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Sammanfattning 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med den här studien var att undersöka fysisk självuppfattning hos elever från en 

nationell idrottsutbildning (NIU) och ett samhällsvetenskapligt program, med inriktningen 

beteendevetenskap (SABET). Studien har utgått från följande frågeställningar: Hur ser den 

fysiska självuppfattningen ut hos elever från en NIU och ett SABET? Hur ser sambandet ut 

mellan total fysisk självuppfattning samt dess olika undergrupper hos elever från en NIU och 

ett SABET? Hur ser den fysiska självuppfattningen ut hos elever från en NIU i jämförelse 

med eleverna från ett SABET? 

Metod 

Studien var en kvantitativ tvärsnittsstudie. Med enkäten: Sådan är jag!© - Ungdom mättes 

upplevd fysisk självuppfattningen, vilken består av sex undergrupper. Totalt deltog 37 

gymnasieelever från en mellanstor stad i Mellansverige från årskurs 2 och 3: 23 elever från 

SABET och 14 elever från NIU. För att mäta samband användes Spearman’s rho korrelation 

och för den jämförandeanalysen användes Mann-Whitney U test. 

Resultat 

Eleverna (NIU och SABET) hade en varierande poäng på total fysisk självuppfattning och 

undergruppen med högst median för tjejer var global självkänsla och för killar var det 

idrottslig förmåga. Majoriteten av korrelationerna mellan de sex undergrupperna var starka 

vilket även samtliga korrelationer mellan de sex undergrupperna och total fysisk 

självuppfattning var. Inga signifikanta skillnader mellan programmen kunde ses för de sex 

undergrupperna samt total fysisk självuppfattning förutom för fysisk självkänsla, där NIU 

hade ett högre medianvärde.  

Slutsats 

Det verkar som om fysisk aktivitet har en positiv påverkan på den fysiska självuppfattningen, 

framförallt gällande den fysiska självkänslan. 
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1 Inledning 

1.1 Introduktion  

Livet är en ständig process. Man börjar som barn för att sedan bli ungdom och därefter vuxen. 

Sedan blir man som vuxen kanske förälder till ett barn. Det är därför inte bara viktigt att vara 

fysisk aktiv som barn och ungdom för att ha en god fysik då, utan för att man lägger en grund 

till att behålla detta beteende när man uppnår vuxen ålder. (Sollerhed 2006, s. 47) 

 

I skolan syftar ämnet idrott och hälsa till att eleverna ska ”utveckla sin kroppsliga förmåga 

samt förmåga att planera, genomföra och värdera olika rörelseaktiviteter som allsidigt främjar 

den kroppsliga förmågan” (Skolverket 2013, s. 83). Skolidrotten ska hjälpa eleverna att få en 

förståelse för betydelsen av att vara fysisk aktiv. Man talar även om att den skall skapas på ett 

sådant sätt att normer och värderingar om vad som är manligt, kvinnligt och kroppsideal, 

tydligt framkommer. Även etik och moral ska inkluderas som lärandemoment inom 

skolidrotten. Kunskapen som man fått inom skolans värld skall sedan föras vidare ut i 

samhället. (Skolverket 2013, s. 83-84) 

 

Att känna sig sämre än andra, otillräcklig eller dålig kan vara påfrestande. Dessa känslor är 

också troligen starkt bidragande orsaker till psykisk ohälsa hos barn och ungdomar (Statens 

Offentliga Utredningar 2006, s. 29).  

 

Finns det någon koppling mellan individens självuppfattning och fysisk aktivitet? Finns det en 

koppling mellan en dålig självuppfattning också en låg fysisk självkänsla? Därför är det 

intressant att studera den fysiska självuppfattningen hos elever från en nationell 

idrottsutbildning (NIU) och ett samhällsvetenskapsprogram, inriktningen beteendevetenskap 

(SABET). 

 

1.1.1 Hälsa och fysisk aktivitet 

Hälsa kan definieras som ett flerdimensionellt tillstånd med frånvaro av sjukdom hos en 

individ, vilket kan exemplifieras av livskvalitet och en känsla av välbefinnande (Corbin, 

Pangrazi & Franks 2000, s. 1).  
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Fysisk aktivitet är alla kroppsrörelser som resulterar i att skelettmuskulaturen kontraherar och 

som ger en ökad energiförbrukning (Satcher, Philip & Griffith Joyner 1996). Fysisk 

inaktivitet är däremot raka motsatsen till fysisk aktivitet och definieras i boken Fysisk aktivitet 

i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling (FYSS) som avsaknad av kroppsrörelse, till 

exempel vid vila (FYSS 2015). 

 

Människor har idag en allt mer stillasittande vardag trots kunskapen om att fysisk inaktivitet 

är negativt för hälsan och utgör den fjärde största orsaken till en förtidig död. 

Rekommendation är minst 30 minuter fysisk aktivitet med måttlig intensitet varje dag, till 

exempel en rask promenad. Den fysiska aktiviteten ska pågå i minst 10 minuter vid varje 

tillfälle (Folkhälsomyndigheten 2014). 

 

I en klinisk översiktsstudie undersöktes relationen mellan stillasittande och 

rekommendationerna för fysisk aktivitet. Resultaten visade att stillasittande oberoende av 

fysisk aktivitet ökade risken för ett övervägande antal folksjukdomar. (Ekblom-Bak, Ekblom, 

& Hellénius 2010, s. 587-588) 

 

Mellan åren 2005-2010 har det inte sket någon betydande förändring vad gäller att följa 

rekommendationerna för fysisk aktivitet i åldersgruppen 16-29 år. Även den rapporterade 

tiden avseende stillasittande var i stor utsträckning konstant mellan dessa år. (Statens 

folkhälsoinstitut 2010, s. 17, 21). Detta betyder att personer i åldersgruppen 16-29 år 

fortfarande fem år senare inte är tillräckligt fysisk aktiva enligt rekommendationen. 

 

Den fysiska självkänslan definieras av Anders Raustorp som ”en persons utvärdering av det 

goda eller värdefulla i sin beskrivning av sig själv” (2013, s. 75). Självkänslan påverkas alltså 

både av den egna uppfattningen och hur andra uppfattar oss. Ökad fysisk aktivitet skulle 

kunna leda till ökad fysisk självkänsla, vilket skulle främja hälsan och förbygga uppkomsten 

av folksjukdomar. Folkhälsopolitiken förespråkar fysisk aktivet för att minska risken för 

fysisk ohälsa hos barn och ungdomar. (Statens folkhälsoinstitut 2011)  

 

1.1.2 Självkänsla 

Från tidig ålder börjar man utveckla sin identitet och autonomi. Identitetsutvecklingen sker 

genom att man skaffar sig ett beteende, personlighetsdrag, vanor och tankar om hur ens liv är 
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och hur man vill att framtiden skall vara. Under hela ungdomsåren ifrågasätter man vem man 

är och varför man är det, till exempel är man den man är för att mamma och pappa vill att 

man ska vara så. Det är då inte konstigt att självförtroendet och självkänslan kan svikta under 

perioder eller att man helt ifrågasätter sig själv. När man sedan övergår till vuxenålder har 

man förhoppningsvis funnit svar på några av frågorna man ställt sig under sin ungdomstid. 

Autonomi innebär att man vet sina styrkor och svagheter och hur man kan använda sig av 

dessa för att lösa de problem som kan uppstå under livets gång. Det är därför viktigt att skaffa 

sig en självkännedom som stämmer överens med hur verkligheten ser ut för att kunna 

förbereda sig för vuxenlivet. (Berg Kelly 2014, ss. 57-ff) 

 

Den globala självkänslan byggs upp på ett hierarkiskt sätt bestående av tre underliggande 

områden: social, kognitiv och fysisk självkänsla. Fokus för denna uppsats är fysisk 

självkänsla som bygger på följande fyra komponenter: idrottslig motorisk kompetens, 

kroppsattraktivitet, fysisk styrka och fysisk kondition. (Raustorp 2006; Whitehead 1995) (se 

figur 1) 

 

 

 

 

Figur 1. Hierarkisk modell av självkänsla med området fysisk självkänsla och dess fyra 

komponenter (Raustorp 2013, s. 76). 

 

Fysisk självkänsla 
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Självkänsla kan påverkas av någon form av livsövergång, där självkänslan sätts på prov och 

självkänslan eller självbilden av ens identitet förändras (Gayman, Lloyd & Ueno 2012, s. 

691). Den fysiska självkänslan är det område som har störst inverkan på den globala 

självkänslan (Harter 1993; 1999). Barn och ungas hälsa har under den senaste tiden 

försämrats med en ökad förekomst av psykosomatiska symtom såsom nedstämdhet och 

trötthet. Framför allt har det skett en ökning av dessa symtom hos flickor. 

(Folkhälsomyndigheten 2014) Fysik aktivitet har visat sig vara effektiv för att minska 

förekomsten av psykisk ohälsa och för att minska andra typer av sjukdomar till följd av fysisk 

inaktivitet (Statens folkhälsoinstitut 2005, s. 274).  

 

Barn och ungdomar har idag ett mer stillasittande liv än tidigare. Detta kan resultera i ökad 

vikt vilket kan påverka kroppsattraktiviteten som är en viktig del i den fysiska självkänslan. 

Bokedal, Eriksson, Rasmussen och Schäfer Elinder (2004, ss. 47-ff, 74) visar i en studie att 

pojkar i årskurs 8-9 skattar att de sitter i större utsträckning än flickor i samma årskurs. Vidare 

visar studien att flickor skattade en lägre självkänsla än pojkar. 

 

Självkänsla kan delas in i olika komponenter. En del är self-efficacy, den situationsbundna 

självkänslan eller tilltron till vår förmåga och färdighet vid en viss aktivitet. Exempelvis kan 

man bedöma den egna allmänna idrottsliga förmågan som stark, men vid en specifik situation, 

såsom att ”springa en mil”, kan den situationsbundna självkänslan vara svag och leda till att 

man backar från denna situation. Självkänslan kan förbättras genom självförbättring vilket 

kan beskrivas som ett driv att nå framgång inom det man känner sig säker på eller inom ett 

område som man känner sig mindre säker på, för att utvecklas som individ. (Bandura 1997) 

 

Flera studier har visat att self-efficacy kan förändras genom att individen förverkligar saker 

som den tidigare tyckte var obehagligt i relation till fysisk aktivitet och på så sätt utvecklas 

(Bandura 1997; Whitehead & Corbin 1997). 

 

Self-efficacy utgör en del i Social Cognitive Theory (SCT), vilken har utvecklats av Bandura 

(1997). Utgångspunkten i SCT är att individen, omgivningen och beteendet påverkar 

varandra. Detta samspel påverkar våra tankar och känslor vilket i sin tur gör att man utvecklar 

ett beteende baserat bland annat på observation av andra människor. 
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1.1.3 Skolans och regeringens uppdrag 

Skolan är en del av de hälsofrämjande arenorna som regeringen i slutet av första kvartalet 

2008 lade fram som förslag till Riksdagen. Meningen med hälsofrämjande arenor är att öka 

människors självförtroende samt fysiska och psykiska välmående. Genom att skapa trygga 

miljöer för ungdomar att utvecklas i och genom att ge elever stöd under svåra situationer 

under skoltiden kan hälsan främjas. Skolan utgör en stor del av ungdomars uppväxt och bör 

därför innehålla en god fysisk och psykosocial miljö för att utveckla individen. Genom att 

bekanta sig med olika kulturer, bakgrunder och livsvillkor kan individer utvecklas. Barn, 

ungdomar samt äldre i samhället anser Regeringen är de grupper som karakteriseras av stora 

förändringar i livet. Att gå från ung till vuxen är en tid under ständig förändring där stöd via 

skola, föreningsliv och föräldrar spelar en viktig roll för att barn ska kunna upprätthålla en 

god hälsa såväl fysisk som psykisk. (Larsson 2008) 

 

1.1.4 Nationell idrottsutbildning 

Nationellt godkända idrottsutbildningar (NIU) startade under hösten 2011 som en ny 

elitidrottsutbildning på gymnasienivå. Denna utbildning är framtagen för att ge elever 

möjlighet att utvecklas till elitidrottare inom sin idrott samtidigt som de kan studera på 

gymnasiet för att få en utbildning i grunden. Lärarna inom specialidrotterna agerar tränare och 

coacher till eleverna, ofta både inom och utanför skolan. (Liljeholm & Lund 2012)  

 

NIU ”riktar sig till elever som vill kombinera sin gymnasieutbildning med en 

elitidrottsutbildning”. Utbildningarna har en tydlig elitidrottskaraktär. Därför får endast 

riksidrottsgymnasier och NIU ge ämnet specialidrott. ”Specialidrott får ingå i utbildningen 

med 200 poäng i programfördjupningen och 200 poäng i det individuella valet. Ämnet får 

efter beslut av rektor dessutom läsas som utökat program med 300 poäng. Elver som går de 

här utbildningarna kan alltså läsa 700 poäng specialidrott.” Alla utbildningar inom 

specialidrott skall tillstyrkas av specialidrottsförbundet för att utbildningen ska vara godkänd. 

(Skolverket 2015) 

 

1.1.5 Samhällsvetenskapsprogram 

Samhällsvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program. Utbildningen ska 

förbereda eleverna för högskolan efter avslutade gymnasiala studier. Programmets fokus är 
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samhällsförhållanden runt om i världen, till exempel demokrati och ekonomi. Eleverna ska 

utveckla sin vetenskapliga medvetenhet kring att utveckla, formulera och utreda 

frågeställningar genom olika teorier. Målet är att eleverna ska utveckla samarbetsförmåga, 

kreativitet, självständighet, ansvarstagande och förmåga att se möjligheter för att ta initiativ 

och kunna omsätta idéer till verklighet. Detta program fokuserar inte på idrott som NIU. Här 

är fokus istället som ovan nämnt högskoleförberedelser. Samhällsvetenskapsprogrammet har 

följande tre inriktningar: beteendevetenskap (SABET), medier, information och 

kommunikation och samhällsvetenskap. (Skolverket 2013, s. 49-50) 

 

1.1.6 Fysisk självuppfattning 

För att mäta fysisk självkänsla skapades Children and Youth Physical Self-Perception Profile 

(CY-PSPP) som en utveckling av Physical Self-Preception Profile (PSPP) (Whitehead 1995). 

CY-PSPP har i sin tur översats till svenska och kallas ”Sådan är jag!” och mäter fysisk 

självuppfattning (Raustorp, Ståhle, Gudasic, Kinnunen & Mattson 2005).  

 

I Raustorps bok Fysisk självkänsla (2013) presenteras data från studien Physical activity, 

body composition and physical self-esteem-a three year follow-up study among adolescents in 

Sweden (Raustorp, Mattson, Svensson & Ståhle 2006). Studien omfattade 93 skolungdomar i 

åldern 15-17 år bosatta i sydöstra Sverige. Medianvärdet för total poäng (total fysisk 

självuppfattning) från Sådan är jag!© - Ungdom för pojkar var 109 poäng och för flickorna 

102 poäng. Vidare visade studien att kompetens inom idrottsaktiviteter hade den största 

inverkan på den fysiska självkänslan jämfört med resterande komponenter av fysisk 

självuppfattning. Mellan idrottslig motorisk kompetens och fysisk självkänsla kunde en 

måttlig korrelation ses hos pojkarna och hos flickorna kunde man se en stark korrelation. 

 

1.1.7 Samband mellan fysisk självkänsla och fysisk aktivitet  

Det har genomförts många studier inom både området fysisk aktivitet och inom området 

självkänsla samt studier som sammankopplar dessa områden (t.ex. Rassmusen, Eriksson, 

Bokedal & Schäfer Elinder 2004; Nesheim & Haugland 2003; Honkinen, Suominen, Välimaa, 

Helenius & Rautava 2005). 
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Fysisk aktivitet kan ge ökad självkänsla, subjektivt välbefinnande och ökad livskvalité (Fox 

1999). Det är vanligt att de positiva effekterna av att vara fysisk aktiv för den psykiska hälsan 

tas upp. Stora delar av västvärldens befolkning lider av någon form av ångest. Ångest kan 

uppkomma vid känslan av att krav och förmågan inte överensstämmer. (Landers 1997)  

 

En norsk studie visade att fysisk aktivitet har ett klart positivt samband med den fysiska 

hälsan oberoende av sociala och psykologiska riskfaktorer hos ungdomarna i 11, 13 och 15 

års ålder (Nesheim & Haugland 2003). En liknade finsk studie visade att den fysiska hälsan 

och självuppfattningen om individens fysiska färdigheter var viktiga för utvecklingen av 

självbild samt psykisk och social utveckling. Studien baserade sig på 1231 12-åriga barn. 

Hänsyn togs till de sociala och psykologiska riskfaktorerna. Resultatet i studien visade på ett 

tydligt positivt samband mellan fysisk aktivitet och upplevd fysisk hälsa. (Honkinen et al. 

2005)   

 

En svensk studie visade att den psykiska ohälsan har ökat under de senaste åren, framförallt 

hos yngre kvinnor. I studien undersöktes ungdomar i 8:e och 9:e klass i kommunala skolor i 

sydvästra Stockholms län. Framförallt studerades sambandet mellan kroppssammansättning, 

(kroppslängd, kroppsvikt samt midja och stuss omfång) men även en enkätundersökning om 

fysisk aktivitet genomfördes. Man använde sig av självskattningsmetoden ”jag tycker jag är”. 

Resultaten visade att andelen flickor med låg självkänsla var signifikant högre än andelen 

pojkarna med låg självkänsla. Även ett samband mellan tjejer med låg självkänsla och 

mammor med högre utbildning kunde ses. Studien visade också att personer med utländsk 

bakgrund hade högre självkänsla än personer med svensk eller invandrarbakgrund. Slutligen 

visade resultaten att både pojkar och flickor som var högaktiva hade en högre självkänsla än 

medelaktiva och lågaktiva. (Rasmussen et al. 2004)  

 

Sammantaget visade dessa tre nordiska studier att fysisk aktivitet och fysisk hälsa har ett klart 

positivt samband oberoende av sociala och psykologiska faktorer. 

 

I en kanadensisk studie fick friska barn (33 st.) och barn, vilka hade genomgått den 

njurtransplantation (20 st.), i åldrarna 6-18 år, bland annat besvara enkäten CY-PSPP 

samtidigt som de använde stegräknare för att mäta den fysiska aktiviteten. Resultaten visade 

att de barn som genomgått en njurtransplantation uppfattade sig själva som mindre fysiskt 
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aktiva än de friska barnen och de upplevde även en lägre livskvalitet, vilken var relaterad till 

medicinsk status. Vidare visade resultaten att föräldrar till de barn som genomgått en 

njurtransplantation, som förespråkade en fysisk livsstil påverkade barnens aktivitetsnivå 

positivt. Studien redovisade dock inte hur mycket barnens aktivitetsnivå påverkades. 

(Hamiwka, Cantall, Crawford & Clark 2009, ss. 861-867)  

 

Ytterligare en norsk studie genomfördes under 2006-2007 med 279 skolbarn i östra Norge. 

Studien fokuserade på hälsopromotionsfaktorer genom mätning av general self-efficacy 

(GES) och health-related quality of life (HRQOL). Resultaten visade ett signifikant samband 

mellan ökad global självkänsla och en ökad HRQOL hos skolbarn i åldrarna 12-13. Detta 

gällde för både pojkar och flickor. Vidare visade resultaten att pojkar skattade sin självkänsla 

högre än flickor. (Kvarme Gravdal, Haraldstad, Helseth, Sørum & Natvig 2009) 

 

De två viktigaste faktorerna för tjejers fysiska självkänsla är kroppsattraktivitet och idrottslig 

förmåga, medan för killar är det kroppsattraktivitet och fysisk kondition. Detta visade studier 

genomförda i Australien, Sverige och USA. (Raustorp et al. 2005) 

 

Sollerhed har genomfört en studie som visar skillnader i fysisk förmåga mellan olika 

gymnasiala program. Kapaciteten i balans och styrka var högre i teoretiska program än i 

praktiska hos båda könen. Tjejer på ett samhällsprogram hade i jämförelse med ett program 

för assisterande sjuksköterskor en bättre fysisk förmåga. För pojkar infanns det högsta värdet 

för fysisk förmåga på naturvetenskapliga linjer och det lägsta på fordonslinjer. Vidare visade 

resultaten att en ökad fysisk förmåga har en positiv betydelse för studier inom matematik och 

läsning. Det fanns även ett samband mellan fysisk aktivitet och betyg inom andra teoretiska 

ämnen. Vidare var den självskattade fysiska aktiviteten högre om man tillhörde någon form 

av idrottsförening. Även den självskattade förmågan vid idrottslektionerna var relaterad till att 

tillhöra någon form av idrottsförening. Slutligen visade resultaten att personer som upplevde 

sig själva som fysiskt aktiva hade en högre självinsikt kring sin kroppstillfredsställelse jämfört 

med de som inte upplevde sig som fysiskt aktiva. (2006, s. 41-44)  
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1.2 Syfte och frågeställningar  

Syftet med den här studien är att undersöka fysisk självuppfattning hos elever från en 

nationell idrottsutbildning (NIU) och ett samhällsvetenskapsprogram, inriktning 

beteendevetenskap (SABET).  

 

Studien har utgått från följande frågeställningar:  

Hur ser den fysiska självuppfattningen ut hos elever från en NIU och ett SABET?  

Hur ser sambandet ut mellan total fysisk självuppfattning samt dess olika undergrupper hos 

elever från en NIU och ett SABET? 

Hur ser den fysiska självuppfattningen ut hos elever från en NIU i jämförelse med eleverna 

från ett SABET? 

 

2 Metod 

2.1 Tillvägagångssätt 

Inledningsvis sökte jag efter en befintlig enkät som jag skulle kunna använda i denna studie. 

Då studien handlar om fysisk självkänsla togs beslutet att använda enkäten Children and 

Youth Physical Self- Perception Profile (CY-PSPP) (Whitehead 1995). Enkäten finns översatt 

till svenska och kallas Sådan är jag!© – Ungdom. Enkäten är copyrightskyddad vilket 

resulterade i att jag kontaktade en av författarna till den svenska versionen, Anders Raustorp, 

via e-post för att få ett godkännande att använda enkäten, vilket jag också fick. 

 

Efter detta godkännande, skickade jag via e-post ut ett informationsbrev (bilaga 2) till rektorn 

på den utvalda skolan. Denna skola valdes ut för att den hade både NIU och SABET. I 

informationsbrevet förklarades syftet med studien, hur genomförandet av 

enkätundersökningen skulle gå till samt de etiska aspekterna jag förhöll mig till. I brevet 

ombads också rektorn att höra av sig om denna undersökning verkade intressant. Eftersom jag 

inte hört av honom en vecka efter att informationsbrevet skickats ut valde jag att ringa till 

honom istället. Jag lyckades tyvärr inte komma i kontakt med honom direkt, utan det dröjde 

ytterligare cirka två veckor innan vi fick kontakt. Han var positiv till studien och sände vidare 

informationsbrevet till berörda arbetslag på NIU och SABET för att undersöka deras intresse 

för deltagande. När jag inte hört något från skolan på över två veckor tog jag kontakt igen. 
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Inte heller den här gången fick jag kontakt med rektorn, utan blev hänvisad till biträdande 

rektorn, vilken jag kom i kontakt med omgående och fick kontaktuppgifter till respektive 

arbetslags förstelärare. Jag kontaktade dessa via telefon, vilket resulterade i att jag fickkomma 

till en klass på respektive program. Jag delade ut de numrerade enkäterna till eleverna och jag 

läste sedan en exempelfråga gemensamt tillsammans med eleverna för att de skulle få en så 

noggrann genomgång som möjligt av hur enkäten fylls i. Eleverna uppmanades även att svara 

så sanningsenligt som möjligt. Först medverkande elever från SABET, sedan elever från NIU. 

Det tog i genomsnitt 20 minuter per klass att fylla i enkäten. 

 

2.2 Urval 

Undersökningen utfördes på en kommunal gymnasieskola i en mellanstor stad i 

Mellansverige. Deltagarna bestod initialt av totalt 39 elever i 17-18 års ålder. Två av dessa 

elever plockades dock bort då de fyllt i enkäten felaktigt. Av återstående 37 elever (8 killar 

och 29 tjejer) gick 23 elever (1 kille och 22 tjejer) gick på SABET tredje året och 14 elever (7 

killar och 7 tjejer) på NIU andra året. 

 

2.3 Mätmetod 

Mätningen genomfördes med hjälp av den svenska översättningen av det internationella 

skattningsinstrumentet Children and Youth Physical Self-Perception Profile (CY-PSPP). CY- 

PSPP är utveckling av skattningsinstrumentet Physical Self-Perception Profile (PSPP) som 

skapades av Fox och Corbin 1989 (Raustorp 2013, s. 86). Den svenska enkäten som användes 

kallas Sådan är jag!© – Ungdom och är översatt av Anders Raustorp. Enkäten består av 36 

frågor vilka alla har två påstående som respektive kan ge ett till fyra poäng. Ett står för till 

exempel låg självkänsla och fyra för till exempel hög självkänsla. Eleverna börjar med att 

välja det påstående som passar bäst in på dem och markerar sedan om de håller med helt eller 

delvis om detta påstående. (Raustorp et al. 2005; Hamiwka et al. 2009) Utöver enkäten Sådan 

är jag!© – Ungdom fanns två bakgrundsfrågor med: program och kön. (se bilaga 4) 

 

Enkätens frågor är uppdelade i följande sex grupper: idrottslig förmåga, fysisk kondition, 

kroppsattraktivitet, fysisk styrka, fysisk självkänsla och global självkänsla. Frågorna för dessa 

grupper kommer i ovanstående ordning enkäten. Varje undergrupp innehåller sex frågor. 

Högsta poängen är 24 och minsta poäng 6 per undergrupp. (Raustorp 2013, s. 169)  



11 

 

 

2.4 Validitet och reliabilitet 

Enkäten Sådan är jag!© – Ungdom valdes bland annat till denna studie för att den är 

validitet- och reliabilitetstestad i Sverige. Detta test av kvalitet visades både en hög reliabilitet 

och validitet (Raustorp et al. 2005). Även originalversionen CY-PSPP har visat en hög 

validitet och reliabilitet (Whitehead 1995). 

 

Jag närvarade då enkäten fylldes i för att öka undersökningens kvalitet genom att bland annat 

finnas där för eventuella frågor. För att säkerställa att eleverna förstått hur de skulle fylla i 

enkäten genomfördes en exempelfråga gemensamt genom att jag läste frågan och sedan 

förklarade att de skulle välja de påstående som passade bäst in på dem. Vidare blev eleverna 

uppmanade att fylla i enkäten så noggrant de kunde. (Ejlertsson 2005, s. 126-134) 

 

2.5 Etiska aspekter 

Vid den inledande kontakten med rektor gavs information via e-post om studiens syfte och 

genomförande samt att skolorna skulle förbli anonyma i uppsatsen och benämnas som en 

kommunal gymnasieskola i en mellanstor stad i Mellansverige. Vidare gavs information om 

elevernas anonymitet samt att resultatet skulle presenteras på gruppnivå och att endast 

programmet skulle redovisas. Även information om att eleverna fick avbryta enkäten när de 

ville gavs. (Vetenskapsrådet 2002, ss. 7-14 ) 

 

Vid tillfället då enkäterna fylldes i informerades eleverna om att de var anonyma, att det var 

helt frivilligt att delta och att de fick avbryta sin medverkan när de ville. Då eleverna var så 

pass gamla att de själva kunde bedöma om de ville delta eller inte togs ingen kontaktat med 

målsman för de elever som ännu inte uppnått myndighetsålder för godkännande av 

medverkan i undersökningen. (Vetenskapsrådet 2002, ss. 7-14) 

 

Raustorp påpekar i testmanualen att frågorna i Sådan är jag!© – Ungdom kan uppfattas som 

känsliga och att man därför måste vara noga med att påpeka de ovan nämnda aspekter (2013, 

s. 159), vilket jag som beskrivits gjorde. 
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2.6 Databearbetning och analys 

Analysen av enkäterna har genomförts med hjälp av en så kallad kodnyckel för Sådan är 

jag!© – Ungdom. Enkätens frågor är som tidigare beskrivits uppdelade i följande sex grupper: 

idrottslig förmåga, fysisk kondition, kroppsattraktivitet, fysisk styrka, fysisk självkänsla och 

global självkänsla. Varje undergrupp innehåller sex frågor. Högsta poängen är 24 och lägsta 

poäng 6 per undergrupp. Ju högre total sammanlagd poäng på enkäten desto högre fysisk 

självuppfattning tillskrivs eleven. Referensdata finns också bifogat i kodnyckeln för att ge en 

bild av vad de olika poängnivåerna innebär för olika åldersgrupper samt kön. (Raustorp 2013, 

s. 169-171) 

 

De statistiska analyserna genomfördes i IBM SPSS Statistics 22 och Statistica. Deskriptiv 

data presenteras som antal samt median och intervall: min-max värde. För att analysera 

sambanden mellan de sex undergrupperna samt total fysisk självuppfattning användes 

Spearman’ rho. Följande riktlinjer för tolkning av korrelationers styrka användes: svagt 

samband: r = 0,1 – 0,29, medelstarkt samband: r= 0,3 – 0,49 och starkt samband: r= 0,5 – 1,0 

(Cohen 1988). För den jämförande analysen genomfördes Mann-Whitney U test. 

Signifikansnivån sattes till p < 0,05. 
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3 Resultat  

3.1 Hur ser den fysiska självuppfattningen ut hos elever från en NIU 

och från ett SABET? 

Eleverna (NIU och SABET) hade en varierande total poäng – total fysisk självuppfattning på 

Sådan är jag!© – Ungdom. Medianen för tjejer var 92 (intervallet 46-137) och medianen för 

killar var 92 (intervallet 66-120). Mest förekommande poäng för undergruppen global 

självkänsla var 18 poäng (6 st.) för samtliga tjejer (NIU och SABET) och för alla killar (NIU 

och SABET) var 21 poäng (2 st.). (se Figur 2) 

Mest förekommande poäng för undergruppen fysisk självkänsla var 13 och 15 poäng (4 

respektive 4 st.) för samtliga tjejerna (NIU och SABET). Alla killar (NIU och SABET) hade 

olika poäng. (se Figur 3) 

Den undergrupp som hade högst median var globala självkänslan. Den undergrupp som hade 

högst median för tjejer var globala självkänslan och den undergrupp som hade högst median 

för killar var idrottsliga förmågan (se tabell 1). 

 

Tabell 1 – Median och intervall (min-max värde) för de sex undergrupperna samt total fysisk 

självuppfattning för hela gruppen samt uppdelat på kön. Den minimala poängen för respektive 

undergrupp är 6 poäng och den maximala poängen är 24 poäng. Minimal respektive maximal 

totalpoäng är 36 och 144 poäng.  

 Tjejer 

(n = 29) 

Killar 

(n = 8) 

Total 

(n = 37) 

Undergrupp Median Intervall Median Intervall Median Intervall 

Global självkänsla 18 (6-24) 15 (9-24) 18 (6-24) 

Fysisk självkänsla 14 (6-24) 15 (11-21) 15 (6-24) 

Idrottslig förmåga 15 (9-23) 17 (12-23) 15 (9-23) 

Kroppsattraktivitet 15 (7-24) 13 (12-22) 14 (7-24) 

Fysisk styrka 14 (6-23) 16 (14-22) 14 (6-23) 

Fysisk kondition 17 (8-24) 16 (12-23) 17 (8-24) 

Total fysisk 

självuppfattning 

92 (46-137) 92 (66-120) 92 (46-137) 
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Figur 2 – Global självkänsla uppdelat på kön. Lägsta möjliga poäng är 6 och högsta möjliga poäng är 

24. 

 

 

Figur 3 – Fysisk självkänsla uppdelat på kön. Lägsta möjliga poäng är 6 och högsta möjliga poäng är 

24. 

3.2 Hur ser sambandet ut mellan total fysisk självuppfattning samt 

dess olika undergrupper hos elever från en NIU och ett SABET? 

Samtliga utom två korrelationer mellan de sex undergrupperna var starka (r = 0,5 – 0,8, p < 

0.05) för hela gruppen (NIU och SABET). De starkaste korrelationerna fanns mellan global 

självkänsla och kroppsattraktivitet samt idrottslig förmåga och fysisk självkänsla (r = 0,8, p < 

0,01). Samtliga korrelationer mellan undergrupperna och total fysisk självuppfattning var 

0

1

2

3

4

5

6

7

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

A
n

ta
l 

Poäng 

Global självkänsla 

Tjejer n=29

Killar n=8

0

1

2

3

4

5

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

A
n

ta
l 

Poäng 

Fysisk självkänsla  

Tjejer n=29

Killar n=8



15 

 

starka (r = 0,7 – 0,9, p < 0,05). De starkaste var global självkänsla, fysisk självkänsla och 

idrottslig förmåga (samtliga r = 0,9, p < 0,05). (se tabell 2) 

 

Tabell 2 – Korrelationsvärden för de sex undergrupperna samt total fysisk självuppfattning för 

hela gruppen (NIU och SABET, n = 37).  

Undergrupp Global 

självkänsla 

Fysisk 

självkänsla 

Idrottslig

förmåga 

Kropps-

attraktivitet 

Fysisk

styrka 

Fysisk 

kondition 

Total fysisk 

självuppfattning 

Global självkänsla -       

Fysisk självkänsla 0,7** -      

Idrottslig förmåga 0,7** 0,8** -     

Kropps-

attraktivitet 

0,8** 0,7** 0,6** -    

Fysisk styrka 0,4** 0,7** 0,6** 0,4* -   

Fysisk kondition 0,5** 0,7** 0,7** 0,6** 0,5** -  

Total fysisk 

självuppfattning 

0,9** 0,9** 0,9* 0,8** 0,7** 0,8** - 

*p < 0,05, **p < 0,01 

 

Samtliga korrelationer mellan de sex undergrupperna för SABET var starka (r = 0,5 – 0,9, p < 

0.01). Den starkaste korrelationen fanns mellan global självkänsla och fysisk självkänsla (r = 

0,9, p < 0,01). Den undergrupp som visade den starkaste korrelationen med total fysisk 

självuppfattning var för fysisk självkänsla (r = 1,0, p <0,01). För NIU var två korrelationer 

mellan de sex grupperna starka (r = 0,7 – 0,6, p < 0,05). Den starkaste korrelationen fanns 

mellan global självkänsla och kroppsattraktivitet (r = 0,7, p < 0,01). De undergrupper som 

visade starkaste korrelationen med total fysisk självuppfattning var global självkänsla, 

idrottslig förmåga och kroppsattraktivitet (samtliga r = 0,8, p < 0,01). (se tabell 3) 
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Tabell 3 – Korrelationsvärden för de sex undergrupperna samt total fysisk självuppfattning för 

SABET (n = 23) och NIU (n=14). 

*p < 0,05, **p < 0,01 

 

  

Skalor Global 

självkänsla 

Fysisk 

självkänsla 

Idrottslig 

förmåga 

Kropps-

attraktivitet 

Fysisk 

styrka 

Fysisk 

kondition 

Total fysisk 

självuppfattning 

 SABET NIU SABET NIU SABET NIU SABET NIU SABET NIU SABET NIU SABET NIU 

Global 

självkänsla 

- -             

Fysisk 

självkänsla 

0,9** 0,3 - -           

Idrottslig 

förmåga 

0,8** 

 

0,6* 

 

0,8** 

 

0,3 - -         

Kropps-

attraktivitet 

0,8** 

 

0,7** 

 

0,8** 

 

0,3 0,7** 

 

0,5 - -       

Fysisk  

Styrka 

0,7** 

 

-0,1 0,8** 

 

0,5 0,7** 

 

0,4 

 

0,5** 0,2 - -     

Fysisk  

kondition 

0,6** 

 

0,4 0,7** 

 

0,0 0,7** 

 

0,4 

 

0,6** 0,5 0,5 0,0 - -   

Total fysisk 

självuppfattning 

0,9** 0,8** 1,0** 0,5* 0,9** 0,8** 0,9** 0,8** 0,8** 0,4 0,8** 0,5 - - 
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3.3 Hur ser den fysiska självuppfattningen ut hos elever från en NIU 

i jämförelse med eleverna från ett SABET? 

Programmen visade varierande total poäng – total fysisk självuppfattning på Sådan är jag!
©
 – 

Ungdom. Medianen för SABET var 87 (intervall 46-137) och för NIU 92 (intervall 66-120). 

Mest förekommande poäng för undergruppen global självkänsla var 17, 18 och 21 (3, 3 

respektive 3 st.) för NIU och för SABET var 12, 18 och 21 (3, 3 respektive 3 st.) de mest 

förekommande poängen (se Figur 4). 

 

Mest förekommande poäng för undergruppen fysisk självkänsla var 14 och 15 poäng (3 

respektive 3 st.) för NIU och för SABET var 11 och 13 (4 respektive 4 st.) den mest 

förekommande poängen (se Figur 5). 

Den undergrupp som hade högst median för SABET var globala självkänslan och den 

undergrupp som hade högst median för NIU var fysisk kondition. Inga signifikanta skillnader 

mellan programmen kunde ses förutom för fysisk självkänsla (p= 0,035), där NIU hade ett 

högre medianvärde. Värt att notera är att värdet för total fysisk självuppfattning är nära en 

signifikant skillnad (p = 0,054), där NIU hade ett högre medianvärde. (se tabell 4). 

 

Tabell 4 – Median och intervall (min-max värde) för de sex undergrupperna samt total fysisk 

självuppfattning uppdelat på program. Den minimala poängen för respektive undergrupp är 6 

poäng och den maximala poängen är 24 poäng. Minimal respektive maximal totalpoäng är 36 

och 144 poäng. 

  

 SABET 

(n = 23) 

NIU 

(n = 14) 

p-värde 

Undergrupp Median Intervall Median Intervall  

Global självkänsla  17 (6-24) 18 (10-24) 0,605 

Fysisk självkänsla 13 (6-24) 15 (9-21) 0,035 

Idrottslig förmåga 14 (9-23) 17 (11-22) 0,653 

Kroppsattraktivitet 13 (7-24) 16 (8-22) 0,373 

Fysisk styrka 15 (6-23) 14 (9-21) 0,138 

Fysisk kondition 15 (8-24) 19 (14-23) 0,225 

Total fysisk 

självuppfattning 

87 (46-137) 98 (66-120) 0,054 
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Figur 4 – Global självkänsla uppdelat på program. Lägsta möjliga poäng är 6 och högsta möjliga 

poäng är 24. 

 

 

Figur 5 – Fysisk självkänsla uppdelat på program. Lägsta möjliga poäng är 6 och högsta möjliga poäng 

är 24. 

4 Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att undersöka fysisk självuppfattning hos elever från en NIU och ett 

SABET. I fokus för denna uppsats är fysisk självkänsla (Raustorp 2006; Whitehead 1995). I 

studien används enkäten Sådan är jag!© – Ungdom (Raustorp 2013, s. 161). Nedan följer en 

resultatdiskussion samt metoddiskussion, slutsats och förslag till vidare forskning. 
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4.1 Hur ser den fysiska självuppfattningen ut hos elever från en NIU 

och från ett SABET?  

Tidigare forskning har fokuserat på fysisk aktivitet och dess påverkan på den fysiska hälsan 

och det fysiskt självförtroende hos barn och ungdomar i skolmiljön (Rassmusen et al. 2004; 

Nesheim & Haugland 2003; Honkinen et al. 2005). Det saknas studier med gymnasieelever i 

Sverige inom området och den forskning som har genomförts i Sverige fokuserar på den 

kroppsliga fysiska förmågan (Honkinen et al. 2005). Denna studie har fokuserat på flera av de 

faktorer som har betydelse för den fysiska självuppfattningen hos gymnasieelever.  

 

Då studien endast omfattar totalt 37 deltagare måste resultaten i studien tolkas med 

försiktighet. Det är dock troligt att resultatet går att generalisera till gymnasieelever i 

mellanstora städer i Sverige som studerar på liknande program. Den fysiska självkänslan kan 

lätt påverkas, till exempel vid den ”livsövergång” som elever, framför allt i årskurs tre, går 

igenom då viktiga beslut ska tas inför framtiden. Självkänslan är något som förändras 

beroende på den situation man just nu befinner sig i eller som man nyss har befunnit sig i. 

(Gayman, Lloyd & Ueno 2012) Med detta som utgångspunkt kan den fysiska självkänslan vid 

varje undersökningstillfälle anses vara en ögonblicksbild av individens självkänsla.  

 

4.2 Hur ser sambandet ut mellan total fysisk självuppfattning samt 

dess olika undergrupper hos elever från en NIU och ett SABET?  

 

För hela gruppen fanns det starka korrelationer mellan de olika sex undergrupperna för total 

fysisk självuppfattning. Detta stödjer att det är flera faktorer som påverkar den fysiska 

självuppfattningen (Raustorp et al. 2005). Denna studie visade att fysisk självkänsla var den 

undergrupp som hade den starkaste korrelationer till de övriga undergrupperna. 

  

Den totala fysiska självuppfattningen hade en stark korrelation med den globala självkänslan i 

den här studien. Studien visar även att korrelationen mellan den globala självkänslan är stark 

(r = 0,4-0,9) i förhållande till de andra undergrupperna i enkäten. Att sambanden mellan 

global självkänsla och övriga grupper vara starka är naturligt eftersom den globala 

självkänslan ses som den övergripande aspekten vilken kan vara svår att förändra ur ett kort 

tidsperspektiv. (Bokedal et al. 2004) 
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Alla undergrupper visade, som redan nämnts, på starka korrelationer med övriga 

undergrupper och med total fysisk självuppfattning. Den undergrupp som skilde sig lite från 

de övriga undergrupperna var fysisk styrka. Den undergruppen var den som hade svagast 

korrelation (r = 0,4-0,7) med övriga undergrupper och total fysisk självuppfattning.  

 

Även för NIU och SABET fanns det starka korrelationer mellan de olika sex undergrupperna 

för total fysisk självuppfattning. För NIU var det idrottslig förmåga som hade starkast 

korrelation med övriga undergrupper och total fysisk självuppfattning (r = 0,3-0,8). Den 

undergrupp med svagast samband var fysisk styrka (r = (-0,1)-0,5). Att idrottslig förmåga var 

den undergrupp med starkast samband är inte förvånande eftersom NIU är ett 

gymnasieprogram som inriktar sig mot just idrott och har ett elittänk. Lite förvånande är då 

det faktum att denna studie visade på att fysisk styrka inte hade ett lika stark samband då 

fysisk styrka i många fall inverkar positivt på den idrottsliga förmågan och därför kan tyckas 

borde ha ett starkare samband. 

 

För SABET var det fysisk självkänsla som hade starkast korrelation (r = 0,7-1,0) med övriga 

undergrupper och total fysisk självuppfattning. Den undergruppen med svagast samband var 

även för SABET fysisk styrka (r = 0,5-0,9). Även i detta fall kan man fundera över varför 

sambandet med fysisk styrka var det som hade svagast samband med övriga grupper. 

Deltagarna i SABET var till största delen tjejer, 22 av 23 var tjejer. Med tanke på att idrottslig 

förmåga anses vara den faktor som är viktigast för den fysiska självkänslan för tjejer 

(Raustorp et al. 2005) kan man fundera på varför sambandet med fysiskt styrka var det som 

var lägst utifrån att fysisk styrka oftast är positivt för den idrottsliga förmågan. 

 

4.3 Hur ser den fysiska självuppfattningen ut hos elever från en NIU 

i jämförelse med eleverna från ett SABET? 

 

Resultaten från studien, mätt med Sådan är jag!© – Ungdom, visar att elever som går på NIU 

har genomgående högre medianvärden för total fysisk självuppfattning samt dess olika 

undergrupper än elever som går på SABET utom för fysisk styrka där eleverna i SABET hade 

självskattat sig högre, median 15 mot 14 för NIU. Resultatet av studien av elevernas fysiska 

självuppfattning och dess undergrupper visar dock inte på några signifikanta skillnader mellan 
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NIU och SABET förutom för fysisk självkänsla (p= 0,035). Värt att notera är dock att värdet 

för total fysisk självuppfattning är mycket nära en signifikant skillnad (p = 0,054). 

 

För att en aktivitet ska inverka positivt på den fysiska självkänslan behöver det finnas vilja 

och motivation till att genomföra aktiviteten. Aktiviteten behöver också vara möjlig att 

genomföra på ett tillfredställande sätt. Saknas detta eller att aktiviteten är så utmanande att det 

inte finns en rimlig möjlighet att genomföra den på ett bra sätt har detta en negativ inverkan 

på självkänslan. (Bandura 1997) Detta är värt att diskutera. Eleverna på NIU har valt att utöva 

sin idrott i skolan och vara fysisk aktiva i mycket större utsträckning än eleverna på SABET 

som inte valt att ha fysisk aktivitet i skolan utan där aktiviteten har tilldelats dem. Därför kan 

antas att eleverna på NIU känner en positiv upplevelse i större utsträckning än andra elever 

för den fysiska aktiviteten. 

 

Eleverna från de båda programmen skattade den globala självkänslan likvärdigt, trots att NIU 

skattade övergripande högre på de övriga undergrupperna, förutom den fysiska styrkan, där 

SABET skattade högre. Det lika värdet för global självkänsla som studien visar mellan de 

båda programmen skulle kunna beror på att den globala självkänslan är stabil hos samtliga 

individer, oavsett program, och något som är svårt att förändra oavsett vilken situation 

individen befinner sig i. 

 

Idrottslig förmåga anses vara den faktor som är viktigast för den fysiska självkänslan för tjejer 

(Raustorp et al. 2005). Denna studie visar att den idrottsliga förmågan skattades högre på 

NIU än på SABET. Denna skillnad beror sannolikt på NIU:s utformning. Eleverna på NIU 

har mer fysiskt aktivitet på skoltid än andra utbildningar (Skolverket 2015). Eleverna på NIU 

skattade även fysisk kondition högre än eleverna på SABET (även om ingen statistisk skillnad 

kunde ses). Däremot, något förvånade, skattade eleverna på SABET fysisk styrka högre än 

eleverna på NIU (även om ingen statistisk skillnad kunde ses). Den fysiska styrkan och fysiska 

konditionen hade en hög korrelation (r = 0,5) för SABET men den visade inte på någon 

signifikans. Att värdet inte är signifikant beror antagligen på att det är för få deltagare i 

undersökningen. För NIU kunde ingen korrelation ses mellan fysisk styrka och fysisk 

kondition (r = 0,0) vilket då skulle tyda på att dessa två undergrupper inte har något samband 

vilket jag finner lite märkligt. Däremot fanns starka samband, r = 0,7-0,8 (p < 0,01), för 
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deltagarna i undersökningen som helhet mellan fysisk styrka och fysisk kondition till både 

fysisk självkänsla och fysisk självuppfattning. 

 

Kroppsattraktivitet är ytterligare en faktor som anses viktig för den fysiska självkänslan hos 

tjejer (Bokedal et al. 2004). Den fysiska självuppfattningen hos SABET var på samma nivå i 

de två undergrupperna idrottslig förmåga och kroppsattraktivitet. Någon djupare analys av 

resultatet beträffande kön har inte kunnat genomföras i denna studie på grund av den ojämna 

könsfördelningen och för få killar (tjejer: n = 29, killar: n = 8). Men eftersom SABET 

eleverna bestod av övervägande tjejer (tjejer: n = 22, killar: n = 1) skulle resultatet för SABET 

kunna jämföras med Bokedal et al. (2004). Bokedal et al. använde dock inte samma enkät i 

sin studie och redovisar inte sina resultat på samma sätt som denna studie därför är det svårt 

att göra en jämförelse. De redovisar sina resultat för självkänsla med procentsatser fördelade 

på ”låg självkänsla”, ”medelhög självkänsla” och ”hög självkänsla” medan denna studie 

redovisas resultatet i form av medianvärden. Men om man utgår ifrån hur svarsfördelningen 

ser ut för SABET och tolkar/översätter dessa så att en jämförelse kan göras med deras studie 

så kan man se att resultatet i denna studie visar på ett liknande resultat beträffande 

självkänsla. NIU, som hade jämn fördelning mellan könen (tjejer: n = 7, killar: n = 7), hade en 

något högre medianpoäng än SABET för kroppsattraktivitet och fysisk självkänsla. Detta kan 

med försiktighet tolkas som att tjejer generellt verkar skatta sig lägre än killar inom dessa 

områden. 

 

Denna studie har relativt få deltagare vilket gör att resultaten måste tolkas med försiktighet. 

Ett större antal elever skulle troligtvis ha påverkat och stärkt skillnaderna mellan NIU och 

SABET. De skillnader som medianvärdena indikerar talar dock för att eleverna på NIU 

generellt skattar sig högre på total fysisk självuppfattning och dess undergrupper, vilket 

sannolikt beror på att eleverna på NIU har mer fysisk aktivitet under skoltid och är mer fysiskt 

aktiva i allmänhet eftersom NIU är en elitidrottsutbildning. Tidigare svensk forskningen visar 

detta, det vill säga att personer som är mycket fysiskt aktiva har en bättre fysisk 

självuppfattning än medel och lågaktiva (Rasmussen et al. 2004). Det är därför inte 

förvånande att medianvärdet (NIU = 98, SABET = 87) för eleverna på NIU avseende total 

fysisk självuppfattning är högre eftersom tre av undergrupperna för fysisk självkänsla är 

idrottslig förmåga, fysisk styrka och fysisk kondition. (se Figur 1) En stor del av utbildningen 

på NIU riktar sig mot just dessa områden. 
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Även för SABET visar fysisk självkänsla mycket starka korrelationer med alla andra 

undergrupper samt den totala fysiska självuppfattningen (r = 0,6-1,0, p < 0.01). Att fysisk 

självkänsla är en viktig faktor för den fysiska självuppfattningen har även setts i tidigare 

forskning (Raustorp 2013). 

 

4.4 Metoddiskussion  

Studien kan på flera plan sägas vara genomförd med god kvalitet. Den är bland annat 

genomförd på ett systematiskt samt noggrant sätt och enkäten som användes är beprövad och 

kvalitetsgranskad (Raustorp et al. 2005). Det finns dock svagheter i studien. Vid användning 

av enkäter som metod finns alltid risken att respondenterna inte svarar helt sanningsenligt 

trots att detta uppmanas. Dessa felkällor försöktes dock minimeras genom att jag var 

närvarade vid ifyllandet och gav tydliga instruktioner till samtliga elever. Enkäten fylldes i 

enskilt vilket gjorde att risken för yttre påverkan från kamrater minskade. (Ejlertsson 2005, s. 

126-134; Raustorp 2013, s. 159) 

 

Även tiden på året för genomförandet av studien kan eventuellt ha påverkat resultat. Studien 

genomfördes på våren i en årskurs 3 på gymnasiet, där fokus ofta är på den stundande 

studenten, samt i en årskurs 2, där fokus kan vara det stundande sommarlovet. Därmed kan 

enkäten ha känts irrelevant för eleverna då den inte har något med deras studier att göra. 

 

Fysiska förutsättningar och den fysiska förmågan är också faktorer som eventuellt kan 

påverka resultatet. Tidigare forskning inom området visar ett samband mellan kroppsstorlek 

och självkänsla, där normalviktiga har en bättre självkänsla än överviktiga (Rasmussen et al. 

2004). Detta är ett område som bör undersöka ytterligare. I denna studie togs dessa aspekter 

inte med, då mätningar av detta slag inte var praktiskt genomförbart samt att det skulle kunna 

upplevas som kränkande. Frågor om längd och vikt hade varit ett alternativ men även detta 

valdes bort i denna studie på grund av låg tillförlitlighet och även på grunda av att dessa 

frågor kan upplevas känsliga eller kränkande. 

 

4.5 Slutsats 

Självkänslan påverkas av både hur vi själva uppfattar oss och hur vi tror att andra uppfattar 

oss (Raustorp 2013). En tydlig bild från tidigare forskning visar att fysisk aktivitet har en 
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positiv inverkan på den fysiska och psykiska hälsan (Staten folkhälsoinstitut 2005, s. 274). En 

undersökning genomförd av Statens folkhälsoinstitut från 2011 visar att en ökade fysisk 

aktivitet skulle kunna leda till att barn och ungdomar får en ökad fysisk självkänsla (Statens 

folkhälsoinstitut 2011), vilket denna studie också indikerar. Trots denna kunskap har barn och 

ungdomar en mer stillasittande livsstil än tidigare (Bokedal et al. 2004; Statens 

folkhälsoinstitut 2010). Därför är det viktigt att skolan har fokus på att ge barn och ungdomar 

möjlighet att vara fysiskt aktiva för att kunna stärka sin fysiska självkänsla, vilken är en viktig 

del av den globala självkänslan (Larsson 2008). 

 

Denna studie fokuserar på två gymnasieprogram som skiljer sig väsentligt beträffande fysisk 

aktivitet under skoltid. NIU eleverna i studien har nästan genomgående skattat sig högre i alla 

undergrupperna än eleverna i SABET. En signifikant skillnad mellan programmen för fysisk 

självkänsla (p= 0,035) kunde ses och värdet för total fysisk självuppfattning var mycket nära 

en signifikant skillnad (p = 0,054), vilket kan tolkas som att NIU, det program som har mer 

fysisk aktivitet under skoltid, överlag har en bättre fysisk självuppfattning. 

 

Det verkar som om fysisk aktivitet har en positiv påverkan på den fysiska självuppfattningen, 

framförallt gällande den fysiska självkänslan. I denna studie kan man se att eleverna som var 

mycket mer fysiskt aktiva hade en högre fysisk självkänsla och självuppfattning, ett resultat 

som även ses i andra studier där man jämför självkänsla, självuppfattning och förekomsten av 

fysisk aktivitet. Möjligen beror detta på att eleverna på NIU har en individuell 

utvecklingsplan för den fysiska aktiviteten och den individuella idrotten vilket eleverna på 

SABET saknar. En försiktig tolkning av resultatet av denna studie kan sägas påvisa att fysisk 

aktivitet verkar spela en betydande roll för den fysiska självkänslan och den totala fysiska 

självuppfattningen men för att säkerställa att så är fallet behövs en större och mer ingående 

studie. 

 

4.6 Vidare forskning    

Denna studie har genererat många nya frågor som skulle vara intressanta att studera. 

Undersökningen är relativt begränsad eftersom den genomfördes med en liten grupp i en 

mellanstor stad i Mellansverige. Det skulle det vara spännande att undersöka en väsentligt 

större undersökningsgrupp från flera geografiska/demografiska områden och gärna över en 
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lång tidsperiod. Eftersom så få killar (n = 8) ingick i studien kunde inga jämförande analyser 

gällande kön genomföras, vilket var den initiala avsikten. Det vore dock intressant att 

genomföra studier som möjliggör analyser av könsaspekter, eftersom tidigare studier har visat 

att killar skattat sig högre genomgående vad gäller det globala egenvärdet och deras fysiska 

egenvärde än vad tjejer har gjort (Whitehead 1995; Whitehead & Corbin 1997). 

 

Eftersom självkänslan är något som förändras beroende på den situation man just nu befinner 

sig i eller som man nyss har befunnit sig i (Gayman, Lloyd & Ueno 2012) kan man säga att 

den fysiska självkänslan vid varje undersökningstillfälle är en ögonblicksbild av individens 

självkänsla. Därför är det viktigt och intressant att genomföra undersökningar av dessa slag 

vid två tillfällen med månader eller kanske år emellan. 

 

Vid framtida studier skulle det vara intressant att genomföra mer omfattande undersökningar, 

genom till exempel observationer och mätningar av faktisk fysisk aktivitet. Även andra 

aspekter såsom vikt och längd, som tidigare nämnts, kan vara av intresse att inkludera i 

studier inom området. För att kunna genomföra en noggrannare bedömning kring om den 

självskattade fysiska självuppfattningen stämmer överens med den faktiska förmågan för 

kondition, styrka och idrottsliga förmåga skulle tester inom dessa områden vara intressanta att 

genomföra. Vidare vore det intressant att studera vilka faktorer som påverkar livskvaliteten 

hos ungdomar ur ett bredare perspektiv.  
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Bilaga 1 – Käll- och litteratursökning  

Syfte och frågeställningar:  

Syftet med den här studien är att undersöka fysisk självuppfattning hos elever från en 

nationell idrottsutbildning (NIU) och ett samhällsvetenskapligt program, med inriktningen 

beteendevetenskap (SABET).    

 

Frågeställningar: 

– Hur ser den fysiska självuppfattningen ut hos elever från en NIU och ett SABET?  

– Hur ser sambandet ut mellan total fysisk självuppfattning samt dess olika undergrupper hos 

elever från en NIU och ett SABET?  

– Hur ser den fysiska självuppfattningen ut hos elever från en NIU i jämförelse med eleverna 

från ett SABET? 

 

Vilka sökord har du använt? 

Forskning, ungdomar, självkänsla, fysisk aktivitet, FYSS, fysisk självkänsla , CY –PSPP, 

PSPP, Sådan är jag!© – Ungdom , self-efficacy, self-esteem, physical activity, NIU , 

Samhällsvetenskapligt program, self-image, hälsa, health  

 

Var har du sökt? 

Google Scholar 

Diva 

Pubmed 

Discovery-databasen 

 

Sökningar som gav relevant resultat 

Google Scholar: “Forskning+ungdomar+självkänsla” 

Google Scholar: ”FYSS+fysisk aktivitet” 

Discovery- databasen: self – effecesy 

Discovery –databasen: CY-PSPP 
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Kommentarer 

Det var svårt att hitta studier som bara handlade om ungdomar, samt som var baserade på 

Svenska undersökningar. Materialet hittades både via litteratur och via databaser. Mycket 

utav forskningen var på grund av litet utbud i Sverige tvunget att hittas internationellt. 
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Bilaga 2 – Missivbrev  

 

 

Hej! 

Mitt namn är Elin Rosén och jag studerar just nu till hälsopedagog vid Gymnastik- och 

idrottshögskolan i Stockholm. Jag ska nu genomföra mitt examensarbete och skriva en C-

uppsats som handlar om fysisk aktivitet och unga vuxnas självkänsla. Undersökningen 

kommer att genomföras med hjälp av två enkäter med totalt 38 frågor. De deltagare som 

undersökningen riktar sig till är antingen de genomför sin utbildning på ett samhällsprogram 

eller de som genomför sin utbildning på ett elitidrottsinriktat program. 

Jag undrar därför om det finns möjlighet att komma till er skola och låta eleverna på ett 

samhällsvetenskapligt program och eleverna på NIU som går tredje året att delta. Detta tar 

omkring 30 minuter. Deltagandet är frivilligt och svaren kommer att vara anonyma och 

resultaten endast att presenteras på gruppnivå. Skolan kommer också att vara anonym. 

Jag önskar genomföra undersökningen någon gång under mars månad. Jag kommer att höra 

av mig per telefon till er snart för att höra om ni har möjlighet att delta. 

När uppsatsen är färdig får ni om så önskas ta del av resultaten. Jag kan även komma till er 

och berättar mer om självkänsla om ni är intresserade av detta. 

Hör gärna av er om ni har några frågor till mig. 

Med vänliga hälsningar, 

Elin Rosén, hälsopedagogstudent 
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Bilaga 3 – Informationsbrev  

 

 

 

Hej! 

Mitt namn är Elin Rosén och jag studerar just nu till hälsopedagog vid Gymnastik och 

idrottshögskolan i Stockholm. Jag skall nu genomföra mitt examensarbete, genom att skriva 

en C-uppsats inom fysisk aktivitets inverkan på unga vuxnas självkänsla. Jag skulle därför 

behöva din hjälp att svara på 38 enkätfrågor. Du har valts ut för att ha möjligheten att svara på 

dessa frågor för att du läser på ett program som motsvarar den inriktning som jag har för 

avsikt att undersöka.  

Din medverkan är helt frivillig, svaren samt du som individ kommer att vara helt anonym.  

För att resultatet skall spegla verkligheten och kunna jämföras med tidigare gjorda studier och 

studier som görs i framtiden är det viktig att du besvarar de två enkäterna så sanningsenlighet 

du bara kan. 

Har du några frågor eller inte förstår en fråga så fråga gärna mig. 

 

Tack för att du tar dig tid att fylla i enkäten!  
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Bilaga 4 – Kompletterande formulär 

Elevens kodnummer: 

 

 

FRÅGOR OM DIG 

 
1. Jag är  

kvinna  man  annat 

 

2. Vilket gymnasieprogram läser du? Sätt bara ett kryss. 

Samhällsvetenskapligt 

Nationell Idrottsutbildning (NIU) 

 


 

 


