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Sammanfattning 
Syfte och frågeställningar 
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur den fysiska självkänslan påverkar livskvaliteten hos 

barn och öka medvetenheten kring detta. Studien har utgått ifrån följande frågeställningar: 

Finns det något samband mellan den fysiska självkänslan och livskvalitet hos barn - och i så 

fall, hur ser det sambandet ut? Vilken inverkan har faktorer som kön, träningsfrekvens och 

omgivningsfaktorer som boendeort och boendeform på den fysiska självkänslan hos barn? 

 

Metod 
Studien är en kvantitativ tvärsnittsstudie som har bestått av två enkäter för att mäta dels den 

upplevda fysiska självkänslan och dels livskvaliteten. Det tillkom också ett kompletterande 

formulär om bakgrundsinformation kring deltagarna. Totalt deltog 85 stycken barn i årskurs 6 

i studien, 29 av dem var pojkar och 56 stycken var flickor.  

 

Resultat 
Resultaten visar att det finns ett bivariat samband mellan fysisk självkänsla och fysisk 

funktion, emotionell funktion och social funktion, undergrupper till livskvalitet. Vid vidare 

analys avvisades dock livskvalitet som en confounder. Resultaten visar vidare att det finns 

signifikanta skillnader i fysisk självkänsla mellan könen. Pojkar skattar sin fysiska självkänsla 

högre än flickor. Det finns även en signifikant skillnad i fysisk självkänsla beroende på hur 

aktiv man är. De barn som var regelbundet aktiva hade en högre skattad fysisk självkänsla än 

de barn som var oregelbundet aktiva.  

 

Slutsats 
Med bakgrund i resultaten om sambandet mellan den fysiska självkänslan och livskvalitet kan 

det ändå konstateras att den fysiska självkänslan har en stor betydelse för barn och ungdomars 

hälsa. Vidare är jag övertygad om att fysisk aktivitet är ett viktigt hjälpmedel för att uppnå en 

ökad fysisk självkänsla och därmed en bättre psykisk hälsa. De regelbundet aktiva barnen 

hade en signifikant högre fysisk självkänsla än de oregelbundet aktiva barnen. För att säkert 

kunna hävda att dessa slutsatser stämmer behövs mer forskning inom ämnet.  
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Förord 
Denna uppsats har genomförts som en C-uppsats på hälsopedagogprogrammet vid Gymnastik 

och idrottshögskolan i Stockholm. Uppsatsen riktar sig i första hand till de som aktivt arbetar 

med barn och fysisk aktivitet men även till andra som är intresserade av barns psykiska hälsa.  

   Jag vill personligen rikta ett stort tack till de klasser, rektorn och lärarna som visade ett 

sådant positivt intresse och gav sitt godkännande till denna studie. Framför allt vill jag tacka 

alla elever som deltog i enkätundersökningen för utan deras medverkan hade det inte varit 

möjligt att genomföra studien.  

 

Sarah Brundin 

Stockholm mars 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



6 

 

1. Inledning 

1.1 Introduktion 

Det finns mycket forskning kring barn och ungdomar och på senare tid har det skrivits mycket 

om deras bristande psykiska hälsa. Studier visar att man lägger grunden till den framtida 

hälsan redan i unga åldrar.1 En bristande fysisk eller psykisk hälsa kan få stora konsekvenser 

och ett dåligt självförtroende eller en negativ självbild kan komma att påverka barnet ända 

upp i vuxen ålder.2

• Finns det något samband mellan den fysiska självkänslan och livskvalitet hos barn  

 Att känna sig sämre än andra, otillräcklig och dålig är påfrestande och 

troligtvis starkt bidragande orsaker till psykisk ohälsa. Med den här uppsatsen vill jag därför 

undersöka vilket samband som finns mellan individens upplevda fysiska självkänsla och 

livskvaliteten. Finns det tecken på att de som har en sämre livskvalitet också har en låg fysisk 

självkänsla eller tvärtom, att de som har en hög livskvalitet också har en hög fysisk 

självkänsla? 

   Ökade kunskaper kring den fysiska självkänslans inverkan på barn och ungdomars 

livskvalitet kan få betydelse för framtida planering och utformning av idrottslektioner, 

fritidsaktiviteter och bemötandet av barn med sämre självkänsla och sämre fysiska 

förutsättningar. Om det i studien framgår att barn och ungdomar med sämre upplevd fysisk 

självkänsla också har en sämre livskvalitet är det viktigt att bli medveten om det så att man 

kan försöka fånga upp dessa ungdomar tidigt och få de att tro på sig själva och på att de kan. 

Det är viktigt att man intalar dessa ungdomar att det inte är något fel på dem, att de duger och 

att alla är olika.  

 

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med uppsatsen har varit att undersöka hur den fysiska självkänslan påverkar 

livskvaliteten hos barn och öka medvetenheten kring detta. Hypotesen jag utgår ifrån är att 

ungdomar med en god fysisk självkänsla har en bättre livskvalitet än barn med en sämre 

upplevd fysisk självkänsla. Frågeställningar: 

- och i så fall, hur ser det sambandet ut? 

• Vilken inverkan har faktorer som kön, träningsfrekvens och omgivningsfaktorer som 

boendeort och boendeform på den fysiska självkänslan hos barn? 

                                                           
1 Albert Bandura, “Health promotion in social cognitive means” (Health Education and Behaviour, vol 31 (2), 
April 2004), s.157. 
2 Sven Bremberg, “Ungdomar, stress och psykisk ohälsa” (Statens Offentliga Utredningar, 2006:77), s. 29. 
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1.3 Bakgrund 

1.3.1 Hälsorelaterad livskvalitet  
WHO:s definition av livskvalitet är bred och fokuserar på individens egen tillfredsställelse i 

livet vad gäller kultur och värderingar som i sin tur påverkas av individens fysiska hälsa, 

psykiska tillstånd, graden av självständighet, omgivningen etc.3

   När man definierar livskvalitet i hälsosammanhang används vanligtvis begreppet 

hälsorelaterad livskvalitet, HRQOL. Begreppet används för att särskilja hälsorelaterade 

faktorer, som till exempel sjukdom, från faktorer som inte är hälsorelaterade, till exempel 

livsstandard, utbildning, omgivning, samhällstrygghet etc. Gränsen mellan vad som är 

hälsorelaterat och vad som inte är, är dock något oklar och vid sjukdom kan individens hela 

livssituation påverkas och bli hälsorelaterad.

  

4

   ”Med hälsorelaterad livskvalitet avses vanligen den effekt hälsan har på en individs 

välmående och förmåga att fungera med avseende på fysiska, mentala och sociala 

aspekter av livet.”

  

5

 

1.3.2 Fysisk självkänsla 

  

Det finns ett antal olika begrepp för hur vi uppfattar oss själva och en svårighet har varit att 

reda ut vilka skillnader det faktiskt finns mellan begreppen. I denna studie har begreppet 

fysisk självkänsla valts då den benämningen används i den aktuella enkäten, CY-PSPP. Enligt 

Anders Raustorp är självkänsla ”en persons utvärdering av det goda eller värdefulla i sin 

beskrivning av sig själv.”, alltså den attityd som vi har till oss själva.6

   Nationalencyklopedin definierar begreppet självkänsla som ”en med känslor och 

värderingar förbunden del av en persons självmedvetande. Självkänslan antas bygga på 

antingen hur tillfreds man är med vad man klarar jämfört med vad man förutsatt sig eller hur 

man tror att man uppskattas av andra.” De menar vidare att självkänslan påverkar kognition, 

emotion och motivation och även har betydelse för den individuella utvecklingen, psykiska 

hälsan och välbefinnandet.

 

7

                                                           
3 World Health Organization, “WHOQOL Measuring Quality of Life”,  (1997), s. 1. 

 

4 Joseph Lipscomb, Carolyn C Gotay, Claire Snyder, “Outcomes Assessment in Cancer” (Cambridge University 
2005), s. 15. 
5 Elin Eriksson, Anders Nordlund, ”Hälsa och Hälsorelaterad livskvalitet mätt med EQ-5D och SF-36 i 
Östergötland och Kalmar län: Resultat från befolkningsenkäterna” (Folkhälsovetenskapligt Centrum, 2002), s. 
1. 
6 Anders Raustorp, “Fysisk självkänsla”, (Kunskapsföretaget I Uppsala AB, 2006), s. 8. 
7 Nationalencyklopedin, ”Självkänsla”, 2010. 
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Man kan se på självkänsla som hierarkiskt uppbyggd med olika undergrupper bestående av 

bland annat social, kognitiv och fysisk självkänsla. Den fysiska självkänslan har stor 

betydelse för vår motivation till att vara fysiskt aktiva och därmed också för vår hälsa. Just 

fysisk självkänsla är ett relativt nytt forskningsområde och i enkäten CY-PSPP delas den 

fysiska självkänslan in i idrottslig (motorisk) kompetens, kroppsattraktivitet, fysisk styrka och 

fysisk kondition. Den fysiska självkänslan är i sin tur undergrupp till global självkänsla som 

är ett övergripande begrepp och handlar om allmän livstillfredsställelse.8

   I en utredning om barn och ungdomars psykiska hälsa av Statens Offentliga Utredningar, 

SOU, menar man att självkänslan grundar sig på individens egna upplevelser av att lyckas 

genomföra de saker hon tagit på sig. Därmed är självkänslan en följd av framgångarna och 

inte själva orsaken till att man lyckas. Enligt resultaten av SOUs utredning har andra 

människors uttalanden en begränsad betydelse för individens personliga självkänsla.

 

9

   I denna uppsats används både begreppet fysisk självkänsla och självkänsla. 

 

 

1.3.3 Teoretisk utgångspunkt 
För att förtydliga och belysa självkänslans betydelse och inverkan används Albert Banduras 

sociala kognitiva teori. Den upplevda självkänslan är en central del av Banduras teori och 

enligt honom en grund för motivation, välbefinnande och engagemang.  

   Den globala självkänslan kan definieras som vår tilltro till vår egen förmåga i en viss 

situation10

                                                           
8 Whitehead JR, ”A study of children´s physical self-perceptions using an adapted physical self-perception 
profile questionnaire”, (Pediatric Exercise Science 1995;7) s.132-151. 

 och enligt Bandura spelar den en stor och avgörande roll, framför allt i ett 

förändringsarbete. Om man inte tror på sig själv och på att det man gör har någon betydelse 

eller kommer att få någon effekt finns det heller ingen drivkraft att handla eller härda ut i 

svåra situationer. Personer med en låg självkänsla ger därför upp tidigare och bemöter ofta 

uppgifter med inställningen att det är meningslöst och svårt. Trots att det finns andra faktorer 

som bidrar till att öka motivationen, som till exempel belöningar och tips, är det den upplevda 

självkänslan och tron på sig själv som avgör vilken effekt motivationsfaktorerna kommer att 

ha på prestationen.  

9 Bremberg, s. 225. 
10 Lisbeth Gravdal Kvarme, Kristin Haraldstad, Solvi Helseth, Ragnhild Sorum, Gerd Karin Natvig, 
”Associations between general self-efficacy and health related quality of life among 12-13-year-old school 
children: a cross sectional survey (Health and Quality of Life Outcomes, 2009, 7:85), s. 3. 
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Enligt Bandura påverkar självkänslan hälsan både direkt och indirekt genom dess inverkan på 

andra faktorer. Den upplevda självkänslan påverkar även en persons mål och målsättningar. 

Personer med en hög upplevd självkänsla sätter högre mål och håller fast vid dem starkare än 

personer med en lägre självkänsla. Vidare menar Bandura att en stark självkänsla bidrar till ett 

gott resultat eftersom förväntningarna på sig själv och tron på det man gör ökar.11

 

 

1.3.4 Forskningsläge 

Det är numera allmänt känt att regelbunden fysisk aktivitet har en stark positiv inverkan på 

människors fysiska och psykiska hälsa. En fysiskt aktiv livsstil minskar risken för förtida död, 

hjärt- och kärlsjukdomar, högt blodtryck, diabetes typ 2, vissa cancerformer, benskörhet, höga 

blodfetter etc. Fysisk aktivitet påverkar även den psykiska hälsan och kan motverka 

depression och ångest samt stärka självkänslan och bidra till en positiv kroppsuppfattning, 

speciellt hos människor med en låg självkänsla.12 Vidare visar en hel del forskning på att en 

högre fysisk aktivitet bidrar till en förbättrad självkänsla, större subjektivt välbefinnande, 

högre tillfredsställelse med livet och ökad livskvalitet.1314

   Det finns även mycket forskning om fysisk aktivitet och dess inverkan på barns fysiska och 

psykiska hälsa. I forskningen nedan framgår det bland annat att den fysiska hälsan och den 

egna uppfattningen om sin fysiska färdighet är viktig för barnets självbild och dess psykiska 

och även sociala utveckling. 

 

   En finsk studie som utfördes på 1231 stycken 12-åriga barn visar på vikten av fysisk 

aktivitet. Fysisk aktivitet har ett klart samband med den upplevda fysiska hälsan och trots 

jämförelser med allvarliga sociala och psykologiska riskfaktorer var variabeln fysisk aktivitet 

den som hade det starkaste sambandet med den upplevda hälsan.15

                                                           
11 Bandura, 2004, s.144-145. 

 En liknande norsk studie 

visar också på ett klart samband mellan barns aktivitetsnivå och deras upplevda fysiska hälsa. 

12 Liselotte Schäfer-Elinder, Johan Faskunger, ”Fysisk aktivitet och folkhälsa” (Statens Folkhälsoinstitut, rapport 
2006:13), s.19. 
13 AH Taylor, Fox KR. “Effectiveness of a primary care exercise referral intervention for changing physical 
self-perceptions over 9 months” (Health Psychology 2005;24(1)), s. 11-21. 
14 KR Fox, “The influence of physical activity on mental well-being” (Public Health Nutrition, 1999 ep;2(3A)), 
s. 411-8. 
15 Päivi-Lena K. Honkinen, Sakari B. Suominen, Raili S. Välimaa, Hans Y. Helenius, Päivi T. Rautava, ”Factors 
associated with perceived health among 12-year-old school children” (Scandinavian Journal of Public Health, 
februari 33 2005:1) s. 35.  
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Studien baserades på 5026 barn mellan 11-15 år och resultaten visar att aktiva barn upplever 

sin hälsa som bättre än lågaktiva barn även i Norge.16

En annan intervention har liknande resultat vad gäller sambandet mellan en ökad fysisk 

aktivitet och en förbättrad upplevd fysisk självkänsla och kroppsuppfattning. Studien 

undersökte vilken inverkan och vilka effekter 6 veckor aerobic-dans har på en negativ 

kroppsuppfattning och fysisk självkänsla. Interventionen utfördes på 50 brittiska flickor 

mellan 13-14 år där samtliga deltagare var otränade och ointresserade av fysisk aktivitet. 

Gemensamt var även att de hade en negativ kroppsuppfattning och en låg fysisk självkänsla. 

Flickorna delades slumpmässigt in i två olika grupper, en aerobic-grupp och en kontrollgrupp 

som fick delta i vanlig idrottsundervisning, i det här fallet simning, två gånger i veckan x 50 

min. Efter 6 veckor byttes grupperna av och kontrollgruppen fick träna aerobic medan de 

flickor som hade börjat med att dansa gick över till simning. 

   Resultaten visade att den upplevda attraktiviteten ökade signifikant hos de flickor som fick 

dansa aerobic. Efter ytterligare 6 veckor med två simlektioner i veckan hade attraktiviteten 

dock minskat signifikant igen. Den fysiska styrkan och konditionen ökade medan känslan av 

att vara tjock minskade under de första 6 veckorna men även dessa faktorer försämrades 

under de följande veckorna med simning. Sammanfattningsvis visar studien att 6 veckor 

aerobic-träning förbättrar självkänslan och attityden till sin egen kropp signifikant hos unga 

flickor med en tidigare låg självkänsla och en negativ inställning till sitt utseende.

  

17

   En liknande studie av Edward McAuley, utförd på stillasittande vuxna visar liknande 

resultat. Efter 20 veckors träning bestående av promenader 3 gånger i veckan syntes 

signifikanta förbättringar i testpersonernas självskattning. Andra variabler som global 

självkänsla, fysisk självkänsla, kroppsattraktivitet och den egna uppfattningen om sin fysiska 

kondition hade också förbättrats.

 

18

   Det finns även intressanta studier om fysisk aktivitet och dess påverkan på barns 

livskvalitet. I en studie av Hamiwka et al. har forskarna undersökt sambandet mellan graden 

av fysisk aktivitet och hälsorelaterad livskvalitet hos barn som har genomgått en 

njurtransplantation. Enligt den studien har regelbunden fysisk aktivitet många positiva 

  

                                                           
16 Thomas Nesheim, Siren Haugland, ”Fysisk aktivitet og opplevd helse blant norske 11-15-åringer”, (Tidsskrift 
Norske Loegeforen, 123 (2003:6)), s. 772ff. 
17 Gillian Burgess, Sarah Grogan, Les Burwitz, “Effects of a 6-week aerobic intervention on body image and 
physical self.-perceptions in adolescent girls” (Body Image, 2006:3), s. 57-66. 
18 Edward McAuley, L. Shannon Mihalko, Susan M. Bane, “Exercise and Self-Esteem in Middle-Aged Adults-
Multidimensional Relationships and Physical Fitness and Self-Efficacy Influences” (Journal of Behavioral 
Medicine, vol 20:1, 1997), s. 67-83. 
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hälsoeffekter oavsett ålder och tidigare hälsostatus. Både de friska individerna och personerna 

med kroniska sjukdomar gynnades av en regelbunden aktivitet. I studien deltog 20 barn 

mellan 6-18 år som genomgått en njurtransplantation och 33 friska, slumpvis utvalda barn i 

liknande ålder och kön som fick fungera som kontrollgrupp. Barnen fick svara på enkäter, 

bland annat CY-PSPP och PedsQL, och använde även stegräknare för att forskarna skulle 

kunna mäta deras aktivitet. Resultaten visade att de friska barnen hade högre värden på 

livskvalitet än barnen med en transplanterad njure. Man kunde också se att de sjuka barnen 

uppfattade sig själva som mindre aktiva totalt sett i minuter än de friska barnen. I studier på 

vuxna har man funnit att den hälsorelaterade livskvaliteten är associerad med en ökad fysisk 

aktivitet men i Hamiwkas studie var dock en lägre livskvalitet hos de sjuka barnen främst 

relaterad till den medicinska statusen än fysisk aktivitet som enda faktor.  

   Ett annat intressant resultat från studien visade sig vara att föräldrarna till barn i den här 

åldern, framför allt till barn med kroniska sjukdomar, spelar en stor roll i hur barnens 

beteende och inställning till fysisk aktivitet ser ut. Barnens aktivitetsnivå påverkas både av 

föräldrarnas egna fysiska aktivitetsgrad och även deras attityd till träning.19  

   Det har däremot inte varit helt lätt att få tag på studier om den fysiska självkänslans 

inverkan på livskvaliteten hos barn. En norsk studie undersöker sambandet mellan den 

allmänna situationsspecifika självkänslan, som kan sägas vara vår tilltro till vår förmåga i en 

viss situation,20 och den hälsorelaterade livskvaliteten. Studien baseras på 279 skolbarn 

mellan 12-13 år och visar tydliga signifikanta samband mellan en ökad global självkänsla och 

en ökad HRQOL för både pojkar och flickor. Den enda signifikanta skillnaden som kunde 

hittas mellan pojkar och flickor var värdena för självkänsla där pojkarna skattade sin 

självkänsla som högre än flickorna.21

 

  

 

 

 

 

                                                           
19 LA Hamiwka, M Cantall, S Crawford, CG Clark, ”Physical activity and health related quality of life in 
children following kidney transplantation” (Pediatr Transplantation, 2009:13), s. 861-867 
20 Raustorp, s. 9. 
21 Kvarme, s. 4. 
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2. Metod 
2.1 Metodval 

2.1.1 Enkätmetodik 

Till denna studie valdes en kvantitativ metod i form av enkäter. Enkätstudier är en vanligt 

förekommande studiedesign vid informationsinhämtning av kvantitativ data. Metoden är 

ekonomisk och relativt enkel att utföra, både för testpersonerna och för forskaren. Man kan få 

in en stor mängd data under en ganska kort tid men bortfallet kan, om man har otur, bli stort. 

För denna undersökning var enkätstudier ett självklart val av olika anledningar. Dels på grund 

av den begränsade tiden men också för att det fanns validerade22 23, välanvända och säkra 

enkäter som undersöker ämnet och därför ger relevant information.24

   Enkäterna som har valts är CY-PSPP

  
25 som mäter den fysiska självkänslan och PedsQL26

   För att få en överblick och lite bredare information om deltagarna utformades även ett 

bakgrundsformulär. Formuläret innehöll frågor om kön, bostadsort, hur man bodde, om man 

såg på sig själv som en aktiv person eller inte samt hur många dagar i veckan man var aktiv 

med en aktivitet efter skolan eller på kvällen. De flesta av frågorna i bakgrundformuläret 

utformades av författaren själv medan frågan om hur aktiv man ansåg sig vara hämtades från 

den omfattande svenska studien Skola-Idrott-Hälsa, SIH.

 

som behandlar livskvaliteten. Då enkäterna redan var validerade och anpassade till barn 

ansågs det inte finnas något behov av en pilotstudie innan studien.  

27

 

 Samtliga frågor godkändes av 

handledaren innan de användes. 

2.1.2 CY-PSPP 

CY-PSPP är ett frågeformulär som mäter den fysiska självkänslan hos barn och ungdomar. 

Formuläret mäter barnens egna utvärderingar av sina fysiska förutsättningar och förmågor, det 

är utformat som en självuppfattningsprofil och består av 36 olika ställningstaganden. Varje 

ställningstagande innebär att man först måste välja mellan två olika påståenden för att sedan 

                                                           
22 A Raustorp, A Ståhle, H Gudasic, A Kinnunen, E Mattsson, “Physical Activity and self-perception in school 
children assessed with the Children and Youth--Physical Self-Perception Profile” (Scand J Med Sci Sports, 
2005). 
23 JW Varni, M Seid , PS Kurtin, ”PedsQL 4.0: reliability and validity of the Pediatric Quality of Life Inventory 
version 4.0 generic core scales in healthy and patient populations”, (Med Care. 2001, Aug; 39(8)) s.800-12. 
24 Göran Ejlertsson, ”Enkäten i praktiken”, (Studentlitteratur, 2005 15:2), s. 11-13 
25 Bilaga 5. 
26 Bilaga 6. 
27 Lars-Magnus Engström, ”Skola-Idrott-Hälsa, Studier av ämnet idrott och hälsa samt av barns och ungdomars 
fysiska aktivitet, fysiska kapacitet och hälsotillstånd” (Idrottshögskolan, Stockholm, 2004) s. 15. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Varni%20JW%22%5BAuthor%5D�
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Seid%20M%22%5BAuthor%5D�
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Kurtin%20PS%22%5BAuthor%5D�
javascript:AL_get(this,%20'jour',%20'Med%20%0d%0aCare.');�


13 

 

ta ställning till om man håller med om påståendet helt eller delvis. Varje fråga ger ett till fyra 

poäng, där fyra innebär högst självkänsla på den aktuella frågan. CY-PSPP tar ca 20 minuter 

att fylla i och formuläret innefattar sex olika undergrupper; Idrottslig förmåga, Fysisk 

kondition, Kroppsattraktivitet, Fysisk styrka, Fysisk självkänsla och Global självkänsla.  

   I studier på barn under 15 år föreslår Raustorp28

   En annan anledning till att formuläret inte lästes upp högt var tidsbegränsningen, en 

gemensam högläsning skulle ha tagit betydligt längre tid. Eftersom CY-PSPP formuläret bara 

var en del av enkätstudien skulle det dessutom ha skilt sig från resten av frågorna och det 

kunde ha skapat otydlighet och förvirring. Genom att låta barnen göra formuläret på egen 

hand fick de som behövde hjälp större utrymme och de som klarade sig själva fick svara i sin 

egen takt. Självklart föregicks enkätstudien av en noggrann genomgång av frågorna och 

upplägget och alla barn fick chans att fråga om det var något de var osäkra på, både innan och 

under studiens gång.  

 att testledaren läser igenom frågorna i CY-

PSPP högt. I denna studie har barnen, trots att de är under 15 år, själva fått läsa igenom 

frågorna och svara på formuläret. Detta på grund av flera anledningar. Vid högläsning svarar 

alla barn på samma fråga samtidigt vilket kan påverka deras svar. Antingen så att de svarar 

likadant som alla andra eller väljer att inte svara alls, av rädsla för att andra ska se vilket 

alternativ man själv valde. Det var tydligt att vissa barn inte ville visa sina svar och många 

höll för de frågor som de svarat på så att ingen annan skulle se vilket alternativ de valt.  

   CY-PSPP är validerad och baseras på Fox och Corbins Physical Self-Perception Profile 

(PSPP) som är originalversionen för vuxna.29

 

 

2.1.3 PedsQL 

Det andra frågeformuläret, PedsQL, mäter den hälsorelaterade livskvaliteten hos barn och den 

beställs från Frankrike där även en svensk version finns tillgänglig. Enkäten kan användas 

både på friska och kroniskt sjuka barn mellan 2-18 års ålder och fylls antingen i av barnet 

själv eller av föräldrarna. Deltagaren får i uppgift att gradera hur stort problem vissa 

aktiviteter har varit den senaste månaden. Varje fråga ger 0 till 100 poäng (0=100, 1=75, 

2=50, 3=25, 4=0), där 100 innebär högst livskvalitet på den aktuella frågan, det vill säga att 

det aldrig har varit ett problem.  

                                                           
28 Raustorp, s.36. 
29 Whitehead JR, s.132-151. 
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I denna studie användes ”The Generic Core Scales” och den innehåller 23 olika påståenden 

som man ska ta ställning till. Svarsalternativen sträcker sig från aldrig till nästan alltid. 

Påståendena är indelade i fyra olika delar som täcker olika områden inom begreppet 

livskvalitet; den fysiska funktionen, den känslomässiga funktionen, den sociala funktionen 

och skolan.30

 

  

2.2 Urval 
Studien genomfördes på en skola i Stockholms innerstad. Målgruppen begränsades till barn i 

klass 6 på mellanstadiet och urvalet har bestått av 4 klasser med 30 barn i varje klass, ca 120 

elever. Skolan har elever som kommer från många delar av Stockholm vilket breddar 

urvalsgruppen och ökar därmed även generaliserbarheten. Valet av skola baserades på ett 

bekvämlighetsurval.  

   Eftersom denna uppsats är både tidsbegränsad och har begränsade resurser kan urvalet i viss 

mån påverka reliabiliteten negativt då gruppen är begränsad till 4 stycken mellanstadieklasser 

på en skola i innerstaden.  

 

2.3 Datainsamling 
Att använda sig av gruppenkäter anses vara en distributionsform som ger förhållandevis hög 

svarsfrekvens eftersom enkäten delas ut, besvaras och samlas in vid ett och samma tillfälle. I 

denna studie delades enkäterna ut i en klass i taget av författaren själv för att sedan samlas in 

under samma lektion när alla respondenterna svarat färdigt på frågorna. Datainsamlingen 

pågick i två dagar.  

   För att barnen skulle få svara på enkäterna var de tvungna att visa upp ett skriftligt 

godkännande från målsman. Även rektorn och de berörda lärarna godkände studien innan 

eleverna fick svara på enkäterna.   

   Innan studien informerades barnen om varför studien genomfördes, vad studien handlade 

om, att det var helt frivilligt att svara på frågorna och att alla svar var anonyma. Innan testet 

beskrev testledaren även hur frågorna skulle besvaras. Studien tog mellan 30-40 minuter i 

samtliga klasser.  

 

                                                           
30 James W. Varni, The PedsQLMeasurement Model for the Pediatric Quality of Life Inventory, Scoring 
Instructions. 
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2.4 Bortfallsanalys 
Urvalet bestod av 120 elever fördelade på 4 olika klasser med 30 elever i varje klass. 

Sammanlagt deltog 85 barn i enkäten vilket ger ett externt bortfall på 35 elever, 29 %. 

Eftersom föräldrarna var tvungna att godkänna barnets deltagande i studien beror det externa 

bortfallet på att blanketten med föräldrarnas underskrift inte lämnats in i tid till skolan. I en 

klass hade blanketten till föräldrarna delats ut senare än i de andra klasserna på grund av ett 

missförstånd mellan lärarna och det märktes då endast 11 elever hade lämnat in godkännandet 

i tid. 

   Det interna bortfallet, att det saknas svar på vissa frågor, kan ha berott på att barnen inte 

förstod vissa frågor eller att de inte ville svara på frågan av andra orsaker. Det interna 

bortfallet har varit litet och har ej tagits med i analysen.    

 

2.5 Databearbetning 

Sammanställningen av materialet och svaren från studien har skett i Excel. För vidare analys 

av informationen har statistikprogrammet SPSS använts. 

   Alla enkäter kodades från 1 till 85 och svarsalternativen kodades enligt förbestämda 

mallar.3132

   På frågan hur aktiv personen uppfattade sig själv kodades de tre första svarsalternativen, 

”jag rör mig ganska lite”, ”rör sig en hel del men aldrig så att han/hon blir andfådd och 

svettig.” och ”Rör sig en hel del och blir svettig och andfådd någon gång ibland.” om till 

oregelbundet aktiv. Svarsalternativ 4 och 5, det vill säga; ”Rör sig så att han/hon blir svettig 

och andfådd flera gånger i veckan” och ”Rör sig så att han/hon blir svettig och andfådd varje 

dag eller nästan varje dag” kodades om till regelbundet aktiv.  

 Enkäten med bakgrundsinformation kodades om av författaren själv.  

   Baserat på PedsQLs kodnyckel 33

Signifikansnivån sattes till 5 % (p <0,05) vilket innebär att risken för att man förkastar 

nollhypotesen, i det här fallet att det inte skulle finnas någon skillnad i livskvalitet mellan de 

barn som har hög självkänsla och de barn som har låg självkänsla, trots att hypotesen faktiskt 

 har fyra variabler extraherats, Fysisk funktion, Emotionell 

Funktion, Social funktion och Skolfunktion och ur CY-PSPP extraherades sex faktorer; 

Idrottslig förmåga, Fysisk kondition, Kroppsattraktivitet, Fysisk styrka, Fysisk självkänsla 

och Global självkänsla enligt kodnyckeln i Raustorps bok ”Fysisk självkänsla”. 

                                                           
31 Raustorp, s. 45. 
32James W. Varni, The PedsQLMeasurement Model for the Pediatric Quality of Life Inventory, Scoring 
Instructions”. 
33 Ibid. 
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stämmer är max 5 %. Värden under p <0,05 innebär att det finns en skillnad och att resultatet 

är statistiskt signifikant. 

   Databearbetningen inleddes med frekvenstabeller för att kontrollera fördelningen av olika 

variabler och få en överblick och en beskrivning av gruppen. Frekvensen anger hur många 

individer som har respektive variabelvärde. För att kunna analysera om det fanns några 

skillnader mellan olika variabler och för att se hur de samvarierar med varandra gjordes 

korstabeller och Chi-två test. Den fysiska självkänslan delades in två olika kategorier; en 

grupp med barn med hög självkänsla och en med de barn som hade låg självkänsla.  

   Huvudutfallet i studien var fysisk självkänsla och denna analyserades som en löpande 

variabel. I de fall fysisk självkänsla kopplades till andra löpande variabler studerades detta 

som en korrelation med hjälp av Spearman´s rho eftersom variablerna i det här fallet är 

baserade på ordinala skalor. Vid analysen undersöktes framför allt hur olika variabler 

korrelerade med den fysiska självkänslan och vilka som hade ett bivariat samband.  

   Även om det är hög korrelation i en undersökning, det vill säga finns ett högt statistiskt 

samband, är det inte säkert att det därmed finns ett kausalt samband. För att kontrollera för 

confounders genomfördes därför en multipel linjär regression. I denna hölls fysisk självkänsla 

som den beroende variabeln och alla de variabler som visat ett bivariat samband med fysisk 

självkänsla som oberoende. För att undvika onödiga, oviktiga confounders genomfördes 

regressionen stegvis. 

 

2.6 Etiska överväganden 
I enlighet med Rånäsdokumentets etiska aspekter har denna studie följt etiska regler och 

anvisningar.34

   Vissa frågor i formulären skulle kunna uppfattas som känsliga och integritetskränkande då 

många tar upp allvarliga ämnen som till exempel hur man uppfattar sig själv, hur andra 

uppfattar en, om man blir retad, om man är nöjd med sitt utseende etc. För att minska den 

risken var studien helt anonym och barnen fick svara enskilt på frågorna. På så vis fanns det 

inte heller någon möjlighet, varken för författaren själv eller för någon annan, att identifiera 

 Innan studiens start skickades ett brev hem till föräldrarna där det stod vad 

studien handlade om och varför den skulle genomföras. För att kunna genomföra studien 

krävdes föräldrarnas tillstånd eftersom barnen är omyndiga. Barnen själva fick både muntlig 

samt skriftlig information om studien via ett följebrev vid själva enkätförfarandet.  

                                                           
34 Gymmnastik och Idrottshögskolan, ”Rånäsdokumentet: Råd & anvisningar för uppsatsskrivning till studenter 
och lärare vid Gymnastik- och idrottshögskolan”, 6 uppl. (Stockholm, 2009) s. 5. 
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någon enskild deltagare. Dessutom förvarades enkäterna så att ingen obehörig kunde få 

tillgång till dem.  

 

2.7 Reliabilitet och Validitet 
Studien anses ha en hög tillförlitlighet av flera anledningar. Enkäterna är väl använda, båda 

två är validerade och anpassade efter målgruppen. Testmiljön och instruktionerna har sett 

likadana ut för alla respondenter vilket påverkar reliabiliteten positivt. Eftersom barnen 

svarade enskilt på enkäterna och blev noggrant informerade om hur de skulle genomföra 

studien minskade risken för att de skulle påverkas av kamraterna. Alla klasser hade samma tid 

på sig att svara på enkäten och tiden var väl tilltagen för att minska risken för stress och 

felaktiga svar. Inget eget validitets- eller reliabilitetstest har genomförts.  

   Studiedesignen och metoden är noggrant återgiven och därför fullt möjlig att upprepa och 

enkäterna finns tillgängliga för alla vilket underlättar och ökar trovärdigheten. 

   Då studien är relativt liten och urvalet till viss del begränsat kan det vara svårt att uttrycka 

sig om generaliserbarheten av resultaten. Det är viktigt att urvalet är representativt och speglar 

den population man vänder sig mot. Detta för att man ska kunna hävda att resultaten i studien 

inte bara gäller den specifika gruppen. Då den aktuella skolan är en innerstadsskola skulle 

man kunna dra slutsatsen att resultaten framförallt gäller för mellanstadiebarn i innerstaden.  

Dock har denna skola en stor spridning av elever från hela Stockholm vilket påverkar både 

generaliserbarheten och reliabiliteten positivt. 

 

3. Resultat 
3.1 Bakgrundsdata om deltagarna 
 Totalt deltog 85 barn i studien, varav 29 stycken var pojkar (34 %) och 56 var flickor (66 %).  

30 % av barnen bor i innerstaden medan 70 % bor utanför innerstaden. 45 % bor i lägenhet 

och 53 % bor i villa eller radhus.  

   Fem stycken barn (6 %) svarade alternativ 1 på frågan om hur de rör sig, det vill säga ”jag 

rör mig ganska lite”. Fyra stycken (5 %) ”rör sig en hel del men aldrig så att han/hon blir 

andfådd och svettig. 35 barn (41 %) ”rör sig en hel del och blir svettig och andfådd någon 

gång ibland” medan 32 stycken (38 %) ”rör sig så att han/hon blir svettig och andfådd flera 

gånger i veckan”. Nio barn (11 %) ”rör sig så att han/hon blir svettig och andfådd varje dag 

eller nästan varje dag”.  
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Den sista frågan i bakgrundsformuläret var om man deltog i någon form av fysisk aktivitet 

efter skolan eller senare på kvällen. 13 barn (15 %) har inga aktiviteter alls efter skolan. 19 

stycken (22 %) har aktiviteter en kväll i veckan. 24 stycken svarade att de har aktiviteter 2 

kvällar i veckan medan 27 stycken (32 %) fyllde i att de är upptagna med aktiviteter 3-4 

kvällar i veckan. En person svarade inte på frågan och klassas därför som ett internt bortfall.   

 

3.2 Livskvalitet 
Svaren från PedsQL visade att de allra flesta barn hade en hög livskvalitet i samtliga 

undergrupper. Svaren på frågorna har omvandlats till poäng, från 0-100 (0=100, 1=75, 2=50, 

3=25, 4=0), som sedan har analyserats utifrån PedsQLs kodnyckel. Ju högre poäng barnet har 

fått, desto högre livskvalitet anses det ha.35

   Medelvärdet för undergruppen Fysisk funktion blev 86,3 poäng och medianen 87,5. Den 

minsta poängen uppmättes till 53,13 poäng och maxpoängen 100. Det interna bortfallet i 

undergruppen Fysisk funktion var fyra deltagare som valde att inte svara på någon av 

frågorna. När man räknade ihop svaren på frågorna i undergruppen Fysisk funktion var det 

inget barn som ansåg sig ha problem med den fysiska funktionen oftare än svaret ”ibland”. 

  

 

Tabell 1. PedsQL 

 PhyFunc EmoFunc SocFunc SchFunc 

N Valid 81 84 84 84 

Missing 4 1 1 1 

Mean 86,3040 74,2262 92,0833 77,1429 

Median 87,5000 80,0000 95,0000 80,0000 

Std. Deviation 10,14504 18,71624 9,05832 14,46403 

Minimum 53,13 ,00 55,00 35,00 

Maximum 100,00 100,00 100,00 100,00 

Sum 6990,63 6235,00 7735,00 6480,00 

 

Vad gäller den emotionella funktionen var medelvärdet 74,2 poäng och medianen 80. Sämsta 

värdet var 0 poäng och det högsta värdet beräknades till 100 poäng. 1 person svarade inte på 

alla frågor och klassas därför som ett internt bortfall. 10 stycken barn (12 %) valde 

svarsalternativ ”ibland”, ”ofta” eller ”nästan alltid” som svar på frågorna om de hade haft 

problem med den emotionella funktionen den senaste månaden.  

                                                           
35 Varni, ”Scoring Instructions”. 
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I gruppen social funktion blev medelvärdet av svaren 92 poäng och medianen 95. 

Minimipoängen bland svaren i gruppen var 55 poäng och maxpoängen 100. Det interna 

bortfallet var en person. Det var inget av barnen som ansåg sig ha haft problem med den 

sociala delen av livskvalitetsmåttet oftare än ”ibland” den senaste månaden.  

   I den sista undergruppen för livskvalitet, skolfunktion, blev medelvärdet 77,1 poäng. 

Medianen var 80, minsta poängen 35 och gruppens högsta poängvärde 100. Bortfallet var en 

person och klassas som ett internt bortfall. Majoriteten av barnen (93 %) ansåg sig inte ha 

några problem med den skolrelaterade livskvaliteten, sex stycken barn (7 %) svarade dock att 

de hade problem ”ibland” eller oftare.  

   Sammanfattningsvis visar dessa resultat att den undergrupp som fick högst poäng avseende 

barnens livskvalitet var undergruppen för Social funktion och den grupp som fick lägst värden 

på livskvalitet var den Emotionella funktionen.  

 

 3.3 Fysisk självkänsla 
I enlighet med CY-PSPPs kodnyckel har svaren räknats om till poäng, minsta poäng är 1 och 

högsta poäng är 4, som sedan har summerats och analyserats. Ju högre poäng, desto högre är 

elevens självskattade fysiska självkänsla. Maxvärdet i varje undergrupp är 24 poäng och det 

lägsta möjliga värdet är 6 poäng.36

 

  

Tabell 2. CY-PSPP 

 IdrFörm FysKond Kroppsattakt FysSty FysSjK GloSjK 

N Valid 76 78 77 74 74 73 

Missing 9 7 8 11 11 12 

Mean 17,8421 18,0128 16,7273 16,9189 17,4459 19,4247 

Median 18,0000 18,0000 17,0000 18,0000 18,0000 21,0000 

Std. Deviation 3,90232 3,97882 4,42075 3,69656 3,96610 3,90839 

Minimum 7,00 6,00 7,00 8,00 8,00 8,00 

Maximum 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 

Sum 1356,00 1405,00 1288,00 1252,00 1291,00 1418,00 

 

Medelvärdet av poängen i gruppen Idrottslig förmåga var 17,8 poäng och medianen 18. Det 

minsta poängvärdet var 7 poäng och det högsta 24. Bortfallet i denna grupp var nio personer 

som klassades som internt bortfall.  

                                                           
36 Raustorp, s. 45. 
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I gruppen Fysisk kondition var medelvärdet 18 och medianen 18. Minimivärdet var 6 poäng 

och maxvärdet 24. Sju personer klassas som internt bortfall eftersom de inte svarade på alla 

frågor i undergruppen.  

   Vad gäller skattningen av den egna Kroppsattraktiviteten var medelvärdet 16,7 poäng och 

medianen 17. Sämsta värdet var 7 poäng och det högsta värdet beräknades till 24 poäng. Åtta 

personer svarade inte på alla frågor och klassas därför som ett internt bortfall.  

   Medelvärdet i undergruppen Fysisk styrka blev 16,9 och medianen 18. Den minsta poängen 

var 8 poäng och maxpoängen 24. Det interna bortfallet i undergruppen Fysisk styrka var 11 

deltagare som valde att inte svara på någon av frågorna.   

   Efter uträkningar om den Fysiska självkänslan visade det sig att medelvärdet var 17,4 poäng 

och medianen 18. Det minsta framräknade värdet för fysisk självkänsla är 8 och det högsta är 

24. Bortfallet var även i denna grupp 11 personer.  

   Slutligen beräknades medelvärdet i undergruppen Global självkänsla till 19,4 poäng, 

medianen till 21. Den minsta poängen var 8 poäng och den högsta 24. Bortfallet var ett internt 

bortfall och bestod av 12 personer.  

   Barnen klassade sin självkänsla lägst i undergruppen Kroppsattraktivitet och som högst i 

gruppen Global självkänsla.  

 

3.4 Sambandet mellan olika bakgrundsvariabler och fysisk självkänsla 
Korstabellen nedan visar frekvensen mellan de barn som har en låg självkänsla och de som 

har hög självkänsla vad gäller bakgrundsvariablerna kön, ort, boendeform och 

aktivitetsperson. Den visar också vilka faktorer som skiljer sig signifikant avseende 

självkänslan, i detta fall skiljde sig kön och grad av fysisk aktivitet. Majoriteten av pojkarna 

(81 %) hade en hög fysisk självkänsla medan de flesta flickor (58 %) hade en låg fysisk 

självkänsla.  

   De barn som var regelbundet aktiva, det vill säga rörde sig så att de blev svettiga flera 

gånger i veckan, skattade sin självkänsla högre än de barn som var oregelbundet aktiva.  

 

78 % av de regelbundet aktiva hade en hög fysisk självkänsla medan det i den oregelbundet 

aktiva gruppen endast var 34 % som ansåg att de hade en hög fysisk självkänsla. Bland dem 

barn som hade en låg fysisk självkänsla var 22 % regelbundet aktiva och 66 % av dem barnen 

var oregelbundet aktiva. Tabellen visar också att det inte fanns någon signifikant skillnad i 

den fysiska självkänslan beroende på var eller hur man bor.  
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Tabell 3. Resultat Bakgrundsinformation 

 

 

Låg självkänsla Hög självkänsla P-värde* 

Kön                                    Pojkar 

                              Flickor 

5/26 (19%) 

28/48 (58%) 

21/26 (81%) 

20/48 (42%) 

 

0,01 

Ort                               Innerstad 

Ytterstad 

13/25 (52%) 

17/49 (35%) 

12/25 (48%) 

29/49 (59%) 

 

n.s 

Boendeform         Villa/Radhus 

Lägenhet 

Annat 

18/33 (55%) 

15/39 (38%) 

15/33 (45%) 

24/39 (62%) 

1/1 (100%) 

 

n.s 

Grad av fysisk aktivitet 

                    Oregelbundet aktiv 

Regelbundet aktiv 

 

25/38 (66%) 

8/36 (22%) 

 

13/38 (34%) 

28/36 (78%) 

 

0,01 

*P-värde <0,05 

 

3.5 Sambandet mellan livskvalitet och fysisk självkänsla 
För att undersöka sambandet och korrelationen mellan den fysiska självkänslan och 

livskvaliteten utfördes ett Spearman´s rho test. Den fysiska självkänslan, analyserad som en 

löpande variabel, korrelerade signifikant med samtliga variabler utom skolfunktionen.  

   Det finns alltså ett bivariat samband mellan den fysiska självkänslan och fysisk funktion, 

emotionell funktion, social funktion, idrottslig (motorisk) förmåga, fysisk kondition, 

kroppsattraktivitet, fysisk styrka och global självkänsla. Det fanns ingen signifikant skillnad 

mellan den delen av livskvalitet som hänger ihop med skola och fysisk självkänsla. 

 

Tabell 4. Resultat PedsQL och CY-PSPP 

     n         Mean (SD)      P-värde* 

 PedsQL - LIVSKVALITET   

Fysisk funktion 81 86,3 (10,1) 0,001 

Emotionell funktion  84 74,2 (18,7) 0,000 

Social funktion 84 92,0 (9,0) 0,004 

Skolfunktion 84 77,1 (14,5) 0,495 
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CY-PSPP – FYSISK SJÄLVKÄNSLA  

Idrottslig (motorisk) förmåga 76 17,8 (3,9) 0,000 

Fysisk Kondition  78 18,0 (4,0) 0,000 

Kroppsattraktivitet 77 16,7 (4,4) 0,000 

Fysisk styrka 74 16,9 (3,7) 0,000 

Fysisk självkänsla 74 17,4 (4,0) - 

Global självkänsla 73 19,4 (3,9) 0,000 

*p-värde <0,05 

 

Då det fanns flera bivariata kopplingar till fysisk självkänsla, genomfördes en multipel, linjär 

regression för att kontrollera för eventuella confounders. I denna analys hölls fysisk 

självkänsla som den beroende variabeln och alla variabler som visat ett bivariat samband med 

fysisk självkänsla som oberoende. Förutom skolfunktion exkluderades även variabeln global 

självkänsla då den annars skulle ha kunnat påverka utfallet negativt då den innehåller fysisk 

självkänsla till 50 %. 

   För att undvika onödiga, oviktiga confounders gjordes regressionen stegvis. Resultatet 

visade då att samtliga variabler utom idrottslig (motorisk) förmåga, kroppsattraktivitet och 

fysisk styrka kunde avvisas som confounders, det vill säga de är variabler som påverkar den 

fysiska självkänslan utan att vara en direkt orsak till om den är hög eller låg och oberoende av 

varandra och andra möjliga inverkande faktorer. R square värdet visade att man med 68 % 

säkerhet kan säga att variationen i den fysiska självkänslan kan förklaras av idrottslig 

(motorisk) förmåga, kroppsattraktivitet och fysisk styrka. 
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4. Diskussion 
4.1 Resultatens relevans 
Syftet med den här studien har varit att undersöka hur den fysiska självkänslan påverkar 

livskvaliteten hos barn och genom denna uppsats öka medvetenheten kring detta. Resultaten 

visar att det finns ett samband mellan fysisk självkänsla och fysisk funktion, emotionell 

funktion och social funktion, undergrupper till livskvalitet. Det fanns dock inget signifikant 

samband mellan den skolrelaterade livskvaliteten och fysisk självkänsla. Vid vidare analys 

kan man inte säga att en låg fysisk självkänsla automatiskt innebär en låg livskvalitet eller 

tvärtom då sambandet inte är kausalt.  

   Eftersom både fysisk självkänsla och livskvalitet är två breda, subjektiva begrepp är det inte 

helt lätt att mäta dessa i förhållande till varandra. Det finns många faktorer som påverkar både 

självkänslan och livskvaliteten hos en människa och att säga att en faktor ensam styr 

livskvaliteten är inte möjligt.  

   Om man utgår ifrån begreppens definitioner finns ordet tillfreds och tillfredsställelse med i 

båda definitioner vilket visar på att det är individens egna upplevelser som bestämmer både 

livskvaliteten och den fysiska självkänslan. WHO´s definition av livskvalitet fokuserar på 

individens egen tillfredsställelse i livet och menar att livskvaliteten påverkas av flera olika 

faktorer i en individs liv, bland annat av den fysiska hälsan och det psykiska tillstånd som 

individen befinner sig i.37 Självkänslan bygger delvis på hur tillfreds man är med sig själv och 

med det man klarar av.38 Med hjälp av resultaten från SOUs utredning där det framgår att 

andra människors uttalanden har en begränsad betydelse för individens personliga 

självkänsla,39

   Denna syn anser jag lägger över mycket av ansvaret för den fysiska självkänslan på 

individen själv men visar också på att det finns stora möjligheter att påverka, förändra och 

förbättra självkänslan om man själv vill. Trots att resultaten i denna studie inte visade på ett 

kausalt samband mellan den fysiska självkänslan och livskvaliteten tror jag ändå att en ökning 

av självkänslan har en inverkan på individens livskvalitet. Det är heller inte omöjligt att en 

ökad livskvalitet och en förbättrad livssituation skulle kunna stärka självkänslan men detta är 

dock inget som undersöks i denna sudie. 

 blir det ännu tydligare att både självkänslan och livskvaliteten baseras på 

individens egen uppfattning om sig själv.  

                                                           
37 World Health Organization, s. 1. 
38 Nationalencyklopedin, “Självkänsla”. 
39 Bremberg, s. 225. 
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Vidare visar resultaten i denna studie att det finns en signifikant skillnad mellan flickor och 

pojkars självupplevda fysiska självkänsla. Majoriteten av pojkarna skattade sin självkänsla 

högre än flickorna där många upplevde att de hade en låg självkänsla. Tidigare studier har 

visat liknande resultat vad gäller skillnader i självkänsla för pojkar och flickor.40

   Ett annat intressant resultat är att det finns en signifikant skillnad i den upplevda fysiska 

självkänslan beroende på hur aktiv man ansåg sig vara. De regelbundet aktiva barnen skattade 

sin självkänsla högre än de oregelbundet aktiva barnen. Slutsatsen man kan dra av detta är att 

de barn som motionerar och regelbundet använder sin kropp fysiskt även är de barn som är 

mest nöjda med sin kropp och vad den klarar av.  

 Resultatet är 

inte helt oväntat och ämnet är något som diskuterats mycket de senaste åren.  

   Många tidigare studier har visat på sambandet mellan en ökad fysisk aktivitet och en 

förbättrad psykisk hälsa. I interventionen där 50 brittiska flickor med låg självkänsla och en 

negativ kroppsuppfattning fick dansa aerobic förbättrades flickornas attityd till sin egen kropp 

och den fysiska självkänslan signifikant efter bara sex veckor. I en metaanalys av 36 olika 

studier visade 78 % av studierna en signifikant förbättring av självkänslan vid fysisk aktivitet. 

Slutsatsen i den rapporten var att träning är ett viktigt redskap i att öka och bibehålla den 

fysiska självkänslan och dess undergrupper.41

   Resultaten visar vidare att det framför allt var den egna uppfattningen om sin idrottsliga 

förmåga, kroppsattraktivitet och fysiska styrka som påverkade den fysiska självkänslan hos 

barn. Både den idrottsliga förmågan och den fysiska styrkan är faktorer som är direkt 

relaterade till fysisk aktivitet vilket ytterligare belyser aktivitetens betydelse för den fysiska 

självkänslan.  

 

   Trots att forskningen så tydligt visar på den fysiska aktivitetens positiva inverkan på både 

den fysiska och psykiska hälsan rör sig barn och unga mindre och idrottstimmarna i den 

svenska skolan blir färre och färre. Skolan och skolidrotten spelar en viktig roll vad gäller att 

erbjuda barn möjligheter att få prova på olika typer av aktiviteter och lära sig om de effekter 

som fysisk aktivitet har. Skolan har också en viktig uppgift i att utbilda och informera barn 

om hur viktigt det är att röra sig och har även en stor betydelse för socialiseringen till ett 

aktivt liv. I enlighet med Riksidrottsförbundets riktlinjer kring idrott för barn anser jag att alla 

barn ska ha rätt till att röra sig och få chansen att prova på olika aktiviteter.42

                                                           
40 Kvarme, s. 4. 

 Målet med idrott 

och fysisk aktivitet för barn, vare sig det är i skolan eller som en fritidsaktivitet, måste vara att 

41 Fox KR, ”Self-esteem, self-perceptions and exercise” (Intern J Sport Exercise Psychol 2000:31), s. 228-240. 
42 Riksidrottsförbundet, ”Idrotten vill” (Stockholm 2005), s. 11-12. 
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stärka både den fysiska och psykiska hälsan och erbjuda alla barn, oavsett förutsättningar, en 

chans att utvecklas.  

   Med bakgrund i SOUs utredning om barn och ungdomars psykiska hälsa och med 

utgångspunkt i deras definition av självkänsla43 anser jag att den fysiska självkänslan skulle 

kunna förbättras med hjälp av en ökad fysisk aktivitet och en ökad medvetenhet kring det 

problem som en bristande självkänsla kan orsaka. När barn och unga får utmaningar som 

ligger på den övre gränsen för vad de klarar av och de klarar av det ökar självkänslan.44

   Personligen tror jag även att det krävs ett intresse och ett engagemang i det man gör för att 

aktiviteten ska påverka självkänslan positivt. Det måste finnas en drivkraft hos barnet och en 

vilja att lyckas för att aktiviteten ska kännas betydelsefull och därför viktig att genomföra. Jag 

tror också att det är viktigt att barnet känner att det finns en rimlig chans att lyckas med 

uppgiften. När man får en utmaning som känns omöjlig är det svårt att hitta den inre 

motivationen som krävs för att lyckas och därmed öka sin självkänsla. Dessa teorier stämmer 

även väl överens med Banduras sociala kognitiva teori.

  

45

   Intressant var även att den fysiska självkänslan hade ett sådant starkt samband med 

kroppsattraktiviteten. Resultaten i studien visar på ett starkt kausalt samband mellan fysisk 

självkänsla och kroppsattraktivitet hos barn och slutsatsen man kan dra av det är att de barn 

som är missnöjda med sin kropp och sitt utseende har en låg självkänsla medan de barn som 

är nöjda med sin kropp har högre självkänsla. Resultaten är inte helt oväntade och ganska lätta 

att förstå om man tänker på hur viktigt det är för barn att passa in och bli accepterade. Ett 

annorlunda utseende eller fel stil kan i värsta fall leda till ett utanförskap.  

 

   I dagens samhälle betonas utseendet och kroppen som något väldigt betydelsefullt och ett 

snyggt yttre marknadsförs ofta som en förutsättning eller i alla fall ett hjälpmedel till lycka 

och välmående. Barnen i denna studie befinner sig dessutom på gränsen till tonåren och då är 

man extra känslig för yttre åsikter och har ett stort behov av att ”vara normal” och bli 

accepterad. Med Raustorps definition av självkänsla som utgångspunkt 46

 

 är det lätt att förstå 

att självkänslan hos en individ vars norm är ett snyggt utseende och målet är att passa in 

kommer att påverkas negativt om personen inte anser sig själv som attraktiv.  

                                                           
43 Bremberg, s. 225. 
44 Ibid, s. 226. 
45 Bandura, s. 144-145. 
46 Raustorp, s. 8. 
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4.2 Slutsats 
Sammanfattningsvis så är svaret på de inledande frågeställningarna att det finns ett samband 

mellan den fysiska självkänslan och livskvalitet men att resultaten i denna studie endast visar 

på ett bivariat samband. Vid vidare analys var livskvalitet en confounder, sambandet finns 

men är inte oberoende av andra faktorer. Därmed bekräftades inte den inledande hypotesen, 

att barn med en god självkänsla också har en bättre livskvalitet. Vidare visar resultaten att det 

finns en signifikant skillnad i fysisk självkänsla mellan pojkar och flickor samt i den egna 

uppfattningen om hur fysiskt aktiv man är.  

   Konklusionen av denna studie är att den fysiska självkänslan har en stor betydelse för barn 

och ungdomars hälsa och med dessa resultat som utgångspunkt är jag övertygad om att 

regelbunden fysisk aktivitet är ett viktigt hjälpmedel för att uppnå en ökad fysisk självkänsla 

och därmed en bättre psykisk hälsa.  

 

4.3 Metoddiskussion 
Studien kan sägas ha en stor tillförlitlighet då metoden är noggrant beskriven och resultaten 

signifikant säkerställda. Mätinstrumenten är välanvända och validerade vilket ökar chansen 

för att resultaten är korrekta. Risken för att resultaten i denna studie skulle bero på slumpen är 

liten då tidigare studier visar på liknande resultat.  

Dock finns det några brister i studien som kan ha påverkat resultaten negativt. När man 

använder sig av enkäter finns det alltid en risk att respondenterna inte svarar helt 

sanningsenligt. Eftersom frågorna i denna studie dessutom baseras till största delen på 

självuppskattningar om sig själv skulle man kunna tänka sig att risken för att barnen svarar fel 

ökar.  

   Ett annat problem som eventuellt har kunnat påverka svaren är att barnen befinner sig precis 

på gränsen till puberteten. Med största sannolikhet har barnen kommit olika långt i sin 

utveckling och då puberteten påverkar både den fysiska och psykiska utvecklingen kan detta 

ha påverkat barnen och deras svar på enkäterna. Man kan anta att de barn som är tidiga i 

utvecklingen uppfattar sig själv och sin kropp annorlunda mot de barn som inte har kommit 

lika långt i utvecklingen. Puberteten är en stor omställning men då alla barn var i samma ålder 

och går igenom samma utveckling anser jag ändå att studien har en god generaliserbarhet 

gentemot andra barn i samma ålder.    
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En annan starkt påverkande faktor skulle kunna vara barnens kroppsform och storlek. 

Tidigare forskning har visat att överviktiga har en sämre självkänsla än normalviktiga,4748

 

 ett 

mycket intressant samband som det hade varit spännande att undersöka. Självklart är detta 

något som kan ha påverkat barnens svar och därmed även resultatet men det är dock inget 

som denna studie har tagit hänsyn till. Dels på grund av att det inte fanns någon möjlighet att 

mäta detta på plats och dels för en sådan mätning skulle kunna uppfattas som 

integritetskränkande och därför kräver speciella förberedelser. Ett självuppskattat skriftligt 

svar angående längd och vikt ansågs inte ha tillräckligt hög tillförlitlighet och därför uteslöts 

detta samband helt.  

4.4 Vidare forskning 
Denna studie har väckt många frågor och funderingar som skulle kunna bli ämnen till fler 

intressanta studier. När det gäller framtida studier bör dock mer omfattande undersökningar 

genomföras. Denna studie skulle med fördel kunna kompletteras med observationer av 

eleverna och kanske en undersökning av deras faktiska fysiska förmåga. Det skulle vara 

intressant att undersöka hur väl den egna uppfattningen om sin fysiska självkänsla stämmer 

överens med den faktiska förmågan. Kanske skulle man även kunna intervjua lärare och 

föräldrar för att se om deras uppfattning om barnets fysiska självkänsla stämmer överens med 

barnets egna känslor.  

   Det skulle också vara intressant att fortsätta undersöka begreppet livskvalitet och ta reda på 

vilka de huvudsakliga faktorerna som påverkar livskvaliteten hos barn är. Resultaten i denna 

studie visar på ett samband med den fysiska självkänslan men eftersom sambandet inte är 

kausalt visar resultaten på att det finns andra viktigare orsaker. Då denna studie är begränsad 

till en skola i Stockholms innerstad skulle det dessutom vara spännande att se hur det ser ut i 

resten av länet och även i andra delar av landet. 

 

 

 

 
                                                           
47 F Rasmussen, M Eriksson, C Bokedal, L Schäfer-Elinder, ”Community-based study of physical activity, 
lifestyle and self-esteem in swedish school children (COMPASS)” (Devision of Social Medicine, Stockholm 
county council, National Institute of Public Health, Report 2004: 1). 
48 Strauss RS, “Childhood obesity and self-esteem” (Pediatrics 2000:15: e15). 
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Bilaga 1 
Litteratursökning 
 
 
Syfte och frågeställningar:  
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur den fysiska självkänslan påverkar livskvaliteten hos 
barn och öka medvetenheten kring detta. Studien har utgått ifrån följande frågeställningar: 
 

• Finns det något samband mellan den fysiska självkänslan och livskvalitet hos barn  
- och i så fall, hur ser det sambandet ut? 

• Vilken inverkan har faktorer som kön, träningsfrekvens och omgivningsfaktorer som 
boendeort och boendeform på den fysiska självkänslan hos barn? 

 
 
Vilka sökord har du använt? 
Quality of life, self-esteem, self-perception, motor function, children,  
Rörelseförmåga, motorik, livskvalitet, självkänsla, barn, PedsQL, CY-PSPP, fysisk aktivitet, 
psykisk hälsa, kondition, Raustorp 

 
Var har du sökt? 
Artikeldatabasen PubMed, Google Scholar, GIH:s bibliotekskatalog och GIH:s allmänna 
databas DIVA 

 
Sökningar som gav relevant resultat 
PubMed:  
“Physical fitness correlation” “quality of life” children 
PEDSQL "motoric activity" 
CY-PSPP HRQOL 
 
Google Scholar:  
Fysisk självkänsla 
 
Kommentarer 
Det har varit relativt lätt att hitta artiklar och liknande studier om den fysiska självkänslan i 
kombination med variabler som fysisk aktivitet och olika sjukdomar men det har varit svårt 
att hitta studier som liksom jag har jämfört den fysiska självkänslan med livskvalitet. 
Livskvalitet verkar vara ett relativt vanligt mått i forskningsstudier.  
Jag har framför allt använt mig av artikeldatabasen PubMed vid informationssökandet men 
jag har även sökt efter information på Google Scholar och i GIHs allmänna databas DIVA. 
Bortsett från några lyckade sökningar på PubMed och Google Scholar har jag fått fram 
merparten av min litteratur via ”related articles”, antingen direkt via databasen men framför 
allt genom andra studiers och böckers referenslista.  
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Bilaga 2 

 

 

Till Målsman,  

Jag heter Sarah Brundin och studerar till hälsopedagog på Gymnastik- och 
idrottshögskolan i Stockholm. För närvarande skriver jag mitt examensarbete 
som handlar om barn, motorik och livskvalitet. För att kunna genomföra 
studien kommer elever i fyra klasser på [ … ] att få fylla i två enkäter angående 
deras självupplevda motoriska färdigheter och livskvalitet.  

Jag kommer att följa de forskningsetiska reglerna, uppgifterna kommer att 
behandlas anonymt och svaren konfidentiellt. Enkäterna kommer att 
genomföras under vecka 5. 

Rektor [ … ] har gett sitt godkännande och fulla stöd till att berörda klasser är 
med i studien. 

För att ert barn ska kunna delta behöver jag ert medgivande i form av 
underskrift nedan:  

…………………………………………………  

Jag är målsman för:  

………………………………………………….  

 

Lämnas snarast till klassens mentor, dock senast mån 1/2! 

Hör av er om ni har några frågor! Med vänliga hälsningar, 

Sarah Brundin, E-post: Tlf:  
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Bilaga 3 
                    Nr:__________ 

    
  

 

Frågeformulär 

 

Detta frågeformulär vänder sig till dig som går i sexan på [ … ]. Jag heter Sarah Brundin och 
jag skriver just nu mitt examensarbete om barn och deras uppfattning om sin egen 
rörelseförmåga och livskvalitet. Det skulle betyda mycket för mig om du ville svara på 
följande frågor. Försök att svara så tydligt och ärligt som möjligt. Dina svar kommer att 
behandlas anonymt och det finns inget svar som är rätt eller fel.  

Svara genom att sätta ett kryss (X) i den rutan som stämmer bäst in på dig. 

Tack för din hjälp! 
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1. Kille   Tjej  

 

2. Var bort du? ____________________________________ 

 

3. Hur bor du? 

Lägenhet   Radhus/Villa    Annat  

 

4. Vilken av de här personerna liknar du mest? Sätt bara ett kryss. 

       Person A: Rör sig ganska lite. 

       Person B: Rör sig en hel del men aldrig så att han/hon blir andfådd och svettig. 

       Person C: Rör sig en hel del och blir svettig och andfådd någon gång ibland. 

       Person D: Rör sig så att han/hon blir svettig och andfådd flera gånger i veckan. 

       Person E: Rör sig så att han/hon blir svettig och andfådd varje dag eller nästan varje dag. 

 

5. Hur många dagar i veckan har du en aktivitet (t.ex. fotboll, dans, ridning, ishockey) efter 
skolan eller på kvällen? 

0   1   2                    3 eller fler  
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