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Sammanfattning 
 
Syftet med denna studie var att se om en undervisning uppbyggd av bollekar kunde öka den fysiska 

intensiteten hos elever under idrott och hälsa lektionerna i jämförelse med en traditionell 

bollsportsundervisning. Fokusen i denna potentiella förändring låg på hur elever utan en 

föreningsidrottsligbakgrund inom bollsport påverkades. I studien användes ett testbatteri bestående av 

pedometer och pulsmätare för att kunna uppmäta elevernas fysiska intensitet under en idrottslektion i 

tre klasser på två olika skolor. Lektionen är uppdelad i två aktiviteter där den ena är en traditionell 

basketbollmatch och den andra en egentillverkad bollek vid namn attackboll. Dessa har jämförts med 

hjälp av antalet steg samt de pulskurvor klockorna som eleverna bar under lektionen genererade. 

Resultatet i studien visar att det finns en signifikant skillnad i den fysiska intensiteten med högre 

intensitet i attackbollen. Tydligast var förändringen hos de som fokusen låg på, alltså eleverna utan en 

föreningsidrottslig bakgrund inom bollsport. 
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1. Inledning: 
 

Idrott och hälsa är ett av de populäraste ämnena i skolan jämte ämnen som bild, slöjd och hemkunskap. 

Populariteten är som störst hos elever med en föreningsidrottslig bakgrund och minst hos elever utan 

den bakgrunden. Denna uppdelning i popularitet uppstår under grundskolans senare del då eleverna tar 

på sig rollerna som sportig eller inte sportig.1 Undervisningen i skolan ska vara för alla, så även 

idrottsundervisningen, idrotten har dock i alltför stor utsträckning anammat föreningsidrottens 

traditioner och värderingar. Traditionerna och värderingarna fyller en funktion i föreningarna där 

medlemmarna gör ett medvetet val att vara med eller inte, men dessa traditioner och värderingar ska 

inte ha någon plats i skolan där undervisningen är obligatorisk och där alla elever ska trivas och må bra. 

Idrottsundervisningen idag fungerar stundtals som en scen för eleverna med en föreningsidrottslig 

bakgrund inom bollsport där de får visa upp vad de kan och cementera skillnaden mellan dem och 

eleverna utan en föreningsidrottsligbakgrund inom bollsport. I idrotten som i alla andra ämnen går 

eleverna in med olika förkunskaper, vilket är något oundvikligt. Det vi istället måste fokusera på är att 

utforma undervisningen så att den ger utrymme och en roll åt alla elever oavsett förkunskaper samt att 

den minimerar risken att aktiviteterna endast domineras av de sportiga eleverna. Det är därför vi tror 

svaret på denna problematik är lek och i vårt specifika fall ej formaliserade bollekar. I leken finns från 

början inga förutfattade meningar om vad som är rätt eller fel, allt kan förändras eftersom det till 

skillnad ifrån de formaliserade bollspelen inte har några ramar att förhålla sig till. 

Vi som har skrivit denna studie är två studenter vid Uppsala universitet som studerar vår femte 

termin till gymnasielärare i idrott och hälsa. Under dessa terminer har vi varit ute på 

verksamhetsförlagd utbildning som hädanefter förkortas VFU sammanlagt 18 veckor fördelat på tre 

olika tillfällen. Vi har tillsammans varit på fem olika skolor och med ett flertal olika handledare. Vi har 

fått erfarenheter av allt ifrån låg- och mellanstadiet till högstadiet och gymnasieskolan. En sak vi båda 

har observerat, oberoende av varandra, på alla dessa platser och under alla dessa olika ledarskap är hur 

inaktivitet hos elever utan en föreningsidrottslig bakgrund inom bollsport under bollsportsundervisning 

ersätts av en helt annan frenesi om samma grovmotoriska grundformer berörs fast i skepnaden av en 

bollek.2 Det var genom dessa observationer som idén till denna C-uppsats föddes. Idén att undersöka 

om dessa elevers fysiska intensitet under undervisningen i idrott och hälsa kunde öka om 

undervisningen utformades på ett annat vis och som på ett tydligare sätt skiljer sig ifrån 

föreningsidrotten. 

 

                                                 
1 Larsson (2010) s.7. 
2 Nyberg & Tidén (2006) http://urn.kb.se (2013-05-03). 

http://urn.kb.se/
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2. Bakgrund 
 
I dagens samhälle rör vi oss generellt mindre och mindre, dessutom ökar konstant differensen mellan 

de som rör sig mest och de som rör sig minst och detta i synnerhet hos ungdomar. I en enkätstudie från 

2001 genomförd av Skolverket och Statens folkhälsoinstitut, så var femton procent av eleverna i årskurs 

åtta och nio fysiskt inaktiva på fritiden. Med en inaktiv fritid menas att eleverna inte bedriver någon 

form av aktivitet som man blir andfådd eller svettig av mer än två timmar per vecka utanför 

skolschemat. En anledning till detta är att den spontana fysiska aktiviteten har minskat drastiskt under 

de senaste 20 åren och att en stor majoritet av den fysiska aktiviteten som sker idag bedrivs under 

organiserade former i olika föreningar eller gym.3 Om ungdomar då står utanför dessa organiserade 

aktiviteter blir de i mycket högre grad än tidigare fysiskt inaktiva, på fritiden fysisk inaktiv elever har 

även en lägre fysisk intensitet under idrottsundervisningen i skolan.4 

För att dessa elever som är fysiskt inaktiva på fritiden ska kunna bygga upp och bibehålla en god 

fysik och hälsa krävs det att de motiveras att röra sig även utanför ramarna för idrottsundervisningen i 

skolan. Som exempel så räcker inte den fysiska aktiviteten i skolan till för att uppfylla de 

rekommendationerna som aktivitetspyramiden föreslår. Aktivitetspyramiden är utformad av Statens 

folkhälsoinstitut i samarbete med Yrkesföreningar för fysisk aktivitet och består av olika nivåer av fysisk 

aktivitet som måste genomföras för att bibehålla en god fysik. Grunden består av 30 minuters 

lågintensiv träningen som helst ska ske varje dag för att motverka viktökning, pyramidens övriga nivåer 

består av konditions- och styrketräning samt vila. 5 En fysiskt aktiv person löper hälften så stor risk att 

drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar som en fysiskt inaktiv person i samma ålder. Dessutom ökar den 

fysisk aktivitet dessa personers livskvalitet genom att ge dem ett ökat psykiskt välbefinnande samt en 

bättre fysisk hälsa.6 Om idrottsundervisningen då kan motivera dessa elever som rör sig minst att börja 

röra sig på fritiden kan detta i det långa loppet ge en positiv inverkan på den svenska folkhälsan.7 Detta 

p.g.a. att dessa elever är de som med stor sannolikhet även kommer vara fysiskt inaktiva i vuxen ålder 

och därmed löpa en större risk att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar.8 

En stor del av idrottsundervisningen idag är färgad av föreningsidrotten och på så sätt får 

tävlingslogiken en tydlig förankring i skolan där den egentligen inte behöver finnas. Detta beror 

antagligen på utformningen av lärarutbildningen, många av de idrottslärare som är yrkessamma idag har 

fått sin utbildning på gymnastik och idrottshögskolan. Under 80-talet krävdes det att de som studerade 

där hade en bakgrund som topp- aktiv/tränare ifrån någon föreningsidrott9. Nuförtiden finns ingen 

                                                 
3 Statens folkhälsoinstitut (2008) s.154. 
4 Engström (2004) s.108-113. 
5 Se bilaga 8, Aktivitetspyramiden. 
6 Statens folkhälsoinstitut (2008) s.39. 
7 Isberg (2009) s.13. 
8 Statens folkhälsoinstitut (2008) s.158. 
9 Intervju med f.d. VFU-handledare Ronny Johansson 2013-03-20. 
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sådan reglering för vem som ska bli idrottslärare, detta påverkar med stor sannolikhet utvecklingen mot 

en mer lekinriktad idrottsundervisning. Detta p.g.a. att de nya lärarna inte är lika färgade av 

föreningsidrott som sina föregångare, i motsats till de gamla lärarna är de dessutom inte lika inriktade 

mot en specifik idrott. Detta ger ökade möjligheter till en mer varierad undervisning då lärare liksom 

vanliga människor gärna håller sig till de aktiviteterna de behärskar och de aktiviteterna de är 

intresserade av.10 

2010 genomförde Skolinspektionen en flygande tillsyn av idrottsundervisningen i landet. 

Skolinspektionens inspektörer besökte oanmält över 300 lektioner som omfattade över 7500 elever, på 

170 olika grundskolor i årskurserna 7 till 9. Syftet med denna studie var att titta på framförallt vad det 

var för aktivitet som utfördes, om läraren var behörig, hur frånvaron såg ut samt hur det aktiva 

deltagandet såg ut. Resultatet av tillsynen blev rapporten Mycket idrott och lite hälsa som slog fast att en 

majoritet av aktiviteterna i idrott och hälsa undervisningen består av bollsporter eller bollekar.11 Detta är 

olyckligt då aktiviteter som till skillnad från bollsport och bollekar förekommer i ämnets läroplan såsom 

dans, teoretisk undervisning och friluftsliv blir lidande.12 Trots att ej formaliserade bollspel och 

formaliserade bollspel inte finns med i läroplanerna så fyller de fortfarande flera viktiga funktioner i 

undervisningen, de kan i stor utsträckning hjälpa till att utveckla elevernas grovmotoriska grundformer 

så som att hoppa, springa, kasta och fånga. Den utvecklar även elevernas samarbetes förmåga vilket är 

något som nämns specifikt i kursplanen för idrott och hälsa.13 Ett av de mest betydande målen för 

idrott och hälsa undervisningen är enligt Isberg att ge eleverna verktygen att kunna vara fysiskt aktiva 

även på fritiden samt att skapa en vilja och en motivation att vara det.14 Idrottsundervisningen ska alltså 

fungera som en inträdesport till en aktiv fritid, för att lyckas med detta krävs att eleverna känner 

trygghet, en mening och en känsla av delaktighet i förhållande till undervisningen.15 Om dessa känslor 

inte finns är risken stor att idrotten istället fungerar som ett avskräckande exempel och blir 

kontraproduktivt till sitt mål att motivera eleverna till en aktiv fritid. En förutsättning för att uppnå 

dessa positiva känslor är att eleverna tillåts vara med samt ges chansen att lyckas utifrån sina egna 

förutsättningar. Det är dessa förutsättningar som gynnas av bollekar i jämförelse med bollsporter, i 

bollekar kan reglerna ändras så att alla elever får en roll och där alla medlemmar i laget ges chansen att 

göra skillnad. En undervisning som istället genomsyras av bollsport gynnar de som går in 

undervisningen med en föreningsidrottslig bakgrund inom bollsport men missgynnar de som härrör 

ifrån andra idrotter eller som helt saknar en föreningsidrottslig bakgrund.16 Denna typ av 

undervisningen är som att predika för de redan frälsta, denna grupp är redan motiverad till rörelse 

                                                 
10 Londos (2010) s.206. 
11 Skolinspektionen (2010) www.skolinspektionen.se (2013-05-04). 
12 Skolverket (2011) www.skolverket.se (2013-05-04). 
13 Skolverket (2011) s.8, www.skolverket.se (2013-05-04). 
14 Isberg (2009) s.23. 
15 Jakobsson (2008) s.53. 
16 Skolinspektionen (2010) s.5, www.skolinspektionen.se (2013-05-03). 

http://www.skolinspektionen.se/
http://www.skolverket.se/
http://www.skolverket.se/
http://www.skolinspektionen.se/
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utanför skolan och har en fysisk aktiv fritid. Det är de andra, de på fritiden fysiskt inaktiva eleverna 

undervisningen måste rikta sig till.17 Därför undersöker denna studie hur en förändring i 

bollundervisning till en mer lekbetonad sådan skulle påverka den fysiska intensiteten för elever utan en 

föreningsidrottslig bakgrund inom bollsport.18 

  

                                                 
17 Hunter (2004) s.39. 
18 Fr.o.m. är detta synonymt med inte/ej/icke idrottande elever. 
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3. Tidigare forskning 
 
För att kunna behandla och problematisera syftet med studien som berördes i avslutningen av 

föregående stycke så bryts den tidigare forskningen ner i olika teman. I det första temat bollspelets 

inverkan på idrott och hälsa undervisningen så presenteras tidigare forskning om hur ämnet använder 

sig av boll och bollspel och vilka fördelar och nackdelar detta medför. 

Det andra temat är föreningsidrotten i skolan, där behandlas den inverkan föreningsidrotten har 

på skolan och dess elever samt hur den påverkar valet av aktiviteter i undervisningen.  

I det tredje temat motivation beskrivs den inre och den yttre motivation som påverkar elevers 

beteende i undervisningen. 

 
 

3.1 Bollspelets inverkan på idrott och hälsa undervisningen 
 
Idrott och hälsa är ett av de mest populära ämnena bland eleverna i skolan, men problemet är att den 

inte vänder sig till alla elever. Det finns vissa grupper och egenskaper som premieras i undervisningen. 

Undervisningen består till stor del av bollspel och då till största delen av lagsporter så som fotboll och 

basketboll. Under de senare åren har andelen bollspel i skolan ökat och idag kan upp till en tredjedel av 

undervisningen bestå av det.19 I avhandlingen Spelet på fältet diskuteras den relation idrott och hälsa har i 

förhållande till idrottsfältet. I konklusionen av den avhandlingen så framkommer det att idrottsfältet har 

en stor inverkan på dagens idrott och hälsa undervisning. Den logik som tillämpas på idrottsfältet 

sprider sig därmed in i idrott och hälsa undervisningen. Detta har resulterat i att utövandet av själva 

idrotten är det som får allra mest fokus och då framförallt de saker som är intressanta ur en 

föreningsidrottslig synpunkt som taktik, regler och träningsmetoder.20 Saker som tävling och höga 

resultat värderas högt när betyg ska sättas, vilket är något som strider emot kursplanen i idrott och hälsa 

som lägger ett större fokus på den kunskap som ämnet ska ge.21 Meningen med att eleverna befinner 

sig i skolan är inte för att visa upp vad de redan kan utan för att lära sig nya saker. Kursplanen beskriver 

utvecklandet av förmågor, kunskaper och intresse för fysisk aktivitet som det som undervisningen ska 

lägga stor vikt vid.  Det centrala innehållet och kunskapskraven som finns i kursplanen för idrott och 

hälsa kan dessvärre inte tränga igenom denna fokusering och skapar därmed en utsatthet för ämnet 

idrott och hälsa som kunskapsämne.22 

Den doxa som råder i idrottsundervisningen idag ifrågasätter inte bollsportens vara eller icke 

vara i undervisningen, istället är det så att de dominerande eleverna i hög utsträckning kan påverka vad 

                                                 
19 Larsson & Redelius (2008) s.390. 
20 Ibid. s.390. 
21 Londos (2010). 
22 Liljekvist (2012) s.166. 
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det ska bli för aktiviteter i undervisningen.23 Det har visat sig i intervjuer med lärare att bollspel ofta är 

en aktivitet som används när inget annat är planerat eller för att vinna tillbaka popularitet efter att ha 

haft en lite mindre populär aktivitet tidigare.24 I intervjuer med elever så har det visat sig att eleverna har 

möjlighet att påverka sin undervisning, de elever som är medlemmar i någon idrottsförening har allra 

störst inflytande. Det finns dock begränsningar i de val de kan göra t.ex. att aktiviteten ska vara enkel 

att genomföra och att alla ska kunna vara med vilket ofta leder till att det blir någon form av 

lagbollspel.25 

Mallar för olika kroppsrörelser uppstår kring varje idrottsmoment som sedan blir det som alla 

ska klara av. När en elev misslyckas med att uppfylla kraven för den uppställda mallen skapas en negativ 

upplevelse av den kroppsliga förmågan.26 Dessa elever kan då utveckla en negativ helhetsbild av både 

fysisk aktivitet och sin egna fysiska förmåga vilket påverkar elevens självbild i negativ riktning.  Denna 

negativa självbild kan vara en av anledningarna till att alla elever som har idrottsundervisning i skolan 

inte tycker att det är ett roligt ämne. Resultatet av detta kan då avläsas i form av eventuell bristande 

närvaro och deltagande på idrott och hälsa lektionerna.27 I den flygande tillsynen av svenska skolor som 

genomfördes av Skolverket observerade de vilken stor del av undervisningen i dagens skolor som 

består av bollsport och bollspel. De problem som Skolverket såg med detta är bland annat fokusen som 

läggs på tävlande och prestation, de nämner även problemet med att få alla elever att delta när det finns 

ett begränsat utbud av aktiviteter i undervisningen. En annan sak Skolverket pekar på är att de elever 

som redan utför någon form av lagbollsport på sin fritid gynnas gentemot de som inte bedriver någon 

sådan form av aktivitet på sin fritid.28 För att ändå motivera användandet av bollspel i undervisningen så 

finns det studier som menar att elever med hjälp av artefakter exempelvis bollar kan uppnå och göra 

saker som de inte hade klarat utan dessa. Möjligheten öppnar sig då för att använda dess artefakter t.ex. 

bollen i andra sammanhang än de från början är ämnade för.29 

 

3.2 Föreningsidrotten i skolan 
 
Föreningsidrotten och dess normer och värderingar är djupt rotat i idrott och hälsa undervisningen. 

Tävlingsidrotten benämns som idrott på riktigt och är det som ger ett kapital till utövaren, p.g.a. detta så 

är det tävlingsidrottens normer som styr vad som sker i idrott och hälsa undervisningen. Begreppet 

kapital beskriver dels de ekonomiska men också de symboliska tillgångar en människa innehar. Det 

symboliska kapitalet innefattar tillgångar som social status, prestige, smaker och livsstilar. Symboliskt 

                                                 
23 Londos (2010) s.47. 
24 Larsson & Redelius (2008) s.390. 
25 Ibid. s.390. 
26 Liljekvist (2012) s.165. 
27 Eriksson, Gustavsson, Johansson, Mustell, Quennerstedt, Rudsberg, Sundberg & Svensson (2003) s.50-53. 
28 Skolverket (2010) www.skolverket.se (2013-05-04). 
29 Quennerstedt, Almqvist & Öhman (2011) s.300. 

http://www.skolverket.se/
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kapital är alltså sådana tillgångar som inte har ett ekonomisk eller materiellt värde, kapitalet får istället 

sitt värde genom erkännande från andra.30 Lagsportspelarens kvalitéer premieras mycket högt av lärarna 

och endast vetskapen hos läraren att de tränar regelbundet har stor betydelse för hur de lyckas i 

ämnet.31 Detta ger deras livsstilar ett mycket högt symboliskt värde i idrott och hälsa undervisningen. 

Föreningsidrottens inverkan på idrott och hälsa undervisningen blir aldrig så tydlig som när specifika 

idrotter får stort utrymme i massmedia vid framgångar eller stora evenemang. Detta bidrar i stor 

utsträckning till om idrotten får en plats i idrottsundervisningen eller inte.32 I intervjuer med lärare så 

framkom det att de tycker att tävlingsidrotten ska skiljas ifrån undervisningen i idrott och hälsa. Detta 

är dock något de inte lyckats förmedla till sina elever, majoriteten av eleverna som ogillar ämnet nämner 

att de inte är sportiga som sitt huvudargument.33 Ett problem som uppstår för elever utan en 

föreningsidrottslig bakgrund inom bollsport är att fokusen på aktiviteter inte ligger på färdighetsträning 

utan på tävlingsmomenten vilket tar ifrån dessa elever chansen att lära sig de färdigheter som de 

bollspelande deltagarna redan behärskar.34 Idrottsundervisningen ska kunna kännas tillgänglig och 

hanterbar för alla elever, men detta misslyckas undervisningen med när den premierar tävlingslogiken 

framför färdighetsträningen.35 Detta handlar inte bara om att undervisningen blir en tävling utan också 

om hur eleverna rangordnas vilket i förlängningen leder till en uteslutning av vissa grupper av elever36 

Lärarna som deltog i studien Spelet på fältet beskrev hur de ständigt jobbar med att försöka stävja 

de starka influenser från föreningsidrotten som de inte anser hör hemma i idrottsundervisningen. Vissa 

av de starka normer som lagbollspelande eleverna tar med sig drabbar de andra eleverna på ett oönskat 

sätt. De saker som präglar bollspelarens habitus är inte alltid positivt i förhållande till undervisningen. 

Individens vilja till att vinna ska inte få påverka att eleven inte kan fungera i lag tillsammans med icke 

lagbollspelande eleverna.37 De normer som finns ute i idrottsföreningarna skiljer sig inte avsevärt från 

de som finns i idrottsundervisningen, det är endast tyngdpunkten på dem som ser annorlunda ut. 

Lagbollspelarna och lärarna som oftast är fostrad i någon föreningsidrott står för den doxa och de 

normer som dominerar idrottsundervisningen, det blir då naturligt att det är dessa värderingar som lärs 

ut och färgar alla deltagare i alla aktiviteter.38  

Det är inte bara genom idrott och hälsa lektionerna som föreningsidrotten tar sig in på den 

schemalagda skoltiden. Det finns även två särskilda satsningar på föreningsidrott i skolan gjorda av 

regeringen nämligen Handslaget och Idrottslyftet. De här satsningarna använder sig av skoltid för att 

locka ungdomar till att börja med en fritidssysselsättning i form av någon föreningsidrott. På detta sätt 

                                                 
30 Londos (2010) s.48. 
31 Ibid. s.190. 
32 Londos (2010) s205. 
33 Larsson & Redelius (2008) s.390. 
34 Ibid. s.191. 
35 Jakobsson (2008) s.53. 
36 Ibid. s.51. 
37 Ibid. s.49. 
38 Ibid. s.192. 
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försöker högstadieskolan, som fortfarande är obligatorisk i Sverige motivera eleverna att aktiveras i 

någon av de frivilliga föreningsidrotterna.39 

 

3.3 Motivation 
 
En av de vanligaste motivationsteorierna som används i relation till fysisk aktivitet är Self-determination 

theory.40 I denna teori så är människans motivation indelad i tre olika typer, inre motivation, yttre motivation 

samt omotiverad. Inre motivation innebär att personen utför aktiviteten och upplever glädje, det finns 

ingen annan anledning utan man gör aktiviteten enbart för sin egen skull. Den andra delen benämns 

som yttre motivation och delas i sin tur in i de fyra mindre delarna external regulation, indrojected regulation, 

identified regulation och integrated regulation.41 External regulation är den första delen, denna del brukar 

kallas den traditionella yttre motivationen och innebär att individer agerar på ett visst sätt för att erhålla 

någon form av belöning eller för att omgivningen förväntar sig att de ska göra det. Indrojected 

regulation är den andra delen av yttre motivation, den menar att individen blir motiverad till att 

genomföra en aktivitet för att undvika att få skuldkänslor eller känna oro. Den tredje delen kallas för 

identified regulation, denna motivation kommer upp i situationer där individen känner en vilja till att 

lära sig en aktivitet för att den känns viktig att kunna. Detta betyder inte att aktiviteten intresserar 

individen utan snarare att den drivs av viljan att lära/förbättra sig och ser aktiviteten som något 

nödvändigt ont. Integrated regulation är den fjärde delen av yttre motivation och beskriver individer 

som blir motiverad av ett högre syfte. Ett exempel på detta kan vara att en elev blir motiverad till idrott 

och hälsa undervisningen på grund av att denne förstår att undervisningen kommer kunna leda till en 

hälsosammare livsstil och detta blir det som motiverar eleven att gå på idrotten och göra sitt bästa. Det 

tredje och sista motivationsbegreppet inom Self-determination theory är omotiverad vilket innebär 

avsaknad av både inre och yttre motivation. I en modifikation av Self-determination theory beskrivs 

motivation uppdelad i de tre hierarkiskt strukturerade nivåerna situationell, kontextuell och global. Den 

första nivån som då är situationell uppkommer från direkta påverkansfaktorer som existerar i vissa 

situationer. På den andra motivationsnivån kontextuell så påverkas människan av de generella faktorer 

som finns i vissa situationer, som ett exempel på detta så är det den kontextuella motivationen som 

genereras av själva idrottsundervisningen. Den sista nivån som benämns global motivation beskriver 

den personliga motivationen i sitt vardagsliv till sådana saker som livsinställning och livstillfredställelse.42 

I tidigare studier har det visat sig att det inte handlar om att hitta aktiviteter som passar alla eller 

de flesta eleverna, istället handlar det om att låta eleven hitta sin egen väg i aktiviteterna till att finna 

                                                 
39 Petersson (2012) s.3. 
40 Isberg (2009) s.32. 
41 Deci & Ryan (1991) s.237-288. 
42 Vallerand (1997) s.271-360. 
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motivation till fysisk aktivitet.43 Många elevers första kontakt med fysisk aktivitet är under idrott och 

hälsa undervisningen så vilken kompetens som läraren har och vilka val han gör påverkar om och i 

vilken utsträckning fysisk aktivitet får en plats i elevernas liv i framtiden.44 

 

3.4 Begreppslista 
 
I detta avsnitt behandlas de viktigaste begreppen som används i studien. Dessa begrepp återkommer 

flertalet gånger i denna text och är viktiga att förstå för att få ett sammanhang av texten. 

 

3.4.1 Idrottsfältet och doxa 
 
Fältbegreppet ger en möjlighet att särskilja idrottsfältet från skolidrottsfältet. I dessa fält finns det 

speciella egenskaper och logiker som just för det unika fältet erkänns och ges värde. Idrottsfältets 

värderingar kommer in i skolans undervisning från både lärarens och elevernas egna erfarenheter från 

föreningsidrotten. När de här värderingarna kommer in i undervisningen krockar idrottsfältets 

värderingar med skolfältets värderingar och deltagarna i undervisningen strider om vilket av dessa fälts 

värderingar som ska gälla.45 Varje fälts värderingar och förväntningar utgör dess doxa. De här 

förväntningarna och värderingarna är så pass naturliga för deltagarna i fältet att de inte ifrågasätts utan 

ses som självklarheter.46 

 

3.4.2 Ej formaliserade bollspel och formaliserade bollspel 
 
Begreppen ej formaliserade bollspel och formaliserade bollspel använder sig Skolinspektionen av för att skilja 

de regelrätta bollsporter så som fotboll och basketboll ifrån de bollekar som bedrivs i undervisningen i 

idrott och hälsa. Ej formaliserade bollspel består alltså av alla de bollspel som inte bedrivs på en 

föreningsidrottslignivå till skillnad från de formaliserade bollspelen som tagits direkt därifrån.47 

 
 

3.4.3 Fysisk intensitet 
 

Begreppet fysisk aktivitet är detsamma som kroppsrörelse alltså något som ger en ökad 

energiomsättning i kroppen, detta kan bestå av diverse aktiviteter så som att diska, laga mat eller att 

jogga. När man däremot tittar på fysisk aktivitet kopplat till de hälsoeffekter den kan påverka så delas 

den in i tre delar vilka är intensitet, duration och frekvens.48 Intensiteten är den delen som denna studie 

                                                 
43 Isberg (2009) s.102. 
44 Ibid. s.102. 
45 Londos (2010) s.46. 
46 Ibid. s.47. 
47 Skolverket (2010) www.skolverket.se (2013-05-05). 
48 Statens folkhälsoinstitut (2008) s.13. 

http://www.skolverket.se/
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valt att lägga fokus på då durationen, åtta minuter och frekvensen en gång är givna. Den fysiska 

intensiteten mäter hur hård den fysiska aktiviteten är.  

 

3.4.4 Testbatteri 
 
Testbatteri är ett begrepp där man samlar alla de tester som används under datainsamlingen. Att 

använda flera olika sorters tester ökar validiteten i tester av fysisk aktivitet.49 Testbatteriet för denna 

studie består av pulsklockor, pedometrar och ett självrapporteringsformulär. Vanligtvis kan pedometrar 

inte användas till att mäta fysisk intensiteten, men då tiden och frekvensen för aktiviteten är givna och 

resultatet kompletteras med pulsklockor så fungerar denna testmetod på ett tillförlitligt sätt.50 

 
 

3.5 Teoretiska utgångspunkter 
 

KASAM 
 
KASAM betyder och är ett instrument för att mäta känslan av sammanhang. Detta instrument skapades 

av Anton Antonovsky och är baserat på den teoretiska modellen som han benämner som Salotugenes. 

Det salutogena perspektivet lägger sin fokus på de faktorer som bidrar till en god hälsa så kallade 

friskfaktorer snarare än de saker som skapar en mindre bra hälsa så kallade riskfaktorer. KASAM 

beskriver hälsa som något flytande mellan total hälsa och total ohälsa, Antonovsky hävdar i sin tur att 

individens KASAM avgör vart denne oftast befinner sig i denna flytande skala, men den beskriver även 

hur denna människa hanterar olika stressade situationer som man ställs inför i livet. KASAM delas upp 

i tre komponenter där den första är begriplighet. Begriplighet beskriver hur en person upplever inre och 

yttre stimuli i form av information som tydlig, begriplig och ordnad. En individ med hög känsla av 

begriplighet förväntar sig att framtida stimuli är förutsägbar eller åtminstone att oväntade händelser går 

att ordna upp eller förklara. Den andra komponenten i KASAM är hanterbarhet. Hanterbarhet 

beskriver hur människan upplever de resurser denne har för att kunna möta de krav som individen 

ställs inför. Om en individ har en hög känsla av hanterbarhet så kommer denna individ inte känna sig 

maktlös när den ställs inför olika svårigheter utan snarare se hur den ska agera för att hantera dem. Den 

tredje och sista komponenten är meningsfullhet. Meningsfullheten beskriver vikten av att vara delaktig i 

både att skapa sin framtid och öde men även delaktigheten i de dagliga situationerna som individen 

ställs inför. Sammanfattningsvis så beskrivs någon med hög KASAM som en individ som ofta talar om 

utmaningar i livet som något välkommet som de kan klara av och gå starkare igenom. 51 

                                                 
49 Statens folkhälsoinstitut (2008) s.153. 
50 Bellardini, Henriksson & Tonkonogi (2009). 
51 Jakobsson (2008) s.53. 
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Syfte och frågeställning 
 

4.1 Syfte 
 

Syftet med denna studie är att undersöka de ej formaliserade bollspelens betydelse för den fysiska 

intensiteten inom ramen för undervisningen i ämnet idrott och hälsa. Studien har ett fokus på elever 

utan föreningsidrottslig bakgrund inom bollsport och hur deras fysiska intensitet påverkas av 

utformningen av undervisningen i idrott och hälsa.   

 

4.2 Frågeställningar 
 

Frågeställning 1 

Hur förändras intensitetsnivån hos icke idrottande elever under idrott och hälsa lektionerna om dessa 

består av ej formaliserade bollspel istället för formaliserade bollspel? 

 

Frågeställning 2 

Hur förändras intensitetsnivån hos idrottande elever under idrott och hälsa lektionerna om dessa består 

av ej formaliserade bollspel istället för formaliserade bollspel? 

 

Frågeställning 3 

Upplever eleverna någon skillnad i motivation till formaliserade bollspel i förhållande till ej 

formaliserade bollspel och hur förhåller sig detta till deras fysiska intensitetsnivå? 
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4 Metod: 
 

5.1 Metod för datainsamling   
 

Det testbatteri som användes under datainsamlingen bestod av mätinstrumenten pedometrar och 

pulsklockor. Instrumenten användes i kombination för att uppmäta vilken intensitetsnivå aktiviteterna 

ligger på i förhållande till den maximala puls som deltagaren kan uppnå och de antalet steg som 

deltagaren tar under de två aktiviteterna. I en tidigare studie där denna kombination av mätmetoder har 

använts så användes pulsklockor som kontroll på hur många steg eleverna tog under en viss aktivitet 

med en måttligt hög puls.52 I denna studie användes pulsmätarna som ett komplement till pedometrarna 

för att se hur pulsen påverkades av antalet steg som togs av eleverna i de olika aktiviteterna. Detta 

gjorde att studien ökade sin validitet vilket innebär att studien verkligen fångar det som är syftet med 

densamma. Målet var även att genomföra alla undersökningstillfälle på exakt samma vis, detta för att i 

så liten utsträckning som möjligt påverka resultatet och därmed också öka reabiliteten i studien.53 

För att även ta del av den självupplevda intensiteten och vilken motivation deltagarna kände för de två 

aktiviteterna så användes det i studien ett självrapporteringsformulär i form av en enkät som deltagarna 

efter avslutad lektion fyllde i. Självrapporteringsformuläret är utformat som en enkät med fasta 

svarsalternativ och där respondenten enskilt besvarar frågorna i formuläret.54 Frågorna i enkäten är 

formulerade för att besvara studiens frågeställningar och komplettera resultatet ifrån pedometrarna.55 

Att använda sig av enkäten som metod i en studie är att föredra när populationen som ska undersökas 

är relativt stor och målet är att få ett objektivt och lättolkat resultat, detta sker genom att populationen 

inte i samma utsträckning som i t.ex. en intervju färgas av intervjuaren och hur denne ställer frågorna. 

Frågorna i en enkät är standardiserade vilket i större utsträckning kommer ge ett rättvist svar.56 

Som hjälp för att finna dessa olika mätmetoder av fysisk aktivitet användes boken Tester och 

Mätmetoder som tar upp vilka metoder som är att föredra i vilka sammanhang och i vilka 

gruppstorlekar.57 

 

5.2 Urval   
  

Målpopulationen för studien är eleverna i fyra stycken årskurs sjuor på två högstadieskolor ifrån två 

olika kommuner.58 En av skolorna är belägen centralt in en stad medan den andra skolan är belägen i en 

                                                 
52 Lubans, Morgan, Collins, Boreham & Callister (2009 s.591-597. 
53 Hassmén & Hassmén (2008) s.122. 
54 Ejlertsson (2005) s.7. 
55 Se Bilaga 1 Självrapporteringsformulär. 
56 Ejlertsson, (2005) s.12. 
57 Bellardini, Henriksson & Tonkonogi (2009). 
58 Ejlertsson (2005) s.18. 
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centralort ute på landsbygden. Dessa skolor valdes dels med tanke på denna diskrepans men i synnerhet 

p.g.a. att det på dessa skolor fanns goda möjligheter att genomföra denna undersökning. Om det visar 

sig att resultatet på de två skolorna liknar varandra skulle detta tyda på en hög reabilitet i studien.59 I 

dessa årskurs sjuor så studerades alla elevers fysiska intensitet men metoden som användes fokuserade 

främst på de eleverna i klassen som inte har någon idrottslig bakgrund och använde sedan elever med 

en föreningsidrottslig bakgrund inom bollsport som kontrollgrupp.60 Urvalet av dessa elever skedde 

genom ett klusterurval alltså ett flerstegsurval där målet är att få en så stor spridning som möjligt inom 

en bestämd grupp. Elevernas lärare delade in eleverna i grupperna idrottande och icke idrottande, 

denna process sker utan någon elevinsyn. 61 Utifrån dessa grupper valdes slumpmässigt tre stycken 

elever ifrån vardera grupp ut som fungerade som försöksgrupp (de icke idrottande eleverna) samt 

kontrollgrupp (de idrottande eleverna) för kompletteringsundersökningen med pulsklockor. 

 

5.3 Material   
 

Material som krävs för datainsamlingen: 

Sex pulsklockor 

Bärbar dator med Polar Protrainer- pulsklockorna synkar med datorn via en IR-port och programmet 

målar upp ett diagram för elevens puls under lektionstillfället. 

30 st pedometrar märkta i spannet 1-30 

Självrapporteringsformulär62 (i form av en enkät) 

 

Material som krävs för genomförandet av lektionen där datainsamlingen ska ske: 

Idrottshall 

Två plintar 

Fyra pallplintar 

15 st mjukis., hand- eller volleybollar   

Två basketkorgar 

En basketboll 

 

5.4 Databearbetning och analysmetod   
 

Den insamlade datan ifrån pedometrarna har sammanställts utifrån elevernas svar på 

självrapporteringsformuläret63, denna sammanställning går att finna i Resultatsammanställningen.64 I 

                                                 
59 Hassmén & Hassmén (2008) s.122. 
60 Dessa kommer fr.o.m nu benämnas icke idrottande elever. 
61 Hassmén, Hassmén (2009) s.97. 
62 Hassmén, Hassmén (2009) s.180. 
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resultatsammanställningen kategoriseras elevernas resultat i antal steg under de olika aktiviteterna i 

studien utifrån vilken skola eleverna studerade på, om de har en idrottslig bakgrund eller inte, hur de 

uppskattade sin egen fysiska ansträngningsnivå samt vilken aktivitet de fann mest motiverande. Dessa 

data kompletterades sedan med pulskurvorna ifrån pulsklockorna som ett visst urval av gruppen bar. 

Dessa kategoriseringar gör det möjligt att analysera resultatet och dra slutsatser kopplade till de 

uppställda frågeställningarna. Av resultatsammanställningen utformades sedan diagram som tar hänsyn 

till de olika ovannämnda aspekterna och förtydligar vilka av dessa aspekter som i störst utsträckning 

påverkade studiens resultat. Dessutom beräknades medianen, medelvärdet och variationsvidden för 

studiens resultat ut, utöver detta skapades en fördelningskurva, allt detta för att visa på studiens central- 

och spridningsmått.65 För att bevisa att studiens resultat var signifikant beräknades manuellt den 

statistiska signifikansen av resultatet för elever med och utan idrottslig bakgrund genom ett T-test.66 

Den teoretiska utgångspunkten studien har valt att använda sig av i analysen av resultatet är det 

salutogena hälsoperspektivet och den modell som benämns KASAM. Denna modell och dess tre 

komponenter begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet beskriver de känslor som deltagarna utsätts 

för under datainsamlingen och hur dessa är kopplade till resultatet. I analysen användes denna modell 

för att beskriva de eventuella fördelar de gavs i den ej formaliserade bolleken. 

 

5.5 Genomförande 
 

Datainsamlingen genomfördes med tre olika testverktyg för att öka validiteten och reliabiliteten i 

mätningen/undersökningen, de verktyg som användes var pedometerar, pulsklockor och ett 

självrapporteringsformulär.67 Alla elever i klasserna bar varsin pedometer som mäter antalet steg 

eleverna tar under lektionen, dessa steg antecknades mellan varje moment under lektionen. Detta 

antecknades för att göra det möjligt att urskilja under vilket moment elevernas fysiska intensitet var som 

störst. Tre stycken idrottande och tre stycken icke idrottande elever bar dessutom varsin pulsklocka, 

klockorna startades i början av lektionen och stängdes av när lektionen var avslutad. Efter lektionen 

överfördes datan ifrån pulsklockorna till en bärbar dator med programmet Polar Protrainer denna data 

framträder då i programmet som en pulskurva som visar elevens fysiska intensitet under lektionens 

gång. Det sista verktyget som användes under datainsamlingen ett kort självrapporteringsformulär i 

form av en enkät,68 i den fick eleverna svara på frågor om deras upplevda ansträngningsnivå enligt 

borgskalan samt deras motivation till lektionens olika moment.69 

                                                                                                                                                                  
63 Se Bilaga 1 Självrapporteringsformulär. 
64 Se Bilaga 4 Resultatsammanställning. 
65 Hassmén, Hassmén (2009) s.303-315. 
66 Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen (2003) s.196 
67 Statens folkhälsoinstitut (2008) s.153. 
68 Se bilaga 1 Självrapporteringsformulär. 
69 Statens folkhälsoinstitut (2008) s.105. 
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Lektionerna var 50 minuter långa och utspelade sig inomhus i en halvsal i en vanlig idrottshall, 

lektionerna var uppdelade i tre olika delar, uppvärmning, basketmatch och attackboll. Uppvärmningen 

bestod av olika kullekar (t.ex. Krypkull), detta p.g.a. att det är en lek där nya utövare kan tillkomma utan 

problem. Samtidigt som leken inleddes så instruerades eleverna med pulsklockor hur dessa skulle 

användas, när detta var klart anslöt de sig till leken och uppvärmningen. Uppvärmningen går vi inte in 

djupare på då denna del av lektionen inte har någon substans för själva undersökningen. 

Efter att uppvärmningen var genomförd delades pedometrarna ut till alla elever och de 

instruerades hur dessa skulle fästas i byxlinningen. Eleverna fick även information om hur 

nollställningen av pedometerarna skulle gå till samt hur de skulle uppge sina antal steg för att 

undersökningen skulle ske på ett korrekt sätt samt. Under denna samling beskrevs de grundläggande 

reglerna för basket enligt basketförbundets officiella regler,70 samt reglerna för attackbollen vilka är 

speciellt utformade för denna undersökning.71 Därefter genomfördes en lagindelningen där eleverna i 

klassen delas in i fyra stycken lag, två av dessa började med basketboll och de andra två lagen började 

med attackboll, aktiviteterna pågick i åtta minuter. Efter första aktiviteten gick eleverna till läraren som 

var domare på deras aktivitet och som hade en lista med aktiviteterna och pedometrarnas nummer, till 

läraren delgav eleverna pedometerns nummer samt hur många steg den står på detta antecknades sedan 

av läraren på lista.72 Samma procedur upprepades sedan med enda skillnaden att lagen hade bytt 

aktivitet. Som avslutning på lektionen genomfördes en kort enkätundersökning där eleverna fick koppla 

sin upplevda fysiska ansträngnings- och motivationsnivå till de aktiviteter som lektionen omfattade. 

För att testa hur de aktiviteter och testmetoder som studien utgår ifrån fungerar genomfördes 

en empirisk pilotstudie. Under ett lektionstillfälle testades hela studiens genomförande för att upptäcka 

vilka problem och fallgropar som fanns i genomförandet och vad vi behövde se upp med i de senare 

undersökningstillfällena.73 Under detta tillfälle testas framförallt regler men även utdelningen av 

pedometrar och pulsklockor för att se hur detta kan genomföras på bästa möjliga vis. 

 

5.6 Etiska aspekter   
När en studie eller forskning ska genomföras så finns det vissa etiska forskningsprinciper som bör 

beaktas.74 Den första principen som bör beaktas är informationskravet. Detta innebär att alla deltagare i 

studien ska delges den information som finns tillgänglig om studiens syfte. Denna studie använde sig av 

ett experiment med deltagare, i dessa studier rekommenderas det att information ges ut i god tid innan 

experimentet ska utföras.75 Den första kontakten med deltagarna i studien var genom ett brev som 

skickades ut till deltagarna och deras vårdnadshavare. Brevet distribuerades på två olika sätt på de två 

                                                 
70 Svenska basketbollförbundet (2010). 
71 Se bilaga 2 Attackboll. 
72 Se bilaga 3 Anteckningsformulär. 
73 Esaiasson m.fl. (2012) s.36. 
74 Vetenskapsrådet (2002) s.6. 
75 Ibid. s.7. 
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skolorna, på den första skolan skickades brevet med i ett e-postutskick från skolan som alla elevers 

vårdnadshavare får ta del av varje vecka, på den andra skolan delades breven ut av idrottsläraren 

lektionen innan studien genomfördes. I detta brev delgavs syftet med undersökningen, brevet 

informerade även de eventuella deltagarna att all medverkan i studien var frivillig. I brevet fanns även 

kontaktuppgifter till de ansvariga för undersökningen för att deltagarna enkelt skulle kunna komma i 

kontakt med dessa för eventuella frågor om studien.76 Innan själva datainsamlingen blev deltagarna en 

andra gång informerade om vad denna undersökning har för syfte men även hur själva datasamlingen 

skulle gå till. Under den här informationsgenomgången fick deltagarna chansen att ställa frågor om 

undersökningen för att få en djupare kunskap om den. 

Nästa princip som togs i beaktning innan datainsamlingen är samtyckekravet. Samtyckeskravet 

innebär att deltagarna i en studie måste lämna sitt samtycke för att en datainsamling där de är delaktiga 

ska få äga rum.77 Denna princip är mycket viktigt då ingen deltagare skall kunna känna sig kränkt eller 

utnyttjad mot sin vilja under datainsamlingen.78 I denna studie så var detta krav extra viktigt för de 

deltagare som tilldelades pulsklockor, anledningen till detta är att de var en sådan liten grupp och p.g.a. 

detta ha känt sig utpekade. De som blev tilldelade pulsklockor hade blivit valda med hjälp av deras 

idrottslärare, detta innebar att de blev tillfrågade innan datainsamlingen om de samtyckte i att ha en 

pulsklocka under datainsamlingen. För att detta skulle vara möjligt så fanns det en lista med reserver 

över de som kunde bli tillfrågade om att bära pulsklockor, detta medförde att ingen behövde göra något 

mot sin vilja. De övriga deltagarna hade även de möjligheten att på egen hand eller efter samråd med 

sin vårdnadshavare avböja att medverka i studien. Att delta i aktiviteten utan att vara föremål för 

datainsamling var också tillåtet för att förhindra eventuellt utanförskap. 

Den tredje principen benämns konfidentialitetskravet, detta innebär att deltagarnas 

personuppgifter måste skyddas från obehörig åtkomst.79 Deltagarna informerades i brevet innan 

datainsamlingen att inga personuppgifter kommer att sparas eller användas i uppsatsen som är resultatet 

av studien.80 Istället för elevernas namn så använde vi pedometrarnas nummer för att kunna särskilja 

och sammanställa resultaten. Detta medförde att deltagarna i studien är helt anonyma för obehöriga. 

För de elever som burit pulsklocka har namnen antecknats men detta är inget som publicerades i 

resultat eller liknande, de nedskrivna namnen förstördes då dessa bara fungerade som ett stöd under 

datainsamlingen för att underlätta utdelningen av pulsklockorna. 

Den sista principen som ska följas är nyttjande kravet vilket innebär att de resultat som 

datainsamlingen ger inte får användas till något annat än till forskningsprojektet, detta för att förhindra 

att data ifrån studien används i kommersiellt bruk. 

                                                 
76 Ibid. s.7. 
77 Ibid s.9. 
78 Vetenskapsrådet (2011) s.16. 
79 Vetenskapsrådet (2002) s.12. 
80 Se bilaga 6, Brev till deltagarna. 
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För att sammanfatta den etiska delen av denna studie så är det att den genomsyrades av ärlighet, 

öppenhet, ordningsamhet och hänsynsfullhet.81 Detta för att alla som deltog i studien ska känna sig 

trygga över att ha varit med i studien och för att studien ska kunna klassas som moralisk. 

 

5.7 Reflektion över metoden 
 

I den pilotstudie som utfördes innan första datainsamlingstillfället uppdagades vissa problem som i 

efterhand fick förfinas inför de framtida datainsamlingarna. I efterföljande avsnitt så reflekteras det 

över dessa problem men också över saker som skapade problem under den övriga datainsamlingen. 

 

5.7.1 Kardiovaskulära driften 
 
Under datainsamlingen genomfördes aktiviteterna med en liten vila i mellan varje. Detta med tanke på 

den uttröttande faktorn som uppstår vid hög frekvens mellan fysiska aktiviteter, dessutom pågick 

aktiviteterna endast i åtta minuter vardera. Detta gjorde att eleverna under den vilan mellan aktiviteterna 

kunde återhämta sig och studien kunde bortse ifrån effekten av den kardiovaskulära driften, den 

kardiovaskulära driften påverkar så pass lite under en så kort duration att den inte får någon märkbar 

påverkan på resultatet.82 

 

5.7.2 Motivation och borgskala 
 
I självrapporteringsformuläret fanns det frågor om hur ansträngande de båda aktiviteterna upplevdes 

enligt borgskalan.83 Det finns fördelar och nackdelar med denna skala, nackdelarna för denna 

undersökning var att många av deltagarna inte kunde uppskatta vart de skulle positionera sig på skalan. 

I en av dessa formulär har en av deltagarna skrivit upp sin ansträngningsnivå så högt som 20 på 

basketboll och så lågt som 10 på attackboll. Denna deltagares motivering till det högt satta värdet på 

basketboll var att den kände sig bollrädd under den delen. I detta fall så har deltagaren helt 

missuppfattat vad Borgskalan handlar om. Det positiva var däremot att eleverna trots brist i att bedöma 

var de ligger på skalan ändå kan känna skillnaden mellan de två aktiviteterna.  

 

5.7.3 Pulsklockor 
 
Pulsklockorna var alltid ett orosmoment under undersökningen mycket p.g.a. att undersökningen 

endast använde sig utav sex stycken vilket gjorde att det var centralt att alla pulsklockor fungerade som 

de skulle. Det blev dock så att under dels pilotstudien men även under det första datainsamlingstillfället 

att två av pulsklockorna av olika anledningar var omöjliga att avläsa efter att lektionen var avslutad. Då 

                                                 
81 Hassmén, Hassmén (2009) s.383. 
82 Mattsson (2011) s.52. 
83 Se Bilaga 1, Självrapporteringsformulär 
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det var pulsklocka ett och fyra som var oläsliga och dessa var utdelade till en icke idrottare och en 

idrottare så påverkades inte det klusterurval som hade gjorts. Detta är inget som kunde ha avvärjts då 

det vid datainsamlingstillfällena inte fanns tillgången till fler pulsklockor av samma märke och modell. 

Resultatet blev att under de två resterande datainsamlingstillfällena endast användes fyra stycken 

pulsklockor. 

 

5.7.4 Reglerna 
 
Reglerna i attackbollen var något som skapade problem framför allt i pilotstudien men även till viss del 

under första datainsamlingstillfället. Bristen på kunskap om reglerna gjorde att det i vissa fall uppstod 

oklarheter som avspeglade sig negativt i elevernas fysiska intensitetsnivå. Detta var något som 

förbättrades under de senare tillfällena genom en noggrannare genomgång som på ett tydligare sätt 

förmedlade lekens regler och spelidé. 

 

5.7.5 Reseten 
 
Något som störde dels pilotstudien men även det första datainsamlingstillfället var nollställningen av 

pedometrarna. Att samtidigt styra alla deltagare till att göra detta var inte så lätt som det var tänkt. Det 

skapades en lätt förvirring under den första nollställningen vilket gjorde att inte alla lyckades utföra 

densamma men detta löste sig genom att beräkna differensen mellan första och andra mätningen av 

steg. Även detta styrdes upp och utfördes mer kontrollerat under de andra datainsamlingstillfällena, 

delvis genom att det gjordes under lugnare omständigheter men också genom att erbjuda hjälp till de 

som inte riktigt förstod hur man skulle göra. 
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5 Resultat och Analys 
 

Resultatet presenteras som diagram för att besvara studiens tre frågeställningar och där vissa data 

kompletteras med pulskurvor för elever inom kategorin. Utöver detta presenteras fördelningskurvor 

över mångfalden i studiens resultat. Samtliga diagram som presenteras baseras på resultatet ifrån 

studien som finns bifogat i bilaga 4 Resultatsammanställning.84   

 

 

 

A = Landsbygdsskola 

B = Storstadsskola 

Exempel: Lektion 1 A 23 betyder undersökningstillfälle ett på landsbygdsskolan med 23 stycken elever. 

 

Studien genomfördes i tre olika klasser på två olika skolor med totalt 67 delaktiga elever, diagrammet 

ovan visar att resultatet varierade stort mellan de olika skolorna. Resultatet ifrån landsbygdsskolan 

visade på en ökad fysisk intensitet när aktiviteten var attackboll istället för basketboll, en ökning på 14,4% 

respektive 14,9 % i antalet steg i de två olika klasserna. I Stadsskolan skedde istället en minskning av 

den fysiska intensiteten hos eleverna under aktiviteten attackboll i förhållande till aktiviteten basketboll. 

Stadsskolans elever minskade sina antal steg med -1,6 % vilket gjorde att det totala resultatet för studien 

                                                 
84 Se bilaga 4 Resultatsammanställning. 
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blev en 9,5 % ökning i antal steg när eleverna aktiverades i attackboll istället för basket. 

Det aritmetiska medelvärdet för variabeln antal steg hos alla elever i studien var 835 steg/person 

i basketboll och 914 steg/person i attackboll. Detta ger medelvärdet 79 steg i differens mellan 

aktiviteterna med fördel för attackbollen.85 

 

6.1 Frågeställning 1 
 

Hur förändras intensitetsnivån hos icke idrottande elever under idrott och hälsa lektionerna om dessa består av ej 

formaliserade bollspel istället för formaliserade bollspel? 

                                                 
85 Hassmén, Hassmén (2009) s.305. 
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Icke idrottande elever visade en större ökning i fysisk intensitet när aktiviteten var attackboll i 

jämförelse med elever som idrottar. Som tabell 2 visar ökade tjejernas och killarnas fysiska intensitet 

approximativt lika mycket med en ökning på 14,7% respektive 13,1% i antalet steg. Icke idrottande 

tjejer rörde sig mindre under det formaliserade bollspelet basketboll än killar i samma urvalsgrupp, men 

de ökade sina antal steg i samma utsträckning som killarna vilket då gav resultatet att tjejernas fysiska 

intensitetsökning i procent blev större än killarnas. Med resultaten ifrån dessa icke idrottande elever 

genomfördes ett T-test där det undersöktes om differensen i antal steg i aktiviteten attackboll i 

förhållande till aktiviteten basketboll var statistisk signifikant. 86 Dessa uträkningar går att finna i bilagan 

Statistisk signifikans.87 Uträkningen gav att denna differens var statistisk signifikant och att differensen 

med 95 % konfidensintervall ligger mellan 118,8 +/- 75 steg.   

Ett teoretiskt perspektiv som har tagits i beaktande i analysen av studiens resultat är KASAM 

(Känsla av sammanhang) som innehåller de tre komponenterna begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet.88 Till detta diagram som besvarar ovanstående 

frågeställning används komponenten hanterbarhet för att behandla varför resultatet ser ut som det gör. 

Hanterbarheten har påverkat den fysiska intensitetsnivån hos de icke idrottande eleverna genom att de 

under attackbollen känner att de kan motsvara de förväntningar som aktiviteten ställer på dem i högre 

utsträckning än under basketbollen. Detta beror med stor sannolikhet på att eleverna under 

attackbollen har varsin boll, vilket medför att alla elever kan agera utifrån sina egna förutsättningar och 

utan att behöva ta hänsyn till vad de andra tycker och tänker då även de har en egen boll att fokusera på. 

Kravet på att prestera blir mycket mindre och eleven vågar på ett helt annat sätt ta för sig i aktiviteten. 

Under basketen blir istället kraven på den icke idrottande eleven ouppnåeliga då eleven ställs på en scen 

där den hela tiden jämförs med elever med helt andra förutsättningar. 

 

                                                 
86 Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen (2003) s.196 
87 Se bilaga 8, Statistisk signifikans. 
88 Jakobsson (2008) s.53. 
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6.2 Frågeställning 2 
 

Hur förändras intensitetsnivån hos idrottande elever under idrott och hälsa lektionerna om dessa består av ej 

formaliserade bollspel istället för formaliserade bollspel? 

 

 

Tabell 3 ovan visar att elever med en idrottslig bakgrund ökade sina antal steg med 7,2 % till aktiviteten 

attackbollen i förhållande till aktiviteten basketboll. Tjejerna ökade sina steg med 7,8 % medan killarna 

ökade sina med 6,8 %. Det finns ingen tydlig differens att se mellan killar och tjejer i denna studie 

bortsett från att tjejer i allmänhet rör sig i mindre uträckning än killar oavsett aktivitet, vilket också 

Yrkesföreningar för Fysisk Aktivitet tar upp i boken FYSS, Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och 

sjukdomsbehandling.89 Med resultaten ifrån dessa idrottande elever genomfördes precis som för de icke 

idrottande eleverna ett T-test där det undersöktes om differensen i antal steg i aktiviteten attackboll i 

förhållande till aktiviteten basketboll var statistisk signifikant. ¨ 

Uträkningen gav att denna differens var statistisk signifikant och att differensen med 95 % 

konfidensintervall ligger mellan 60,9 +/- 54,3 steg. 

Frågeställningen ovan och resultatet kopplat till den är svår att dra någon slutsats av då det är 

dessa elever som dominerar och är mest fysiskt aktiva under aktiviteten basketboll. Detta kan därmed  

                                                 
89 Statens folkhälsoinstitut (2008) s.154. 
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vara den naturliga rörelse differensen mellan idrotterna, alltså att den potentiella fysiska intensiteten är 

högre i aktiviteten attackboll i förhållande till basketboll. 

 

 

 

IE = Elever med en idrottslig bakgrund inom bollsport (Idrottande elever) 

EE = Elever utan en idrottslig bakgrund inom bollsport (Ej idrottande elever) 

 

Vilken skola eleverna studerade på visade sig i studiens resultat ha stor betydelse för hur elevernas 

fysiska intensitet påverkades av aktiviteterna. På landsbygdsskolan ökade den fysiska intensiteten under 

attackbollen med 16,5 % för de icke idrottande eleverna och med 12 % för eleverna med en idrottslig 

bakgrund. På Stadsskolan så varierade resultatet mer, icke idrottande elever ökade sin fysiska intensitet 

med 8,7 %, medan eleverna som idrottar minskade sin fysiska intensitet under attackbollen med -4,6 %. 

Detta påverkar studiens reabilitet negativt då resultaten här ovan skiljer sig så pass mycket mellan de två 

skolorna. Att resultatet ser så radikalt annorlunda ut på Stadsskolan i förhållande till Landsbygdsskolan 

beror med stor sannolikhet på genomförandet av lektionen och i synnerhet regelgenomgången. Denna 

lektion var den första av de tre och lärarna för lektionen behärskade inte fullt ut att förmedla reglerna 

för attackbollen vilket ledde till förvirring och osäkerhet och därmed en lägre fysisk intensitetsnivå hos 

eleverna. Detta påverkade den första komponenten i begreppet KASAM nämligen begripligheten. 
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Begripligheten beskriver hur lätt det är för individen att förstå den aktivitet den står inför. 90 Eftersom 

detta saknades så uppstod det en förvirring bland eleverna och i sin tur en bristande fokus på 

aktiviteten.  Denna problematik uppstod trots att det innan detta första undersökningstillfälle skett en 

pilotstudie för att kontrollera att genomförandet fungerade på ett tillfredsställande vis. Till de andra 

lektionstillfällena hade tekniken med att förmedla reglerna förfinats och denna problematik uppstod 

inte igen. 

 

6.3 Frågeställning 3 
 

Upplever eleverna någon skillnad i motivation till formaliserade bollspel i förhållande till ej formaliserade bollspel och hur 

förhåller sig detta till deras fysiska intensitetsnivå? 

 

6.3.1 Motiverade icke idrottande elever 
 

Det mest utmärkande resultatet i studien kom ifrån de icke idrottande eleverna och som var mer 

motiverade till attackbollen än basketbollen På dessa elever uppmättes en ökning på 36 % i fysisk 

intensitet i attackboll i jämförelse med basketboll. 

 

Basket: 6192  Attackboll:8329 Differens: 2237 I procent: 36 % 9st 

 

Två av dessa elever bar även pulsklockor, i pulskurvorna som visas nedan är det enkelt att urskilja hur 

elevernas puls förhåller sig till antalet steg och därmed också elevernas fysiska intensitetsnivå. 

 

Figur 4 

                                                 
90 Jakobsson (2008) s.53. 
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 91 

 

 

Från vänster visas elevens puls under 8 minuter attackbollen följt av en 5 minuters vila och därefter 8 

minuters basketboll. Elevens differens i steg i de olika aktiviteterna stämde bra överens med pulskurvan.   

 

Basket: 903   Attackboll: 1026  Differens: 123  I procent: 13,6 % 

 

 

Attackbollen är den högra sidan av kurvan. Elevens differens i steg i de olika aktiviteterna stämde bra 

överens med pulskurvan.   

 

Basket: 930  Attackboll: 950  Differens: 50  I procent: 5,4 % 

 

6.3.2 Omotiverade icke idrottande elever 
 

För icke idrottande elever och som var mindre motiverade av attackbollen än basketbollen visade en 

ökning i fysisk intensitet med 10,5 % 

 

Basket: 4764  Attackboll: 5264  Differens: 500   I procent: 10,5 % 9st 

 

6.3.3 Motiverade idrottande elever 
 

                                                 
91 Se bilaga 5 Pulskurvor. 
 

Pulsklocka 4 lektion 2 landsbygdsskolan  Figur 2 Figur 5 
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Idrottande elever som var mer motiverade av attackbollen än basketboll visade en ökning i fysisk 

intensitet med 14,2 %. 

 

Basket: 14491  Attackboll: 16555  Differens: 2064  I procent: 14,2 % 17st 

 

En av dessa elever bar även en pulsklocka, i den elevens pulskurva som visas nedan är det enkelt att 

urskilja hur elevens puls förhåller sig till antalet steg och därmed också elevens fysiska intensitetsnivå. 

 

  
Attackbollen är den högra sidan av kurvan. Elevens differens i steg i de olika aktiviteterna stämde bra 

överens med pulskurvan.   

 

Basket: 720  Attackboll: 1038 Differens: 318  I procent: 44,2 % 

 

6.3.4 Omotiverade idrottande elever 
 

Idrottande elever men som var mindre motiverade av attackbollen än basketbollen visade en minskning 

i fysisk intensitet med -16,1 %. 

 

Basket: 4730  Attackboll: 3967  Differens: -763  I procent: -16,1 % 5st 

 

Resultatet kopplat till denna frågeställning påverkas av hanterbarheten, främst i relation till resultatet för 

de icke idrottande eleverna men resultatet påverkas också av den tredje komponenteten meningsfullhet i 

det teoretiska perspektivet KASAM.92 Meningsfullheten bygger på att eleverna känner en delaktighet 

och ett inflytande i olika sammanhang, i denna studie ökade den känslan när aktiviteten var attackboll 

                                                 
92 Jakobsson (2008) s.53. 
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för majoriteten av eleverna. Ökningen av den känslan kan bero på att eleven blir en egen del av 

helheten som är laget i attackbollen, alla elever ges samma möjligheter att göra poäng och känna att de 

gör skillnad. I attackbollen uppstår ingen konkurrenssituation om bollen när alla har varsin och eleven 

kan prestera endast i förhållande till sig själv. Detta resulterar i att eleverna som under aktiviteten 

basketboll blir inaktiva och passiva istället blir motiverade att agera utifrån sina egna förutsättningar. 

Detta gynnade främst de elever som aldrig annars fick någon passning under momentet basketboll, de 

som efter att försökt ett tag gav upp och blev inaktiva iakttagare av de idrottande elevernas utövande av 

aktiviteten. 

Det fanns även de elever som var mindre motiverad till attackbollen i jämförelse med 

basketbollen, för de idrottande eleverna kan detta bero på att de faktiskt tycker att basketbollen är mer 

motiverande då de under den aktiviteten får en mer central och utmärkande roll. För dessa elever blir 

motivationen mindre då det yttre stimuli external regulation försvinner i takt med kravet på att prestera 

inför de andra och det inre stimuli Inre motivation inte räcker till för att upprätthålla den fysiska 

intensiteten.93 För de icke idrottande eleverna finns inte samma minskning i yttre stimuli som för de 

idrottande eleverna då de i allmänhet inte ens får försöka prestera under basketbollen. Denna teori 

baseras på att medelvärdet i antalet steg för de icke idrottande eleverna ökar när de är aktiva i attackboll 

trots att de är mer motiverade till basketbollen. Uttrycket doxa kan vara orsaken till denna paradox. En 

doxa är en uppfattning som framställs som en sanning i ett sammanhang och som är skapad av 

sammanhanget snarare än personerna i det och deras åsikter.94 I sammanhanget idrott och hälsa 

undervisningen finns doxan att bollsport är det som är roligast och det man vill göra på lektionerna. 

Denna doxa har uppstått genom att läraren och de dominerande eleverna tar med sig den ifrån sina 

föreningsidrottsliga bakgrunder och in i idrott och hälsa undervisningen. Åsikterna som några av 

eleverna har stämmer överens med denna uppfattning, men långt ifrån alla tycker på detta vis. De doxan 

gör är att påverka de elever som tycker olika att istället tycka på det sättet som sammanhanget 

uppmanar till. Detta fenomen kan vara orsaken till det motsägelsefulla resultatet att de omotiverade icke 

idrottande elever ändå har en högre fysisk intensitet under aktiviteten attackboll. 

 

6.4 Variationen i studiens resultat 
 

Resultatet i denna studie varierade i högutsträckning beroende på de olika aspekterna, vilken skola 

eleverna studerade på, om eleverna hade en idrottslig bakgrund inom bollsport eller inte och huruvida 

de var mer eller mindre motiverade till attackbollen i förhållande till basketbollen. Studien har en 

                                                 
93 Deci & Ryan (1991) s.237-288. 
94 Londos (2010) s.48. 
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spridning som sträcker sig mellan -560 till +729 steg i attackboll i förhållande till basketboll vilket ger en 

variationsvidd på 1289 steg.95 

 

 

 

För icke idrottande elever var det procentuella medelvärdet för antalet steg i attackboll i förhållande till 

basketboll 18,3 % och medianen 6 %. Den procentuella variationsvidden var 152 % och spridningen 

var mellan -20 % och +132 %.96 

 

                                                 
95 Hassmén & Hassmén (2008) s.310. 
96 Esaiasson (2012) s.133. 
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För idrottande elever var det procentuella medelvärdet för antalet steg i attackboll i förhållande till 

basketboll 7,3 % och medianen 8 %. Den procentuella variationsvidden var 110 % och spridningen var 

mellan -61 % och + 49 %. 

 

 

6.5 Sammanfattning av resultatet 
 

 Icke idrottande elever visade en ökning i fysisk intensitet med 13,7% i attackboll i förhållande 

till basketboll 

 Idrottande elever visade en ökning i fysisk intensitet med 7,2 % i attackboll i förhållande till 

basketboll 

 Elever mer motiverade till attackboll i förhållande till basketboll ökade sin fysiska intensitet med 

20,3 % medan elever mindre motiverade till attackbollen i förhållande till basketboll minskade 

sin fysiska intensitet med -2,8 % 

 Studiens resultat visade en allmän ökning i fysisk intensitet på 9,5 % i attackboll i förhållande till 

basketboll 

 Det aritmetiska medelvärdet för variabeln antal steg hos alla elever i studien var 835 steg/person 

i basketboll och 914 steg/person i attackboll. Detta ger medelvärdet 79 steg i differens mellan 

aktiviteterna med fördel för attackbollen. 
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 Tjejer och killar uppmätte approximativt samma resultat gällande den procentuella ökningen i 

fysisk intensiteten i attackboll i förhållande till basketboll 

 Resultatet visade en stor differens i studiens resultat mellan de två olika urvalsskolor, med ett 

resultat för Landsbygdsskolan på 14,6 % i ökad fysisk intensitet och -1,6 % för Stadsskolan i 

attackboll i förhållande till basketboll 
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6 Diskussion 
 
Diskussionen struktureras upp i tematiska områden där vi höjer upp analysen av studiens resultat till en 
högre och mer generell nivå där vi diskuterar dess betydelse och konsekvenser för omvärlden. 
 

7.1 Pedagogiska konsekvenser 
 

Medelvärdet i urvalsgrupperna idrottande och icke idrottande elever i denna studie visade att eleverna 

gynnades av en mer lekbetonad undervisning i bollspel, vi anser att detta är något varje lärare måste ta i 

beaktande när de utformar sin undervisning. Mycket av undervisningen i idrott och hälsa i skolan idag 

baseras på lärarens referensram och vad han/hon känner att han/hon behärskar.97 Många lektioner går 

på rutin och teman som fotboll och basketboll återkommer år efter år, detta har varit scenariot på alla 

de skolor vi gjort vår VFU på. Med denna studie i ryggen menar vi att bollspelsundervisning kan ske på 

ett mer givande vis. Vi förstår att det hör till allmänbildningen att veta hur man spelar fotboll och 

basketboll därför ska de momenten fortfarande vara en del av undervisningen men snarare som ett 

slutmoment i ett tema än som ett helt eget. Temat kan istället bestå av olika lekar där fotbollens 

rörelsemönster och grovmotoriska grundformer används fast i varierande sammanhang och i former 

där alla elever oundvikligen blir delaktiga, t.ex. att alla elever har varsin boll. Som det står i den 

nuvarande kursplanen för idrott och hälsa (LGR 11):  

 

Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intresse för 

att vara fysiskt aktiva och vistas i naturen. Genom undervisningen ska eleverna få möta många olika slags aktiviteter. 

Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om vad som påverkar den fysiska förmågan och hur man 

kan påverka sin hälsa genom hela livet. Eleverna ska även ges förutsättningar för att utveckla goda levnadsvanor samt 

ges kunskaper om hur fysisk aktivitet förhåller sig till psykiskt och fysiskt välbefinnande.98  

 

Dessutom behandlas detta i skolans uppdrag i den nuvarande läroplanen där det står att ” skolan ska 

sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen.”99 Med detta i 

åtanke blir det än mer centralt att undervisningen utformas på detta sätt där alla elever faktiskt blir 

aktiva och får testa på en mängd olika aktivitetsformer. 

  

7.2 Konsekvenser för folkhälsan 
 

En lekbetonad undervisning gynnar enligt vår studie framförallt de icke idrottande elever, det är denna 

grupp av ungdomar som rör sig minst både på och utanför skolidrotten.100 Dessa ungdomar löper 

                                                 
97 Londos (2010) s.206. 
98 Skolverket (2011) s.51 www.skolverket.se (2013-05-10). 
99 Ibid. s.9. 
100 Engström (2004) s.108-113. 

http://www.skolverket.se/
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mycket högre risk än sina jämnåriga kamrater att drabbas och dö av hjärt- och kärlsjukdomar i 

framtiden om inte de motiveras till att bli mer fysiskt aktiva på fritiden.101 Andra saker som personer 

med en fysiskt inaktiv livsstil löper ökad risk att drabbas av är t.ex. högt blodtryck, åldersdiabetes och 

tjocktarmscancer. Det är inte heller bara den fysiska hälsan som påverkas av inaktivitet utan även den 

mentala hälsan kan förbättras genom fysisk aktivitet. Fysisk aktivitet mildrar t.ex. de symtom som 

uppstår under depression och ångest.102 Aktivitetspyramiden tar upp rekommendationer för fysiskt 

välmående, det mest centrala i dessa rekommendationer är 30 minuters fysisk aktivitet/dag med en 

måttlig intensitet. De hälsofrämjande effekterna stiger även när personen överstiger den fysiska 

rekommendationen på 30 minuterna, de hälsofrämjande effekterna ökar linjärt med ökad fysisk aktivitet. 

Som vi nämnt ovan gynnar en ej formaliserad undervisning icke idrottande elever. Eleverna blir 

aktiva deltagare på ett helt annat vis än under formaliserade bollspel, detta ger dessa elever större 

möjlighet att utveckla sina komplexa rörelser i spel och lekar vilket i sin tur kan påverka elevens 

självkänsla.103 Denna förhöjda självkänsla kan spilla över på andra områden som t.ex. den teoretiska 

självkänslan vilket kan förbättra elevens prestationer i skolan.104 

 

7.3 Konsekvenser för en aktiv fritid 
 

Ett av syftena med undervisningen i idrott och hälsas är att bidra till ett intresse för fysisk aktivitet. 

Detta för att kunna bidra till att skapa en framtid där eleven på egen hand kan underhålla och förbättra 

sin egen hälsa med hjälp av fysisk aktivitet.105 Detta är dock något som idrott och hälsa undervisningen 

misslyckas med att förmedla till eleverna. De senaste åren har det skett en minskning i fysisk aktivitet 

hos barn och ungdomar mellan 12-19 år på fritiden, den största sänkningen har skett i 

föreningsidrotten som då jämförs med den icke organiserade fysiska aktiviteten som även den har 

minskat fast i mindre utsträckning.106 Detta behöver stävjas och skolan har en plikt att hjälpa till att göra 

detta. En ökad rörelseglädje och att skapa en positiv bild av den fysiska aktiviteten är viktiga aspekter 

som idrott och hälsa undervisningen bör lägga stor fokus på. Dessa aspekter kan sedermera bidra till en 

ökad vilja till att röra på sig även på sin fritid.107 Om undervisningen istället skapar dåliga erfarenheter 

och potentiell ångest så bidrar det tvärtom till att eleven helt tar avstånd från fysiska aktiviteter även på 

sin fritid. Denna studie har visat på en ökad fysisk intensitet i de ej formaliserade bollspelen och då 

framförallt hos de elever som var icke idrottande elever. Den ökade fysiska intensiteten tillsammans 

med en hög grad av positiva svar angående motivationen i självrapporteringsformuläret tyder på en 

                                                 
101 Statens folkhälsoinstitut (2008) s.40. 
102 Statens folkhälsoinstitut (2008) s.124. 
 
103 Skolverket (2011) s.52, www.skolverket.se (2013-05-18). 
104 Johnson (2003) s.47. 
105 Skolverket (2011) s.52, www.skolverket.se (2013-05-18). 
106 Isberg (2009) s.14. 
107 Ibid. s.27. 

http://www.skolverket.se/
http://www.skolverket.se/
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ökad rörelseglädje bland dessa elever under den icke formaliserade bollspelet.108 Om denna typ av 

aktivitet får ett större utrymme i undervisningen så kan det få dessa elever att finna en större mening 

med att även implementera mer fysisk aktivitet på sin fritid.   

 

  

                                                 
108 Se bilaga 1, Självrapporteringsformulär. 
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7 Konklusion 
 

Hur den fysiska intensitetsnivån förändras i en ej formaliserad bollsport gentemot en formaliserad 

bollsport var den frågeställning denna studie utgick ifrån. Resultatet visar att den totala intensitetsnivån 

ökar i den ej formaliserade idrotten och att denna ökning är extra tydligt hos de elever som inte har 

någon föreningsidrottslig bakgrund inom bollsport. 

I kursplanen för idrott och hälsa går det inte att finna ordet boll någonstans, trots detta så 

visade att skolinspektionens tillsyn att bollsporten tog upp en mycket stor del av idrottsundervisningen. 

Det formaliserade bollspelet är alltså ständigt återkommande i den dagliga idrott och hälsa 

undervisningen. Det är så klart inte alltid fel med denna typ av aktivitet då den använder sig av flera 

typer av komplexa rörelsemönster, men under den fria tiden så används denna aktivitetsform som en 

snabb och enkel aktivitet för att göra de dominerande eleverna nöjda. Det är främst formaliserade 

bollspel som fri aktivitet som vi i denna studie ifrågasätter, där det främsta målet är en hög intensitet 

hos eleverna. För som denna studie har visat så premieras de dominerande idrottande eleverna av dessa 

aktiviteter och placerar de som behöver denna fysiska aktivitet mest som passiva deltagare eller inaktiva 

åskådare. Studien visar dessutom att de icke idrottande eleverna inte bara slutar missgynnas i en ej 

formaliserad idrott utan t.o.m. premieras av den. Här får dessa elever en chans att utveckla sin 

kroppsmedvetenhet med hjälp av en ökad delaktighet och en ökad fysisk aktivitet i undervisningen. För 

vidare forskning hade det varit mycket intressant att även se hur rörelsemönstren för eleverna förändras 

när vi byter aktivitet. Med hjälp av sådan forskning så skulle det kunna stärka vår tes om att de ej 

formaliserade bollspelen fungera bättre som aktivitet för undervisningen i idrott och hälsa. Slutsatsen är 

att de formaliserade bollspelen ska lämna plats i idrottsundervisningen för att ge rum åt de ej 

formaliserade bollspelen, då dessa bollspel gynnar majoriteten av eleverna och i synnerhet de som 

behöver idrotten allra mest. 
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9 Bilagor 
Bilaga 1, Självrapporteringsformulär 

 
 
 
 
Självrapporteringsformulär 
 
 
 

Stegräknarnummer: 
 
Ev. pulsklockanummer: 
 
Ringa in: 
 
Flicka       Pojke 
 
Borgskalan 
6 Ingen ansträngning alls T.ex. Ligga still i sängen. 
7 Extremt lätt 
8 
9 Mycket lätt 
10 
11 Lätt    T.ex. promenad 
12 
13 Något ansträngande 
14 
15 Ansträngande  T.ex. Jogga 
16 
17 Mycket ansträngande T.ex. Springa snabbt 
18 
19 Extremt ansträngande 
20 Maximal ansträngning T.ex. Springa allt vad det går under en längre period, du är HELT slut 
 

 Hur ansträngande var lektionsdelen basket? 
(Använd dig av borgskalan ovan) 
 
 
 

 Hur ansträngande var lektionsdelen attackboll? 
(Använd dig av borgskalan ovan) 
 
 
 

 Idrottar du mer än två gånger i veckan i någon förening? Om du gör, vilken idrott? 
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 Hur motiverad var du under momentet basket under lektionen? 
(Ringa in det alternativ som stämmer in bäst på dig) 
 
Väldigt lite - lite - medel - mycket - väldigt mycket 
 
 

 Hur motiverad var du under momentet attackboll under denna lektion? 
(Ringa in det alternativ som stämmer in bäst på dig) 
 
Väldigt lite - lite - medel - mycket - väldigt mycket 
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Bilaga 2, Attackboll 
 

Attackboll 
 
Attackboll kan liknas vid Flaggspel som är en relativt utbredd lek inom idrottsundervisningen runt om i 
Uppsala län, leken kan även gå under namn som Catch the flag eller Capture the flag.109 I denna version 
av leken så finns bollar med för att leken ska infatta samma grundmotoriska grundformer som en 
basketmatch, alltså springa, kasta och fånga.110 

 
Lag: 2st med 5-7 deltagare i vardera lag 
 
Spelplan: En halv halv-sal i en idrottshall. 
 

 
 
Regler: Alla elever börjar med varsin handboll som de studsar hela tiden var de än befinner sig på 
spelplanen, förutom vid poäng och om eleven har blivit tagen. Målet är att ta sig studsande över till 
motståndarens planhalva och inom en radie av två meter ifrån plintarna placera bollen där i utan att bli 
tagen. De två pallplintarna som står närmare mittlinjen ger en poäng och den stora plinten längre bak 
ger två poäng. Om en spelare gör poäng så tar han/hon upp bollen igen och springer med den tillbaks 
till sin sida med bollen över huvudet, på väg dit springer spelaren förbi domaren som står vid mittlinjen 
och rapporterar in sin poäng. När spelaren är tillbaks på sin egen sida ställer han/hon sig längst bak och 
väntar på att byta boll med någon i sitt eget lag, när detta sker han/hon fri att spela igen. Om spelaren 
inte lyckas göra poäng och istället blir tagen så sker samma procedur med den enda skillnaden att 
spelaren inte rapporterar in någon poäng. Tagen blir spelaren om en motspelare med sin boll under 
kontroll nuddar spelaren när den är inne på offensiv planhalva. Om en spelare tappar bollen är det bara 
att springa och plocka upp bollen och spela vidare, med förutsättningen att man inte blev tagen. 

 

                                                 
109 www.lekarkivet.se (2013-04-03) 
110 Nyberg, Marie & Tidén, Anna (2006) www.urn.kb.se (2013-04-03) 
 

http://www.lekarkivet.se/
http://www.urn.kb.se/
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Bilaga 3, Anteckningsformulär 
 

Stegräknare Efter 
uppvärmning 

Efter 
Attackboll 

Efter 
Basket 

1    

2    

3    

4    

 

5    

6    

7    

8    

9    

 

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    

 

20    

21    

22    

23    

24    

 

25    

26    

27    

28    

29    

30    
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Bilaga 4, Resultatsammanställning 
 
Resultat pedometrar och självrapporteringsformulär 

 

Skolan på landsbyggden 

 

Lektion 1 09:10-10:00 + Lektion 2 10:00-10:50 19/4-2013 

 

Totalt 46 elever 

 

Steg (alla elever) 

 

Lektion 1 

 

Basket: 18856  Attackboll: 21563  Differens: 2707  I procent: 14,4 % 

 

Lektion 2 

 

Basket: 19357  Attackboll 22244 Differens: 2890 I procent: 14,9 % 

 

Sammanlagt 

 

Basket: 38213  Attackboll 43807 Differens: 5597 I procent: 14,6 % 

 

 

Steg (Elever utan idrottslig bakgrund inom bollsport) 

 

20 st 

 

Basket: 14220  Attackboll: 16565 Differens: 2345 I procent: 16,5 % 

 

Tjejer 

 

Basket: 6305  Attackboll: 7373  Differens: 1068 I procent 16,9 % 10 st 
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Killar 

 

Basket: 7915  Attackboll: 9192 Differens: 1277  I procent: 16,1% 10 st 

 

 

1. Elever mer motiverade till attackbollen och en högre upplevd ansträngningsnivå till den 

 

Basket: 4615  Attackboll:6695 Differens: 2180 I procent: 47,2 % 7 st 

 

Pulsklocka 6 Lektion 2 Se bilaga 5 Pulskurvor111 

 

Basket: 903   Attackboll: 1026  Differens: 123  I procent: 13,6 % 

 

2. Elever mer motiverade till attackbollen men med samma upplevda ansträngningsnivå 

 

Basket: 0   Attackboll: 0  Differens: 0  I procent: 0 % 0 st 

 

3. Elever mer motiverade till attackbollen men med en lägre upplevd ansträngningsnivå till den 

 

Basket: 930  Attackboll:980 Differens: 50    I procent: 5,4 % 1 st 

 

Pulsklocka 4 Lektion 2 Se bilaga 5 Pulskurvor 

 

4. Elever med samma motivation men med en högre upplevd ansträngningsnivå till attackbollen 

 

Basket: 3239  Attackboll:3674 Differens: 435  I procent: 13,4 % 4 st 

 

Pulsklocka 4 Lektion 1 Se bilaga 5 Pulskurvor 

 

Basket: 1084  Attackboll: 1104 Differens: 20   I procent: 1,8 % 

 

5. Elever med samma motivation och samma upplevda ansträngningsnivå till båda aktiviteterna 

 

                                                 
111 
 Se bilaga 5 Pulskurvor 
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Basket: 5307  Attackboll:5515 Differens: 208  I procent: 3,9 % 6 st



50 
 

 

 

Pulsklocka 6 Lektion 1 Se bilaga 5 Pulskurvor 

 

Basket: 1050  Attackboll: 1065 Differens: 15   I procent: 1,4 % 

 

6. Elever med samma motivation till attackbollen men med en lägre upplevd ansträngningsnivå 

 

Basket: 0  Attackboll: 0  Differens: 0     I procent: 0 % 0 st 

 

7. Elever mindre motiverade till attackbollen men med en högre upplevd ansträngningsnivå 

 

Basket: 0  Attackboll: 0  Differens: 0     I procent: 0 % 0 st 

 

8. Elever med mindre motiverade till attackbollen men med en samma upplevda ansträngningsnivå 

 

Basket: 717  Attackboll:637 Differens: -83  I procent: -11,6  % 1 st 

 

9. Elever mindre motiverade till attackbollen och med en lägre upplevd ansträngningsnivå till den 

 

Basket: 787   Attackboll: 959  Differens: 172  I procent: 22 % 1 st 

 

 

Steg (Elever med idrottslig bakgrund inom bollsport) 

 

26 st 

 

Basket: 22709  Attackboll: 25427 Differens: 2718 I Procent:12 % 

 

Tjejer 

 

Basket: 10192  Attackboll: 11556 Differens: 1264 I Procent:12,4 % 13 st 

 

Killar 
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Basket: 12520  Attackboll: 13971 Differens: 1454 I Procent:11,6 % 13 st
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1. Elever mer motiverade till attackbollen och en högre upplevd ansträngningsnivå till den 

 

Basket:11417   Attackboll:13210 Differens: 1793 I procent: 15,7 % 13 st 

 

Pulsklocka 3 Lektion 2 Se bilaga 5 Pulskurvor 

 

Basket: 720  Attackboll: 1038 Differens: 318  I procent: 44,2 % 

 

2. Elever mer motiverade till attackbollen men med samma upplevda ansträngningsnivå 

 

Basket: 876   Attackboll: 892 Differens: 16  I procent: 1,8 % 1 st 

 

3. Elever mer motiverade till attackbollen men med en lägre upplevd ansträngningsnivå till den 

 

Basket: 0  Attackboll: 0  Differens: 0     I procent: 0 % 0 st 

 

4. Elever med samma motivation men med en högre upplevd ansträngningsnivå till attackbollen 

 

Basket: 3424  Attackboll:3969 Differens: 545  I procent: 15,9  % 4 st 

 

5. Elever med samma motivation och samma upplevda ansträngningsnivå till båda aktiviteterna 

 

Basket: 4310  Attackboll:4738 Differens: 428  I procent: 9,9  % 5 st 

 

Pulsklocka 1 Lektion 1 Se bilaga 5 Pulskurvor 

 

Basket: 937  Attackboll: 1156 Differens: 222  I procent: 23,7 % 

 

6. Elever med samma motivation till attackbollen men med en lägre upplevd ansträngningsnivå 

 

Basket: 0  Attackboll: 0  Differens: 0     I procent: 0 % 0 st 
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7. Elever mindre motiverade till attackbollen men med en högre upplevd ansträngningsnivå 

 

Basket: 0  Attackboll: 0  Differens: 0     I procent: 0 % 0 st 

 

8. Elever mindre motiverade till attackbollen men med en samma upplevda ansträngningsnivå 

 

Basket: 0  Attackboll:0  Differens: 0    I procent: 0  % 0 st 

 

9. Elever mindre motiverade till attackbollen och med en lägre upplevd ansträngningsnivå till den 

 

Basket: 2685  Attackboll: 2617  Differens: -68   I procent: -2,5  % 3 st 

 

Pulsklocka 3 lektion 1 Se bilaga 5 Pulskurvor 

 

Basket: 765  Attackboll: 463 Differens: -302 I procent: -39,5 % 

 

Pulsklocka 1 lektion 2 Se bilaga 5 Pulskurvor 

 

Basket: 981  Attackboll: 1087 Differens: 106  I procent 10,8 % 

 

Stadsskolan 

 

Lektion 2 10:30-11:20 17/4- 2013 

 

Totalt 21 elever 

 

Steg (alla elever) 

 

Basket: 17714  Attackboll: 17432 Differens: -282  I Procent: -1,6 % 

 

Steg (Elever utan idrottslig bakgrund inom bollsport) 

 

10 st 

 

Basket: 7827  Attackboll: 8505 Differens: 678  I procent: 8,7 % 
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55 
 

Tjejer 

 

Basket: 1926  Attackboll: 2065   Differens:139   I procent 7,2 % 3 st 

 

Killar 

 

Basket: 5901  Attackboll: 6440 Differens: 539    I procent: 9,1 % 7 st 

 

 

1. Elever mer motiverade till attackbollen och en högre upplevd ansträngningsnivå till den 

 

Basket: 647  Attackboll: 654 Differens: 7   I procent: 1  % 1 st 

 

2. Elever mer motiverade till attackbollen men med samma upplevda ansträngningsnivå 

 

Basket: 0  Attackboll: 0  Differens: 0  I procent: 0 % 0 st 

 

3. Elever mer motiverade till attackbollen men med en lägre upplevd ansträngningsnivå till den 

 

Basket: 0  Attackboll: 0  Differens: 0     I procent: 0 % 0 st 

 

4. Elever med samma motivation men med en högre upplevd ansträngningsnivå till attackbollen 

 

Basket: 1469  Attackboll: 1477 Differens: 8  I procent: 0,5  % 2 st 

 

Pulsklocka 4 Se bilaga 5 Pulskurvor 

 

Basket: 479  Attackboll: 565 Differens 86  I procent 15,2 % 

 

5. Elever med samma motivation och samma upplevda ansträngningsnivå till båda aktiviteterna 

 

Basket: 548  Attackboll: 981 Differens: 433  I procent: 79  % 1 st 

 

6. Elever med samma motivation till attackbollen men med en lägre upplevd ansträngningsnivå 
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Basket: 1903  Attackboll: 1525 Differens: -378    I procent: -19,8 % 2 st
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7. Elever mindre motiverade till attackbollen men med en högre upplevd ansträngningsnivå 

 

Basket: 1261  Attackboll: 1773 Differens: 512    I procent: 40,6 % 2 st 

 

8. Elever mindre motiverade till attackbollen men med en samma upplevda ansträngningsnivå 

 

Basket: 0  Attackboll:0  Differens: 0    I procent: 0  % 0 st 

 

9. Elever mindre motiverade till attackbollen och med en lägre upplevd ansträngningsnivå till den 

 

Basket: 1999  Attackboll: 1895  Differens: - 104  I procent: -5,2  % 2 st 

 

 

Steg (Elever med idrottslig bakgrund inom bollsport) 

 

11 st 

 

Basket: 9887   Attackboll: 9427 Differens: -460 I Procent: -4,6  % 

 

Tjejer 

 

Basket: 3268  Attackboll: 2960 Differens: -308 I Procent: -9,4 % 4 st 

 

Killar 

 

Basket: 6619  Attackboll: 6467 Differens: -152 I Procent: -2,3 % 7 st 

 

 

1. Elever mer motiverade till attackbollen och en högre upplevd ansträngningsnivå till den 

 

Basket: 810   Attackboll:998 Differens: 188  I procent: 18,8 % 1 st 

 

2. Elever mer motiverade till attackbollen men med samma upplevda ansträngningsnivå 
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Basket: 963  Attackboll: 817 Differens: -146 I procent: -15,2 % 1 st
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3. Elever mer motiverade till attackbollen men med en lägre upplevd ansträngningsnivå till den 

 

Basket: 425  Attackboll: 638 Differens: 213   I procent: 50 % 1 st 

 

4. Elever med samma motivation men med en högre upplevd ansträngningsnivå till attackbollen 

 

Basket: 997  Attackboll:1046 Differens: 49  I procent: 4,9 % 1 st 

 

Pulsklocka 3 Se bilaga 5 Pulskurvor 

 

5. Elever med samma motivation och samma upplevda ansträngningsnivå till båda aktiviteterna 

 

Basket: 2620  Attackboll: 2540 Differens: -80  I procent: -3 % 3 st 

 

6. Elever med samma motivation till attackbollen men med en lägre upplevd ansträngningsnivå 

 

Basket: 2027  Attackboll: 2038 Differens: 11    I procent: 0,5 % 2 st 

 

Pulsklocka 2 Se bilaga 5 Pulskurvor 

 

Basket: 1015   Attackboll: 1068  Differens 53  I procent: 5,2 % 

 

7. Elever mindre motiverade till attackbollen men med en högre upplevd ansträngningsnivå 

 

Basket: 0  Attackboll: 0  Differens: 0     I procent: 0 % 0 st 

 

8. Elever mindre motiverade till attackbollen men med en samma upplevda ansträngningsnivå 

 

Basket: 1133  Attackboll: 998 Differens: -135  I procent: -11,9 % 1 st 

 

9. Elever mindre motiverade till attackbollen och med en lägre upplevd ansträngningsnivå till den 

 

Basket: 912  Attackboll: 352  Differens: -560  I procent: -61,4  % 1 st
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Sammanställning av båda skolorna: 

 

Totalt 67 elever 

 

30 elever utan idrottslig bakgrund inom bollsporten och 37 elever med en idrottslig bakgrund inom 

bollsport 

 

Steg (alla elever) 

 

Basket: 55927  Attackboll: 61239 Differens:  5315 I Procent: 9,5 % 

 

Steg (Elever utan idrottslig bakgrund inom bollsport) 

 

30 st 

 

Basket: 22047  Attackboll: 25070 Differens: 3023 I procent: 13,7  % 

 

Tjejer 

 

Basket: 8231  Attackboll: 9438  Differens: 1207 I procent 14,7 % 13 st 

 

Killar 

 

Basket: 13816  Attackboll: 15632 Differens:  1816 I procent: 13,1 % 17 st 

 

Steg (Elever med idrottslig bakgrund inom bollsport) 

 

37 st 

 

Basket: 32596  Attackboll: 34854 Differens: 2258 I Procent: 6,9 % 

 

Tjejer 
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Basket: 13460  Attackboll: 14516 Differens: 956  I Procent:7,1 % 17 st
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Killar 

 

Basket: 19139  Attackboll: 20438 Differens: 1302 I Procent:6,8 % 20 st 
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Bilaga 5, Pulskurvor 
Pulskurvor 15/4 Stadsskolan 

 
Pulsklocka 4 Attackboll mellan de röda strecken och basket mellan de blå strecken 
 
Basket: 479  Attackboll: 565  Differens: 86  I procent: 15,2% 
 
Tjej utan idrottslig bakgrund inom bollsport 
 
Lika motivation i båda aktiviteterna 
 

 
Pulsklocka 2 Attackboll mellan de röda strecken och basket mellan de blå strecken 
 
Basket: 1015  Attackboll: 1068 Differens: 53  I procent: 5,2% 
 
Tjej med idrottslig bakgrund inom bollsport 
 
Mindre motiverad till attackboll 
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Pulsklocka 3 Attackboll mellan de röda strecken och basket mellan de blå strecken 
 
Basket: 997  Attackboll: 1046 Differens: 49  I procent: 4,9% 
 
Kille med idrottslig bakgrund inom bollsport 
 
Mer motiverad till attackboll 
 
 
Pulskurvor 19/4 Lektion 1 Landsbygdsskolan 

 
Pulsklocka 1 Attackboll mellan de röda strecken och basket mellan de blå strecken 
 
Basket: 937  Attackboll: 1156 Differens: 222  I procent: 23,7% 
 
Kille med idrottslig bakgrund inom bollsport¨ 
 
Lika motiverad till båda aktiviteterna
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Pulsklocka 3 Attackboll mellan de röda strecken och basket mellan de blå strecken 
 
Basket: 765  Attackboll: 463 Differens: -302  I procent: -39,5% 
 
Tjej med idrottslig bakgrund inom bollsport 
 
Mindre motiverad till attackboll 
 
 
 
 
 

 
Pulsklocka 4 Attackboll mellan de röda strecken och basket mellan de blå strecken 
 
Basket: 1084  Attackboll: 1104 Differens: 20  I procent: 1,8% 
 
Kille utan idrottslig bakgrund inom bollsport 
 
Lika motiverad till båda aktiviteterna
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Pulsklocka 6 Attackboll mellan de röda strecken och basket mellan de blå strecken 
 
Basket: 1050  Attackboll: 1065 Differens: 15  I procent: 1,4% 
 
Kille utan idrottslig bakgrund inom bollsport 
 
Lika motiverad till båda aktiviteterna 
 
 
 
 
Pulskurvor 19/4 Lektion 2 Landsbygdsskolan 
 

 
 
Pulsklocka 6 Attackboll mellan de röda strecken och basket mellan de blå strecken 
 
Basket: 903  Attackboll: 1026 Differens: 123  I procent: 13,6% 
 
Tjej utan idrottslig bakgrund inom bollsport 
 
Mer motiverad till attackboll
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Pulsklocka 4 Attackboll mellan de röda strecken och basket mellan de blå strecken  
 
Basket: 930  Attackboll: 950 Differens: 50  I procent: 5,4% 
 
Kille utan idrottslig bakgrund inom bollsport 
 
Mer motiverad till attackboll 
 
 
 
 
 
 
 

Pulsklocka 3 Attackboll mellan de röda strecken och basket mellan de blå strecken 
 
Basket: 720  Attackboll: 1038 Differens: 318  I procent: 44,2% 
 
Kille med idrottslig bakgrund inom bollsport 
 
Mer motiverad till attackboll
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Pulsklocka 1 Attackboll mellan de röda strecken och basket mellan de blå strecken  
 
Basket: 981  Attackboll: 1087 Differens: 106  I procent: 10,8% 
 
Kille med idrottslig bakgrund inom bollsport 
 
Mer motiverad till attackbol
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Bilaga 6, Brev till deltagare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hej 
 
Vi är två studenter vid Uppsala universitet som studerar vår femte termin till idrottslärare. Vi håller just 
nu på att skriva vår C-uppsats och vill använda er dotter/sons klass i denna undersökning. 
Undersökningen kommer bestå av mätningar som kommer mäta elevernas puls och steg under en 
idrottslektion. I uppsatsen så kommer ej elevernas namn publicerar utan endast de mätresultat som vi 
fått ut av lektionerna. 
 
Syftet med C-uppsatsen är att undersöka skillnaden i fysisk aktivitet mellan bollek och bollsport inom 
ramen för undervisningen i idrott och hälsa. 
 
Har ni några frågor eller önskar att er son/dotter ej skall delta i undersökningen så hör gärna av er till 
någon av oss på telefonnummer 0735401299 eller 0709802682. 
 
 
Med vänlig hälsning, Niklas Jonsson och Thomas Florin 
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Bilaga 7, Aktivitetspyramiden 
 

Bild 1: 
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Bilaga 8, Statistisk signifikans 
 

För att kontrollera att differensen mellan antal steg i de olika bollspelen är säker (95% 
sannolikhet) med detta antal observationer beräknades manuellt en t-test enligt tabell 
nedan. 
 
Först beräknades differensen mellan de parvisa observationerna (D). Därefter beräknades 
medeltalen av alla differenser D34. Skillnaden mellan de individuella differenserna och 
medeltalet beräknades (E) och kvadrerades (F). 
 
Eftersom vi har 37 parvisa observationer har vi 36 frihetsgrader. Ett tabellvärde för 
”Student’s t critical points för sannolikhet 0,025 och 36 frihetsgrader hämtades. 
T 0,025 2,045 
 
Konfidensintervall för medeltalet av differensen beräknades: 
 
T 0,025 Standardavikelse/roten ur antalet observationer 
2,045 *  200,9507 ”/   5,477226 
75,02779 
 
d.v.s. med 95% sannolikhet ligger den sanna differensen mellan 
118,8 ”+/- 75,0 
 
 
 
 Antal steg Antal steg Differensen mellan Differensen till Differensen till 
Elev: Attackboll Basket  attackboll och basket medelvärdet  medelvärdet 
     antal steg  upphöjt i två 
 
1 654  647  7   -111,8  12506,69 
2 565  479  86   -32,8  1078,028 
3 879  1103  -224   -342,8  117534,7 
4 922  963  -41   -159,8  25546,69 
5 876  803  73   -45,9  2100,694 
6 973  1036  -63   181,8  33063,36 
7 846  800  46   72,8  5304,694 
8 897  458  439   320,2  102506,7 
9 912  990  -78   196,8  38743,36 
10 981  548  433   314,2  98700,69 
11 806  773  33   -85,8  7367,361 
12 969  840  129   10,2  103,3611 
13 791  558  233   115,2  12034,03 
14 986  1016  -30   -148,8  22151,36 
15 899  788  111   -7,8  61,36111 
16 933  736  197   78,2  6110,028 
17 950  930  20   98,8  9768,028 
18 1035  824  211   92,2  8494,604 
19 699  569  119   0,2  0,027778 
20 901  879  22   -96,8  9376,694 
21 548  507  41   77,8  6058,028 
22 1065  1050  15   -103,8  10781,36 
23 973  828  145   26,2  684,6944 
24 906  954  -48   -166,8  27833,36 
25 637  717  -80   -198,8  39534,69 
26 1009  612  397   278,2  77376,69 
27 1281  552  729   610,2  372303,4 
28 1063  612  451   333,2  110334,7 
29 1104  1084  172   -98,8  9768,028 
30 959  787  172   53,2  2826,694 



72 
 

 
 
Medelvärde av alla differenser:  118,8 
Saldo:        0,0  1171054 
Variansen:         40381,18 (29 är antalet 
frihetsgrader) 

 
 
  



73 
 

 
  Antal steg Antal steg Differensen mellan Differensen till Diffrensen till 
Elev:  Attackboll Basket  attackboll och basket medelvärdet  medelvärdet 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medelvärde av alla diffrenser:                                            60,9 
Saldo:                         0,0            952825,6 
Variansen:                                26467,38 (36 är 
antalet frihetsgrader) 
Standradavikelsern SD:                    162,688 (beräknas 
genom roten ur variansen)    
 
 
Eftersom vi har 37 parvisa observationer har vi 36 frihetsgrader. Ett tabellvärde för 
”student’s critical points” för sannolikhet 0,025 och 36 frihetsgrader hämtades. 
T 0,025 2.029 
 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

1318 

944 

914 

750 

1116 

1038 

854 

951 

1084 

1072 

905 

987 

1156 

463 

1009 

1035 

1065 

719 

816 

892 

1034 

1087 

1099 

987 

1026 

1104 

1068 

649 

970 

902 

1046 

817 

998 

989 

998 

638 

352 

1137 

896 

748 

712 

1040 

720 

573 

901 

969 

1010 

671 

961 

937 

765 

1013 

986 

939 

630 

616 

876 

853 

981 

994 

863 

903 

1018 

1015 

790 

1012 

916 

997 

963 

810 

914 

1133 

425 

912 

181 

48 

166 

38 

76 

318 

281 

50 

115 

62 

234 

26 

219 

-302 

-4 

49 

126 

89 

200 

16 

181 

106 

105 

124 

123 

86 

53 

-141 

-42 

-14 

49 

-146 

188 

75 

-135 

213 

-560 

120,1 

-12,9 

105,1 

-22,9 

15,1 

257,1 

220,1 

-10,9 

54,1 

1,1 

173,1 

-34,9 

158,1 

-362,9 

-64,9 

-11,9 

65,1 

28,1 

139,1 

-44,9 

120,1 

45,1 

44,1 

63,1 

62,1 

25,1 

-7,9 

-201,9 

-102,9 

-74,9 

-11,9 

-206,9 

127,1 

14,1 

-195,9 

152,1 

-620,9 

14425,96 

166,2009 

11047,71 

524,0387 

228,2549 

66104,58 

48447,58 

118,6333 

2927,687 

1,227904 

29966,42 

1217,444 

24998,17 

131690,5 

4210,958 

141,4171 

4239,066 

790,0657 

19351,07 

2015,282 

14425,96 

2034,741 

1945,525 

3982,633 

3857,417 

630,4171 

62,28196 

40760,34 

10586,74 

5608,795 

141,4171 

42804,25 

16156,47 

199,0387 

38373,63 

23136,88 

385506,7 



74 
 

 
T 0,025 standardavv/roten ur antalet observationer 
2,029 * 162,688 ”/  6,082763 
 
d.v.s. med 95% sannolikhet ligger den sanna differensen mellan 
60,9 ”+/-  54,3 
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22 1087 981 106 45,1 2034,741 
 23 1099 994 105 44,1 1945,525 
 24 987 863 124 63,1 3982,633 
 25 1026 903 123 62,1 3857,417 
 26 1104 1018 86 25,1 630,4171 
 27 1068 1015 53 -7,9 62,28196 
 28 649 790 -141 -201,9 40760,34 
 29 970 1012 -42 -102,9 10586,74 
 30 902 916 -14 -74,9 5608,795 
 31 1046 997 49 -11,9 141,4171 
 32 817 963 -146 -206,9 42804,25 
 33 998 810 188 127,1 16156,47 
 34 989 914 75 14,1 199,0387 
 35 998 1133 -135 -195,9 38373,63 
 36 638 425 213 152,1 23136,88 
 37 352 912 -560 -620,9 385506,7 
 Medelvärde av alla 

differenser: 60,9 
   Saldo: 

   

0,0 952825,6 
 

Variansen: 
   

26467,38 
 (36 är antal 
frihetsgrader) 

Standardavvikelsen SD: 
  

162,688 
beräknas genomroten 
ur variansen 

 

a) Antal steg under attackboll minus antal steg vid 
basket 

 
       

 

Differens i medeltal mellan de två 
bollspelen: Medel diff "+/- 

     

60,9 "+/- 

     

60,9 "+/- 

       

   

Differensen med 95% konfidensintervall: 

   

d.v.s 
differensen mellan de båda typerna ligger med 
95 säkerhet mellan 

   

6,6 och 115,2 
 


