessa 

infallsvinklar. Hur skulle då resultaten se ut om man gjorde en jämförelse mellan kommuner, 

skolor, städer eller länder? 

 

Därutöver vore det berikande att göra en liknande undersökning med äldre barn, kanske en 

longitudinell studie med samma undersökningsgrupp då de har nått pubertetsåldern. Skulle 

resultaten se likadana ut eller har det då skett någon förändring av elevernas självförtroende 

och föreställningar? 

 

En undersökning som studerade barns självförtroende och skillnaderna inom könen vore 

givande då det eventuellt kan vara så att skillnaderna är större inom pojk- och flickgrupperna.  
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 Bilaga 1  

KÄLL- OCH LITTERATURSÖKNING 
 
Syfte: Vårt syfte är att, med elever ur två klasser i skolår tre, jämföra pojkar och flickors 

självförtroende kopplat till prestation i idrottsundervisningen. 

 

Frågeställningar:  

- Finns det några skillnader mellan könen i den uppskattade prestationsförmågan 

gentemot den faktiska prestationen? 

- Finns det några skillnader mellan könen i den upplevda prestationsförmågan gentemot 

den faktiska prestationen? 

- Vilka föreställningar har eleverna om det motsatta könets prestation? 

 
VAD? 
Vilka ämnesord har du sökt på?  
Ämnesord Synonymer 
självkänsla, självuppfattning, självförtroende, 
prestation, idrott, kön, pojkar, flickor, 
idrottsundervisning 

Self-esteem, physical education, gender 

 
VARFÖR? 
Varför har du valt just dessa ämnesord?  
Vi valde dessa ämnesord för att vi trodde att de skulle ge oss relevanta träffar. Självkänsla, 
självuppfattning, självförtroende m.fl. ligger nära varandra och vi sökte på alla dessa eftersom vi inte 
visste vilket begrepp vi skulle använda. 

 
HUR? 
Hur har du sökt i de olika databaserna? 
Databas Söksträng Antal  

träffar 
Antal relevanta 
träffar 

Libris 
PubMed 

Själv*, idrott* 
Self* AND “physical education” AND gender 

81 
61 

3 
0 

 
KOMMENTARER:  
Den litteratur vi har använt oss av har vi funnit på bibliotek med hjälp av deras kataloger. 
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Undersökning 1 
 

 
Jag heter:___________________________________________ 
 
Jag är:______år 
 
Organiserade idrotter/aktiviteter som jag gör efter 

skoltid:______________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 

 
Så här mår jag på idrottslektionerna: (Ringa in en gubbe) 
 
 

       
 

 

Inte alls bra Mindre bra Bra   Mycket 
     bra 
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Övning 1 
Jag klarar av den… 
 

       
1.  2.  3.  4. 
Dåligt /  Mindre  Bra  Mycket  
Vågar inte bra    bra 
___________________________________________________ 
 
 
Övning 2 
Jag klarar av den… 
 

       
1.  2.  3.  4. 
Dåligt /  Mindre  Bra  Mycket  
Vågar inte bra    bra 
___________________________________________________ 
 
 
Övning 3 
Jag klarar av den… 
 

       
1.  2.  3.  4. 
Dåligt /  Mindre  Bra  Mycket  
Vågar inte bra    bra 
___________________________________________________ 
 
 
 
 

 

 

 

 



 Bilaga 2  

Övning 4 
Jag klarar av den… 
 

       
1.  2.  3.  4. 
Dåligt /  Mindre  Bra  Mycket  
Vågar inte bra    bra 
___________________________________________________ 
 
 
Övning 5 
Jag klarar av den… 
 

       
1.  2.  3.  4. 
Dåligt /  Mindre  Bra  Mycket  
Vågar inte bra    bra 
___________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tack för hjälpen! 
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Undersökning 2 
 

 
Jag heter:___________________________________________ 
 
 
 
Så här tror jag att pojkarna klarade övningarna… (Ringa in en gubbe) 
 
 

       
 

Inte alls bra Mindre bra Bra   Mycket 
     bra 
 
___________________________________________________ 
 
 
 
Så här tycker jag om övningarna…  
 
 

       
 

Inte alls bra Mindre bra Bra   Mycket 
     bra 
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Övning 1 
Jag klarade av den… 
 

       
1.  2.  3.  4. 
Dåligt /  Mindre  Bra  Mycket  
Vågar inte bra    bra 
___________________________________________________ 
 
 
Övning 2 
Jag klarade av den… 
 

       
1.  2.  3.  4. 
Dåligt /  Mindre  Bra  Mycket  
Vågar inte bra    bra 
___________________________________________________ 
 
 
Övning 3 
Jag klarade av den… 
 

       
1.  2.  3.  4. 
Dåligt /  Mindre  Bra  Mycket  
Vågar inte bra    bra 
___________________________________________________ 
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Övning 4 
Jag klarade av den… 
 

       
1.  2.  3.  4. 
Dåligt /  Mindre  Bra  Mycket  
Vågar inte bra    bra 
___________________________________________________ 
 
 
Övning 5 
Jag klarade av den… 
 

       
1.  2.  3.  4. 
Dåligt /  Mindre  Bra  Mycket  
Vågar inte bra    bra 
___________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tack för hjälpen! 
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Undersökning 2 
 

 
Jag heter:___________________________________________ 
 
 
 
Så här tror jag att flickorna klarade övningarna… (Ringa in en gubbe) 
 
 

       
 

Inte alls bra Mindre bra Bra   Mycket 
     bra 
 
___________________________________________________ 
 
 
 
Så här tycker jag om övningarna…  
 
 

       
 

Inte alls bra Mindre bra Bra   Mycket 
     bra 
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Övning 1 
Jag klarade av den… 
 

       
1.  2.  3.  4. 
Dåligt /  Mindre  Bra  Mycket  
Vågar inte bra    bra 
___________________________________________________ 
 
 
Övning 2 
Jag klarade av den… 
 

       
1.  2.  3.  4. 
Dåligt /  Mindre  Bra  Mycket  
Vågar inte bra    bra 
___________________________________________________ 
 
 
Övning 3 
Jag klarade av den… 
 

       
1.  2.  3.  4. 
Dåligt /  Mindre  Bra  Mycket  
Vågar inte bra    bra 
___________________________________________________ 
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Övning 4 
Jag klarade av den… 
 

       
1.  2.  3.  4. 
Dåligt /  Mindre  Bra  Mycket  
Vågar inte bra    bra 
___________________________________________________ 
 
 
Övning 5 
Jag klarade av den… 
 

       
1.  2.  3.  4. 
Dåligt /  Mindre  Bra  Mycket  
Vågar inte bra    bra 
___________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tack för hjälpen! 
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Bedömningskriterier – Motoriska testet 
 
 
 

Övning 1 – Förflyttning med armgång på bom 

 
1. Stora brister  Mycket svag styrka i armar 

   Orkar ej genomföra övningen. 
 

2. Små brister  Övningen utförs orytmiskt och kantigt 
 

 
3. Tillfredställande  Övningen utförs korrekt enligt instruktion 

Viss kantighet och orytm accepteras. 
 

4. Mycket tillfredställande Övningen utförs lätt, rytmiskt och spänstigt  
   med god fart. 
 
 
(Om barnet faller ned från bommen har han / hon ej klarat uppgiften och får därmed en 1:a.) 
 
 

Övning 2 – Balansgång framåt, på bom, med ärtpåse på huvudet 

 
1. Stora brister  Okontrollerat med stora brister i balans och  

koordination. Kan eller vågar ej. 
 

2. Små brister  Övningen utförs orytmiskt med bristande   
balans. 

 
3. Tillfredställande  Rörelsen utförs korrekt enligt instruktion 

Viss kantighet och orytm accepteras. 
 

4. Mycket tillfredställande Övningen utförs med god fart rytm och  
   balans. 
 
 
(Om barnet trillar av bommen har han / hon ej klarat uppgiften och får därmed en 1:a. 
Ärtpåsens funktion inkluderas ej i bedömningskriterierna.) 
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Övning 3 – Balansgång bakåt, på bom, med ärtpåse på huvudet 

 
1. Stora brister  Okontrollerat med stora brister i balans och  

koordination. Kan eller vågar ej. 
 

2. Små brister  Övningen utförs orytmiskt med bristande  
balans. 

 
3. Tillfredställande  Rörelsen utförs korrekt enligt instruktion 

Viss kantighet och orytm accepteras. 
 

4. Mycket tillfredställande Övningen utförs med god fart rytm och  
   balans. 
 
 
(Om barnet trillar av bommen har han / hon ej klarat uppgiften och får därmed en 1:a. 
Ärtpåsens funktion inkluderas ej i bedömningskriterierna.) 

 
 
 
 
Övning 4 – Kullerbytta bakåt 
 

1. Stora brister  Okontrollerad rörelse med stora brister 
Kan eller vågar ej. 

 
2. Små brister  Övningen utförs orytmiskt och kantigt. 

Huvud / nacke i fel position. 
 
3. Tillfredställande  Övningen utförs korrekt enligt instruktion 

Viss kantighet accepteras. 
 

4. Mycket tillfredställande Övning utförs lätt och spänstigt med god fart 
och rytm. Rörelsen har en tydlig start och 
avslutning.  
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Övning 5 – Stödjande plintgång 
 

1. Stora brister  Mycket svag styrka i bål och armar, orkar 
   ej genomföra övningen.  

 
2. Små brister  Övningen utförs med något svag 

   kroppsspänning samt med svårigheter 
att fullfölja. 

 
3. Tillfredställande  Övningen utförs utan större svårighet och  

med bibehållen kroppsspänning. 
 

4. Mycket tillfredställande Övningen utförs med väl avvägd kraftinsats,  
bra balans samt med styrka att fortsätta 
övningen. 
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Övning 1 
Förflyttning med armgång på bom 
 
Bommens höjd: anpassad efter testperson 
(med fritt hängande ben) 
 
Bommens längd: 420 cm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Övning 2 
Balansgång framåt, på bom, med 

ärtpåse på huvudet  
 

Bommens höjd: 40 cm 

Bommens längd: 420 cm 
 
 
 
 
 
 
 
Övning 3 
Balansgång bakåt, på bom, med ärtpåse 

på huvudet 

 
Bommens höjd: 40 cm 

Bommens längd: 420 cm 
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Övning 4 

 

Kullerbytta bakåt 
 
Utförs på gymnastikmatta 

 
 
 
 
  
  
  

  
 Övning 5 

 

Stödjande plintgång 

 

Plintens höjd: anpassad efter testperson 
(med fritt hängande ben) 
 
Plintens längd: 140 cm 
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Till föräldrar med barn i skolår 3 på X skola 
 

Vi är två studenter från Gymnastik och -idrottshögskolan i Stockholm som nu ska genomföra 

vårt examensarbete. Vi planerar i vår studie att göra en värdering av elevers motoriska 

förmåga. 

 

Vi kommer att göra en observationsstudie, (då även en kort enkät ska ifyllas av eleverna) 

under en idrottslektion. Delar av lektionen kommer att videofilmas. Filmen kommer endast att 

ses av oss då vi ska analysera barnens prestationer. Efter studien kommer filmen att förstöras. 

Information om barnen kommer inte att kunna spåras till dem. 

 

Vi ber härmed om ert medgivande då barnen är minderåriga. 

 

 

Mitt barn:___________________________________________(namn) 

får deltaga i studien           

får ej deltaga i studien   
 

 

 

Målsmans underskrift    Datum 

 

 

Vid frågor kontakta gärna oss –  

 

Maria Hellgren  073 - 513 33 01 

Johanna Paulsen 073 - 533 55 78, johannapaulsen@hotmail.com

 

 

Skicka detta brev med ditt barn senast fredag den 17 mars till XX 

 

Tack på förhand! 

 

mailto:johannapaulsen@hotmail.com
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