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ABSTRAKT 

Bakgrund: Vår självskattade fysiska självkänsla är av betydelse för vår motivation att 

vilja vara fysiskt aktiv. Det har även visat sig i tidigare forskning att högre fysisk 

självkänsla påverkar elevers resultat i skolan positivt. Syftet med arbetet var att se vilka 

samband det fanns mellan fysisk självkänsla och elevers närvaro i idrott och hälsa. 

Metod: Två klasser på en skola i sydöstra Sverige deltog i undersökningen, HT -12. 

Studien bygger på en kvantitativ undersökning i form av en redan framtagen enkät: 

”Sådan är jag! – barn”, även kallad CY-PSPP (Children and Youth – Physical Self 

Perception Profile). Deltagarna har då fått skatta sin fysiska självkänsla som sedan 

jämförts med elevernas frånvaro i ämnet idrott & hälsa. Resultat: Elever med högre 

fysisk självkänsla har inget signifikant samband med lägre frånvaro i 

idrottsundervisningen. Resultatet visade dock att undergrupperna idrottslig kompetens, 

fysisk kondition och kroppsattraktivitet, har var och en ett signifikant samband med 

fysisk självkänsla. Konklusion: Lärarens roll är viktig för att nå alla elever i 

undervisningen för att stärka individens tro om sig själv, samt hur denne ser på sig själv i 

fysisk aktivitet. För att nå elever som har låg fysisk självkänsla finns det anledning att se 

över innehållet och granska idrottslärares planering och utformning av undervisningen.  

Self-efficacy, physical activity, school children 
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1 INTRODUKTION 
 

Anledningen till att Idrott & hälsa ingår i skolan, är att man som elev skall lära sig 

kunskap över tid, genom att förstå och ha insikt i vilken betydelse fysisk aktivitet 

påverkar ens hälsa genom hela livet. Författarna till denna studie, har läst till 

idrottslärare, och är naturligtvis intresserade av faktorer som kan påverka elevers 

beteende i idrottsundervisningen. För att under VFU och diverse vikarierande har vi 

båda upplevt att det är allt som oftast samma elever som hittar på ursäkter för att 

slippa idrottsundervisningen. Vad vi har funderat kring är om den upplevda fysiska 

självkänslan kan ha samband med elevers beteende. Genom denna studie vill vi lyfta 

och konkretisera den fysiska självkänslans roll som faktor till elevers vilja att aktivt 

närvara i idrottsundervisningen. 
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2 BAKGRUND 

2.1 Global självkänsla och fysisk självkänsla 

Global självkänsla är ett övergripande begrepp, som i sin helhet, handlar om 

individens allmänna livstillfredsställelse (Whitehead, 1995). Global självkänsla, 

delas sedermera i domäner (områden), i bland annat social, kognitiv och fysisk 

självkänsla (Whitehead, 1995).   

Genom att benämna begreppet som global så ingår dessa begrepp likt en hierarki, 

och de domäner som beskrivits ovan, utgör den globala självkänslan. Vidare delas 

dessa domäner, exempelvis den fysiska självkänslan i undergrupper. Dessa 

undergrupper är: idrottslig kompetens, kroppsattraktivitet, fysisk kondition och 

fysisk styrka.  

Idrottslig kompetens menas med ens persons motoriska förmåga att klara av olika 

idrottsaktiviteter. Kroppsattraktivitet innebär individens uppskattning av det fysiska 

utseendet. Fysisk kondition handlar om förmågan att kunna klara av fysiska 

aktiviteter under en längre tid. Fysisk styrka menas med ens persons förmåga med 

hjälp av muskelkraft motstå eller övervinna yttre kraft, genom t.ex. knuff, drag eller 

lyft. 

 

Självkänsla uppfattades tidigare som en endimensionell struktur (Coopersmith 1967). 

Detta kritiserades hårt av bland annat Harter (1983). Som menade att endimensionell 

struktur inte visade tillräckligt med samband mellan en persons självkänsla och 

välmående. Han införde begreppet global självkänsla, och visade att det var 

multidimensionellt, för att den endimensionella strukturen av globala självkänslan 

inte kunde särskilja de olika aspekter och faktorer som påverkade den globala 

självkänslan. Utifrån detta började forskare att inse komplexiteten i begreppet, vilket 

ledde till att teorier utvecklades kring domäner (områden) som visade sig att vara av 

vikt för att kunna förstå relationen mellan global självkänsla och fysisk självkänsla 

(Corbin & Fox, 1989).  

I Corbin och Fox studie från 1989, identifierade man undergrupper i den fysiska 

självkänslan, som påverkade och utgjorde den fysiska självkänslan. De fyra 

undergrupperna är: idrottslig kompetens, kroppsattraktivitet, fysisk styrka och fysisk 

kondition (Corbin & Fox, 1989). Under studien ledde det även till att ett 

skattningsinstrument skapades, vilket fick namnet PSPP (Physical Self-Perception 

Profile). Detta skattningsinstrument bygger på frågor om de fyra undergrupperna i 

den fysiska självkänslan. Från PSPP utvecklade Whitehead (1995) sedan en skala för 
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barn och ungdomar: Children and Youth- Physical Self-Perrception Profile, som fick 

benämningen CY-PSPP. Formuläret har sedan översatts till svenska, och 

tillförlitlighetstestats av Raustorp, Ståhle, Gudasic, Kinnunen & Mattsson (2005).  

Syftet med skalan är att lärare, forskare, skolsköterskor, rektorer osv. kan använda 

detta skattningsinstrument för att urskilja enskilda elevers fysiska självkänsla, hög 

som låg. Särskilt viktig är den för idrottslärare, då det är elevens egna fysiska 

värdering som står i fokus. 

 

2.2 Tidigare forskning 

Inman, Tremblay och Willms (2000) poängterar i sin studie att det finns en stark och 

positiv koppling mellan frekvent deltagande i fysisk aktivitet och hög självkänsla. 

Med det menas, att självkänslan ökar i takt med frekvent fysiskt aktivt deltagande. 

Detta gäller både för pojkar och flickor. Indirekt visar det också samband mellan 

fysisk aktivitet och elevers skolprestationer, genom att den fysiska aktiviteteten 

bidrar till en positiv utveckling av självkänslan, vilket således ökar barnets 

välbefinnande, och ”må bra”-känsla. Därav ökar även motivationen hos barnet, vilket 

påverkar skolresultaten positivt. I en liknande studie förklarar Lee, Solmon, Zan och 

Zhang (2009) föregående studies slutsatser vidare, resultatet i deras studie pekar 

dessutom på att elevernas självkänsla påverkar motivationen att vilja delta i idrott 

och hälsa-undervisningen. Högre självkänsla leder till att elever motiveras, genom 

förståelse och insikt i vikten av fysisk aktivitet. Således ökar elevens motivation att 

vilja delta i undervisningen. Likt en spiraltrappa föder det ena det andra, och sätter 

igång startsignaler av positiva faktorer som bidrar till barnets välbefinnande. Gråstén, 

Jaakkola, Liukkonen, Watt och Yli-Piipari (2012) visar även att motivationen 

påverkas av lärarens roll samt vilka val denne gör, och hur denne kan skapa ett 

klimat som är inbjudande och harmoniskt, vilket bidrar till att eleverna blir 

avslappnade och trygga inför idrottslektionerna. Resultatet från studien visar att den 

inre motivationen påverkas positivt. Raustorp (2006) påpekar också att motivation är 

en fundamental drivkraft som driver eleverna att vilja delta i idrottsundervisningen. 

Resultatet av Raustops et al (2005) studie, visar att fysisk aktivitet påverkar flickors 

och pojkars fysiska självkänsla olika. För flickorna är undergrupperna 

kroppsattraktivitet och idrottslig kompetens viktiga byggstenar, för en högre 

självupplevd självkänsla. För pojkarna visar det sig att kroppsattraktivitet och fysisk 

kondition är viktiga ingredienser för självupplevd hög självkänsla. Inman, Tremblay 

och Willms (2000) förstärker Raustorp et al’s resultat, och visar samband även i sin 

studie att BMI (Body Mass Index)  har en negativ koppling till självkänslan. Studiens 

författare visar på att högre BMI-nivåer genererar lägre självkänsla. Ju högre BMI, 

desto sämre självkänsla, och fysisk självkänsla har personen, konstaterar Raustorp 

(2006). Enligt Raustorp (2006) påverkar även högre BMI-nivåer på undergruppen 

kroppsattraktivitet i den fysiska självkänslan negativt. En femårig studie befäster det 

ovanstående studies signifikanta resultat har visat, vad det gäller sambandet mellan 

högre BMI-nivåer och lägre självupplevd fysisk självkänsla. Pojkar visar sig ha en 

generellt högre fysisk självkänsla än flickor, vilket visar sig genom de fyra 

undergrupperna, då pojkar tycks ha en mer jämn och stabil självskattning av 

idrottslig kompetens, kroppsattraktivitet, fysisk kondition och fysisk styrka. 

(Raustorp, Archer, Svensson, Perlinger, Alricsson 2009). 
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BMI är ett mätinstrument, som används för att avgöra en persons proportioner. 

Personens vikt, divideras med personens längd i meter i kvadrat, för att få ut ett mått. 

Väger man 85 kg på 190 cm blir alltså beräkningen 85/(1,9x1,9) och det ger ett BMI 

på cirka 23,5. För vuxna, är 18,5-25 normalvikt, och över 25 till 29,9 övervikt. Under 

18,5 anses man vara underviktig. Över 30 räknas som fetma, enligt 

folkhälsoinstitutet (2011). För barn och ungdomar, används en speciell skala, med 

liknande uppdelning (Bellizzi, Cole, Dietz & Flegal, 2000).  

Självkänslan är av betydelse för att den upplevda självkänslan ligger till grund för 

motivation, välbefinnande och engagemang (Bandura, 1986). Samtidigt visar studier 

positiva samband mellan fysisk förmåga och självförtroende, vilket kan innebära att 

utökad fysisk aktivitet skapar positiva förutsättningar för eleverna, att stärka sitt 

självförtroende (Ericsson, 2008). Med dessa kunskaper om eleverna kan lärarens 

undervisning bygga på barns perspektiv, där läraren utgår från barnen, samt 

fokuserar och medvetetgör faktorer som påverkar undervisningens syfte och således 

stärker elevers fysiska självkänsla.  

I tidigare studier visar det sig att känslan av självupplevd hälsa är värdefull. 

Burström och Fredlund (2001) visar i sin studie även på signifikanta samband mellan 

självupplevd god hälsa och livslängd. De menar att de människor som upplever sig 

själva som hälsosamma, lever generellt ett längre liv än de människor som inte gör 

det. 

2.3 Elevers närvaro och närvaro 

I Skolverkets rapport: ”Skolfrånvaro och vägen tillbaka” från 2010, visade det sig att 

ungefär 1650 skolpliktliga elever sammanlagt, varit fullständigt frånvarande, i minst 

en månad utan giltiga skäl, utav alla elever i den obligatoriska skolan i hela Sverige. 

Det innebär att en elev av 1000 räknat på elevantalet i den hela obligatoriska skolan. 

Sedan hade cirka 600 elever varit frånvarande minst hela vårterminen. Nästan 1100 

elever hade varit borta minst två månader. Slutligen visade det sig i rapporten att 

drygt 150 elever hade varit borta från skolan under hela låsåret 2008/2009 eller ännu 

längre. 

Enligt Skolverket (2012) beskrivs vikten av att närvara i skolan, och tillgodose sig 

det skolan erbjuder och syftar till. Skolverket (2012) menade att frånvaro från skolan, 

skadar den enskilda eleven, i den bemärkelsen att individen kommer att bemöta stora 

svårigheter. Genom att ha ofullständiga betyg, utbildning och kunskap, kan det skada 

individens chanser och möjligheter att lyckas i deltagandet av samhälls-, samt 

yrkeslivet. I en förlängning kan det innebära en förstärkt känsla av utanförskap som 

samhällsmedborgare.  

Ytterligare en rapport, som genomfördes av Skolinspektionen (2010), visade resultat 

på elevers närvaro i ämnet idrott och hälsa; En fjärdedel av de besökta lektionerna 

närvarade alla elever. Tre fjärdedelar av lektionerna visade sig att ha en relativt hög 

frånvaro där upp till femtio procent av eleverna var frånvarande av okänd anledning, 

eller närvarande men utan att delta i lektionens aktiviteter.  

Det faktum att barn är frånvarande från skolidrotten är oroande. Raustorp (2004) 

belyser vikten, och poängterar att: fysisk aktivitet påverkar signifikant studierna för 

eleverna, då det har en positiv påverkan på en elevs koncentrationsförmåga. Ericsson 

(2003) visar i sitt resultat att 68% av de elever med lätta eller stora 

koncentrationssvårigheter, dessutom har små eller stora brister i sin idrottsliga 
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kompetens, vilket är en undergrupp i den fysiska självkänslan, enligt Raustorp 

(2006). 

Än mer oroande blir frånvaron, när det visar sig i en studie av NCFF (Nationellt 

Centrum För Främjande av god hälsa hos barn och ungdom) att Sverige erbjuder 

färre timmar idrott & hälsa i grundskolans timplan än, vad flertalet Europeiska 

länderna erbjuder på sina skolor. Det innebär också, att Sverige ligger under den 

genomsnittsgräns som rekommenderas av flera av de Europeiska länderna. 

2.4 Pojkar och flickor 

Det visar sig i flera studier, att könets tillhörighet är av betydelse är en bidragande 

faktor för den globala självkänslan. Studier lyfter fram att pojkar har generellt en 

högre självkänsla än flickor, och att självkänslan påverkas olika, beroende på om du 

är pojke eller flicka. (Flory, Martin, McCaughtry, Murphy & Wisdom (2011); 

Gudasic, Kinnunen, Mattsson, Raustorp & Sthåle (2005); Dzewaltowski, Geller, 

Karteroliotis & Rosenkranz (2010).  

2.5 Rekommendationer – fysisk aktivitet 

WHO, står för World Health Organization och är ett av Förenta Nationernas (FN) 

fackorgan, vars syfte är att alla människor skall uppnå en så god hälsa som möjligt, 

genom exempelvis bekämpning av epidemier, pandemier och andra hälsofaror för 

världens länder och invånare. Enligt WHO (2012), är fysisk inaktivitet en av de fyra 

största riskfaktorerna för ohälsa i världen. Det har då utfärdats rekommendationer för 

både vuxna och barn. För vuxna gäller 30 minuter fysisk aktivitet/dag, för att 

bibehålla en god hälsa. För barn gäller minst 60 minuter/dag. I dessa 

rekommendationer handlar det om måttlig och hög intensitet (Socialstyrelsen, 2009). 
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3 SYFTE 

Huvudsyftet med vår studie är att undersöka om det finns samband mellan den 

självskattade fysiska självkänslan och elevers närvaro i ämnet idrott och hälsa. 

Ovanstående syfte avses besvaras med följande frågeställning:  

3.1 Frågeställning 

Finns det samband mellan fysisk självkänsla och elevers närvaro i ämnet idrott och 

hälsa? 

3.2 Hypotes 

Frågeställningens karaktär och form har även lett till en hypotes: 

- De elever med hög fysisk självkänsla har lägre frånvaro, än elever med låg 

fysisk självkänsla. 
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4 METOD 
 

4.1 Metodval  

Studien är en kvantitativ undersökning med en enkätundersökning som grund. 

Enkätens namn är: ”Sådan är jag! – barn” (bilaga 2). Det är en profil över barn och 

ungdomars fysiska självuppfattning (CY-PSPP), som har bearbetats av Anders 

Raustorp, Inst. För Hälsa och Beteendevetenskap vid Linnéuniversitetet (dåvarande 

Högskolan) i Kalmar. Det är alltså en svensk översättning av Children and Youth – 

Physical Self Perception Profile, CY-PSPP (Whitehead 1995). Denna enkät, är ett 

skattningsinstrument som mäter barn och ungdomars fysiska självkänsla med 

tillhörande trettiosex frågor. Den svenska översättningen i svenska skolförhållanden, 

har visat sig vara tillförlitlig och validerad, då enkäten har blivit validitetstestad utav 

Raustorp et al (2005). Samtidigt är enkäten tillförlitlighetstestad av barn från 9 år och 

uppåt (Welk GJ & Eklund B, 2005). Utifrån denna enkät, valdes en kvantitativ 

undersökning för att kunna jämföra konkret mätbar rådata mellan fysisk självkänsla, 

CY-PSPP, och elevers närvaro i ämnet idrott och hälsa genom att använda sig av 

siffror och medelvärden för att finna samband som antingen stödjer helt eller delvis, 

eller inte stödjer studiens hypoteser. 

 

4.2 Urval 

Urvalet har skett genom personligt kontaktnät med VFU-handledare. Valet föll på en 

idrottslärare, som förde närvarolistor på sina elever, vilket krävdes för att studien 

skulle kunna genomföras. Denne lärare valde ut två lämpliga klasser där enkäten 

kunde genomföras. Anledningen till detta aktiva val av lämpliga klasser, beror på 

skolans mångkulturella utformning, samt enkätens språkliga struktur som inte lämpar 

sig för alla elever på denna skola. 46 elever var tillfrågade att delta, men 43 elever 

deltog då det var 3 elever som var frånvarande vid tillfället när enkäten genomfördes. 

Sammanlagt deltog 43 elever, med 2 bortfall. Bortfallet kan påverka signifikansen i 

resultatet, på så sätt att korrelationen mellan variablerna blir antingen starkare eller 

svagare. Bortfallet berodde på ofullständig information vad det gällde elevens 

närvaro i ämnet idrott & hälsa, och ej fullständigt ifylld enkät. Detta har lett till att 41 

elever har fullständig information både vad det gäller enkät och närvaro.  

De deltagande eleverna gick i årskurs fem. Fördelningen mellan pojkar och flickor 

var ojämn. I klass 5A (fiktivt namn), var fördelningen 6 flickor och 16 pojkar. Från 

denna klass var två elever frånvarande, och de båda var flickor. I klass 5B (fiktivt 

namn), var fördelningen 10 flickor och 11 pojkar. En elev var frånvarande, och det 

var en pojke. Sammanlagt deltog 17 flickor, och 26 pojkar, det vill säga 46 

deltagande elever.  
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4.3 Enkätens utformning  

De trettiosex frågorna som enkäten innehåller, delas in i 6 grupper, för att mäta 

undergrupperna till fysisk självkänsla: idrottslig förmåga, fysisk kondition, 

kroppsattraktivitet, fysisk styrka, fysisk självkänsla och global självkänsla.  

Varje påstående har två frågor, och då gäller det att ta ställning att man är antingen 

eller. Följande är ett exempel ur enkäten för att påvisa enkätens struktur: ”Vissa barn 

föredrar att leka utomhus på sin fritid” MEN ”Andra barn skulle hellre titta på TV” 

(Raustorp, 2006). Det innebär att man som barn måste ta ställning till, vilket av dessa 

två påståenden stämmer bäst in hos en själv, sedan skall barnet värdera påståendet i 

form av ”håller helt med” eller ”håller delvis med” och markera med ett kryss över 

det alternativ som stämmer mest in på en själv.  

 

4.4 Genomförande 

Författarna till denna text, närvarande under de båda tillfällena som enkäterna 

utfördes. Det innebar att de deltagande eleverna fick muntlig information och 

instruktion för hur enkäten var uppbyggd, samt hur eleverna skulle ”läsa” av den. 

Samtidigt erbjöds stöd och hjälp när det behövdes. Delar av enkäten genomfördes 

gemensamt i samförstånd mellan testledarna och de deltagande eleverna, för att 

sedan låta deltagarna genomföra resterande delar av enkäten i sitt eget tempo.  

Vid de två tillfällen enkäterna genomfördes och datan samlades in, försökte 

testledarna att återskapa två liknande situationer för att de deltagande eleverna skulle 

få lika förutsättningar i syfte att öka tillförlitligheten. Eleverna fick 50 minuter till sitt 

förfogande att genomföra enkäten i sin egen takt, och inte stressa genom 

påståendealternativen. Om eleven mot förmodan var färdig innan de förfogade 50 

minuterna, fick de arbeta med andra skoluppgifter tills lektionen var slut. På så sätt 

visste eleverna om att det inte lönade sig att genomföra enkäten fort, och följaktligen 

försumma viktig data för studien. 

4.5 Databearbetning 

Den insamlade datan, har avkodats. För att analysera datan användes SPSS for 

Windows. För att statistiskt säkerställa data har resultatet genomgått ett icke-

parametriskt test (Spearman’s korrelationsanalys). Testet syftar till att undersöka 

möjligheten att finna samband mellan elevers fysiska självkänsla och elevers 

frånvaro i ämnet idrott & hälsa. Frånvarotillfällena delade in eleverna i tre 

kategorier/grupper. Utöver detta, har SPSS även använts för att finna samband 

mellan undergrupperna i fysisk självkänsla mot domänen fysisk självkänsla.  

4.6 Reliabilitet och validitet 

För att säkerställa den realiablitet och validitet i den aktuella undersökningen, är den 

avgörande faktorn för kvalité, beroende på hur många svar som samlas in (Ejlertsson, 

2005). Genom Raustorps rekommendationer (2006) arbetades föreliggande metoddel 

systematiskt, genom att författarna till denna text närvarade och organiserade 

enkäterna personligen, tillsammans med den aktuella idrottslärare, för att bibehålla 

en likvärdig situation vid varje enkätundersökningstillfälle, och således bidrar till en 

hög validitet (giltighet). Till följd av detta, menar Eliasson (2010) att 

förutsättningarna vidhålls en hög realibilitet (trovärdighet), då genomförandet är 

systematiskt upplagt. 
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En annan viktig aspekt för att upprätthålla en hög realibilitet, är att låta de deltagande 

eleverna förstå hur viktiga deras svar är. Det finns vinster i att förklara så att de 

deltagande förstår vikten av den enskilde personens svar är av betydelse. Detta 

påverkar i sin tur motivationen till att delta, och förstår sin del i helheten. För risken 

finns att de deltagande eleverna, inte ser vikten med att delta för sin egens skull 

(Davidson & Patel 2011). På så sätt skall deltagarna bli motiverade, och således 

påverka det summerande kvantitativa resultatet positivt, enligt Davidson & Patel 

(2011). 

 

4.7 Etiska reflektioner 

Vetenskapsrådet (2001) beskriver fyra huvudregler vid forskningsarbete. Författarna 

till denna undersökning och arbete, beaktar dessa regler, för att uppfylla de 

forskningsetiska grundprinciperna i genomförandet av en enkätundersökning. De 

deltagande eleverna informerades vad deras uppgift gick ut på, samt vad som 

förväntades och under villkor som gäller för deras deltagande. Eleverna fick också 

veta att deltagandet var frivilligt, samt rätten att avbryta sin medverkan. 

Förtydligande gjordes även för hur enkätundersökningen skulle gå till, samt att 

barnens medverkan är konfidentiell, där deras resultat inte går att spåras till den 

enskilde individen. Genom hjälp av den aktuella idrottsläraren så undahölls namn, 

och ersattes istället med numreringar på både enkäten och närvarolistorna, samt en 

markering för pojke (x) och flicka (y), vilket vidhöll anonymiteten. Detta innebär att 

de deltagande bidrar anonymt och konfidentiellt enligt Davidson & Patel (2011). De 

deltagande eleverna fick detta faktum klart för innan deras deltagande, vilket starkt 

rekommenderas av Davidsson & Patel (2011). 

Denna försiktighet rekommenderas även utav Raustorp (2006), då det dels handlar 

om barn, och dels rör känslig information om enskilda barn, råder hög sekretess. 

Förslagsvis på en skola innehavs denna information av en skolsköterska eller 

skolpsykolog. All data förstörs efter arbetet är avslutat, och blivit godkänts.  

Innan själva genomförandet av enkäterna, fick de deltagande eleverna med sig hem 

ett följebrev (bilaga 1), som informerade vårdnadshavarna om den intention 

författarna hade med sin forskning samt enkätundersökning. Till följd av detta brev, 

kunde vårdnadshavare bestämma sitt samtycke huruvida ens barn skulle delta eller 

inte.  

 

4.8 Metodanalys 

Genom att ha tagit del av Raustorps rekommendationer (2006), så har testledarna 

närvarat, och genomfört enkäten muntligt, för att minimera risker för en misslyckad 

och missvisande undersökning. Genom de aktiva val som gjorts enligt Raustorps 

rekommendationer, så minskades risken att de deltagande missförstår enkätens 

karaktär och utformning, menar Eliasson (2010) på. Samtidigt är bristen på den 

direkta mänskliga kontakten i regel en hämmande faktor i en kvantitativ enkätmetod, 

vilket kan påverka deltagarantalet och således resultatet, förklarar Eliasson (2010). 

Det innebar dock, att de deltagande eleverna inte fått välja själv när de skulle få 

utföra enkäten. Även om deltagandet är frivilligt, så var inte själva genomförandet 

frivilligt vad det gäller tid, datum och plats, enligt Eliasson (2010). Anledningen 

grundade sig i det faktum att testledarna bestämde ett datum och tid, för när enkäten 
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skulle äga rum, tillsammans med berörande lärare, vilket innebar att besluten togs 

”över huvudet” på de frivilligt deltagande eleverna.   

Den föreliggande studiens undersökning, genomfördes på en skola i sydöstra 

Sverige, och har därmed ingen nationell spridning.  

En enkätundersökning är en språklig konstruktion med en rad frågor eller påståenden 

som skall besvaras, och hur frågorna sedan är formulerade leder till att produkten 

kommer få en viss inriktning, menar Ejlertsson (2005) på. I och med att studien 

bygger på en tidigare framtagen enkät, så bygger alla frågor på vad tidigare forskare 

har sökt efter. Det innebär att de formulerade frågorna som författarna till denna text 

använder sig av, är ej egenformulerade utefter sin frågeställning, och kommer 

därmed att få en produkt inom de ramar som enkätens karaktär och utformning 

tillåter. Samtidigt har enkäten blivit tillförlitlighetstestad och översatt till svenska, 

samt validietstestad på svenska barn, vilket därmed innebär att enkäten är valid, 

enligt Raustorp et al (2005), och är av relevans till studiens frågeställning. 

Resultatet förmår endast att visa en generell ståndpunkt (medelvärde) då studien är 

en kvantitativ undersökning, vilket inte visar på de enskilda elevers svar på enkäten, 

vilket förbiser förutsättningarna hos individen, då den kvantitativa undersökningen 

ser till populationen och inte individen, enligt Eliasson (2010). Det har lett till att 

själva frågeställningen har besvarats, utifrån vald metod. Studiens modus operandi 

och dess karaktär, har bidragit till fler frågor som författarna till studien hade velat ha 

svar på, än vad vald metod har förmått att ge. Samtidigt har den kvantitativa metoden 

varit relevant ur frågeställningens utformning, då det har varit mätbata 

skattningsinstrument i form av CY-PSPP och elevers frånvaro, som legat till grund 

för resultatet. Med detta sagt, skulle enkäterna kunna användas på ett annat sätt, för 

att belysa andra och nya perspektiv på förhållandet i de två deltagande klasserna. 

För att bearbeta den insamlade datan från enkäterna, har det använts ett statistik 

program, SPSS. Genom SPSS, kördes ett icke parametriskt test, genom Spearman’s 

korrelationsanalys för att få ut ett resultat som visar på samband i enlighet med 

studiens syfte. Utöver studiens syfte, testades även andra variabler, såsom 

undergrupperna i fysisk självkänsla mot domänen fysisk självkänsla för att hitta nya 

intressanta korrelationer. 
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5 RESULTAT 

 

Tabell 1 – Ett resultat på en korrelationsanalys mellan fysisk självkänsla och 

elevers frånvaro 

Resultatet visar på att det inte finns ett signifikant samband (p = 0,328) mellan den 

fysiska självkänslan och elevers närvaro. Därigenom kan hypotesen inte statistiskt 

säkerställas och behållas. Däremot skall inte hypotesen förkastas, då nollhypotesen 

inte stämmer överens med resultatet att alla elever har lika fysisk självkänsla och lika 

frånvaro. Det innebär att nollhypotesen kan förkastas. 
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Tabell 2 – Ett resultat på korrelationsanalys mellan undergruppen idrottslig 

kompetens och fysisk självkänsla 

Resultatet visar på att det finns ett signifikant samband (p = 0,003) mellan idrottslig 

kompetens och fysisk självkänsla. Det innebär att elever med hög upplevd av 

idrottslig kompetens självskattar även sin fysiska självkänsla högt. Samtidigt visar 

resultatet också att elever med låg upplevd idrottslig kompetens självskattar sin 

fysiska självkänsla lågt. För att säkerställa datan har ett Spearman-test utförts för att 

visa på sambandet. 
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Tabell 3 – Ett resultat på en korrelationsanalys mellan undergruppen idrottslig 

kompetens och elevers frånvaro 

Idrottslig kompetens har även visat sig ha ett signifikant samband (p = 0,023) med 

elevers frånvaro. I resultatet åskådliggörs att elever med hög upplevd idrottslig 

kompetens har låg frånvaro. Medan elever med låg upplevd idrottslig kompetens har 

hög frånvaro. För att säkerställa datan har ett Spearman-test utförts för att visa på 

sambandet. 
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Tabell 4 – Ett resultat på en korrelationsanalys mellan undergruppen fysisk 

kondition och fysisk självkänsla 

Det har visat sig att det finns ett signifikant samband (p = 0,003) mellan fysisk 

kondition och fysisk självkänsla. Det innebär att resultatet korrelerar fysisk kondition 

och fysisk självkänsla med varandra, på så sätt att om en elev har hög upplevd fysisk 

kondition har eleven även hög självskattad fysisk självkänsla. Detta samband innebär 

även att elever med låg upplevd fysisk kondition  har även låg självskattad fysisk 

självkänsla. För att säkerställa datan har ett Spearman-test utförts för att visa på 

sambandet. 
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Tabell 5 – Ett resultat på en korrelationsanalys mellan undergruppen 

kroppsattraktivitet och fysisk självkänsla.  

För den fysiska självkänslan har resultatet visat att det finns starka signifikanta 

samband (p = 0,000) mellan fysisk självkänsla och kroppsattraktivitet. På så sätt att 

elever med hög självskattad fysisk självkänsla, också har hög upplevd 

kroppsattraktivitet. Detsamma gäller elever med låg självskattad fysisk självkänsla 

har låg upplevd kroppsattraktivitet. För att säkerställa den statistiska datan har ett 

Spearman-test utförts för att visa på sambandet. 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 

 

6 DISKUSSION 
 

Syftet med studien är att undersöka om det finns samband mellan elevers 

självskattade fysiska självkänsla och elevers närvaro. Resultatet visar på att det inte 

finns ett signifikant samband (p = 0,328) mellan dessa två variabler, vilket innebär 

att hypotesen inte kan behållas samtidigt som den inte kan förkastas. För att resultatet 

visar på att nollhypotesen inte stämmer då elevers självskattade fysiska självkänsla 

och närvaro är inte densamma för alla deltagande elever, vilket innebär att 

nollhypotesen är förkastlig. 

Vad som är intressant i undersökningen är att det har visat sig i resultatet att 

undergruppen idrottslig kompetens har både ett signifikant samband med fysisk 

självkänsla (p = 0,003) samt elevers frånvaro (p = 0,023). Det innebär att elever med 

hög idrottslig kompetens har både hög fysisk självkänsla, samt låg frånvaro. Vidare 

åskådliggjorde resultatet även på att båda undergrupperna kroppsattraktivitet och 

fysisk kondition har ett signifikant samband med fysisk självkänsla (p = 0,000 

respektive p = 0,003). Den föreliggande studies resultat, har även visat sig i tidigare 

forskning att undergrupperna idrottslig kompetens, kroppsattraktivitet och fysisk 

kondition har varit av värde för den enskildes självskattade fysiska självkänsla 

(Raustorp et al, 2005). 

Detta resultat kan möjligtvis påverkas utav elevernas idrottslärare, utifrån lärarens 

synsätt på hur fysisk aktivitet skall bedrivas, vad lektionerna skall innehålla och 

varför planeringen ser ut som den gör. Vi vet inte vad eleverna utgår ifrån, när de 

besvarar påståenden i enkäten, men troligtvis kan idrottslärarens utformning av 

idrottsundervisningen i viss mån påverka elevernas självvärdering. Det kan vara så 

att läraren anser att idrottslig kompetens (motorisk träning) är av vikt, och lägger 

mycket undervisningstid på att utveckla elevernas idrottsliga kompetens. Det kan 

innebära att de elever som redan har en god idrottslig kompetens kommer att gynnas 

av detta. Möjligen kan då eleverna anses sig vara bättre än andra när de jämför sig i 

undervisningen och får möjligen högre tankar om sig själv än de elever som är 

svagare i den idrottsliga kompetensen. För att resultatet i studien visar på att elever 

med hög upplevd fysisk kompetens korreleras med hög fysisk självkänsla. Samtidigt 

pekar resultatet på att det finns även en korrelation mellan idrottslig kompetens och 

elevens frånvaro. Om då läraren lägger stor vikt och tid på att bedriva undervisning 

som utvecklar elevernas idrottsliga kompetens finns det möjlighet att de elever som 

upplever att de har högre idrottslig kompetens vill närvara i undervisningen då 

lärarens planering och utformning gynnar elevens kvalitéer i ämnet idrott och hälsa. 

För det har visat sig i tidigare studier att lärarens roll och vilka val denne gör för att 

utforma undervisningen, är av vikt för elevers motivation att vilja närvara i 

idrottsundervisningen (Gråstén et al, 2012).  

Genom att kartlägga elevernas självskattade fysiska självkänsla (med hjälp av 

skattningsinstrumentet CY-PSPP), skulle idrottslärare i Sverige kunna inta sina 

elevers perspektiv, och utgå från dem, när planeringen skall läggas upp, och när 

sedan lektionen skall bli praktisk verklighet. Även om den föreliggande studien inte 

visar på större resultat nationellt, då studien gjordes endast på en skola belägen med 

en lärare i sydöstra Sverige, skapar idrottsläraren möjligheter för sig själv, att kunna 

bilda sig en mening om varje enskild elev. På så sätt få kunskap om hur barn och 

ungdomar skattar sig själva, och vad som anses vara viktigt för att stärka den fysiska 

självkänslan. För att tidigare studier har visat på att elever med högre självkänsla, 
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känner större motivation för att vilja delta i idrott & hälsa-undervisningen. (Lee 

Solmon, Zan & Zhang, 2009). Genom en ökad motivation att vilja delta i 

undervisningen, kan leda till högre närvaro, och således bidra till högre fysisk 

självkänsla, då tidigare forskning har visat på starka och positiva samband mellan 

mer frekvent fysisk aktivitet och högre fysisk självkänsla (Inman, Tremblay & 

Willms 2000). 
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7 KONKLUSION 
 

 I undersökningen pekar resultatet på att det inte finns ett signifikant samband mellan 

elevers självskattade fysiska självkänsla och närvaro i idrottsundervisningen. 

Samtidigt visar resultatet att undergrupperna idrottslig kompetens, 

kroppsattraktivitet, fysisk kondition mot domänen fysisk självkänsla har var och en 

signifikant korrelation till fysisk självkänsla. Om en elev har antingen hög idrottslig 

kompetens, eller kroppsattraktivitet eller fysisk kondition har därmed också hög 

fysisk självkänsla enligt de 41 elever som deltog i undersökningen.   

Genom att använda sig av CY-PSPP kan idrottslärare kartlägga sina elevers fysiska 

självkänsla och utifrån de resultat, ta ställning till om undervisningen behöver 

förändras på ett sätt som kan gynna fler. För att tidigare studier har visat på att 

lärarens roll är en viktig faktor för att nå alla elever i undervisningen för att stärka 

individens tro om sig själv, samt hur denne ser på sig själv i fysisk aktivitet och vilja 

delta i undervisningen (Gråstén et al 2012). På så sätt kan en idrottslärare använda 

sig av CY-PSPP för att utvärdera sin undervisning, och kan över tid se om 

förändringarna har gett positiva effekter på eleverna. CY-PSPP skulle kunna 

användas i en del av dokumentationen som ett komplement kring elever i idrott och 

hälsa, för att skapa förutsättningar för att planering och utformning av undervisning 

utgår från barnens behov. 

7.1 Framtida forskning 

 

För en framtida forskning vore det intressant att följa upp dessa elever, och 

undersöka om det finns ett samband, mellan elevernas självskattade fysiska 

självkänsla och deras föräldrars syn på fysisk aktivitet. Anledningen till detta 

grundas i att elevers självkänsla utvecklas och befästs i kommunikation med den 

närmsta omgivningen, däribland hemmets sociokulturella kapital där föräldrarnas 

värderingar präglar och formar barnets synsätt på omvärlden (Raustorp, 2006). 
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Bilagor 

Bilaga 1. 

Information inför deltagandet i en studie! 

Vi heter Robin Lejon och Denijel Filipovic, och vi är två lärarstudenter. Vi håller just 

nu på med att skriva en kandidatuppsats på Linnéuniversitetet i Kalmar 

(lärarutbildning). 

Vår uppsats handlar om den fysiska självkänslan! 

Vi kommer därför att besöka dig och din klass, för att tillsammans under ett tillfälle 

(lektion) gå igenom enkäten där ni skall få svara på en rad påståenden som handlar 

om fysisk självkänsla. 

Ert deltagande är frivilligt och ni kan när som helst avbryta ert deltagande. När ni 

sedan får svara på en rad frågor/påståenden har ni möjlighet att avstå från frågor. 

Vi arbetar under strikta forskningsetiska principer, och det innebär att era uppgifter 

är konfidentiella/anonyma. I studien kommer du och din klass endast benämnas som: 

”Skolelever på en grundskola i sydöstra Sverige”. Det innebär att era namn inte 

kommer att nämnas överhuvudtaget. Inte ens vi som genomför undersökningen, 

kommer att veta erat namn eller uppgifter, under några som helst 

omständigheter. 

Vi vill att så många deltar som möjligt, för att vi anser att varje elevs röst är viktig, 

och är en viktig del i vår studie. 

Vi tackar så hjärtligt för alla som bestämmer sig, och vill delta, och bidra till att vi 

kan genomföra vår studie! Ett stort tack! 

Har ni frågor? 

Ansvariga för projektet (1): Robin Lejon, student, Linnéuniversitetet. 

Tel: 0733-661037 

Mail: rl22dp@student.lnu.se 

mailto:rl22dp@student.lnu.se
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Ansvariga för projektet (2): Denijel Filipovic, student, Linnéuniversitetet. 

Tel: 0707-252706 

Mail: df22bg@student.lnu.se 

Handledare: Åsa Tugetam, Adjunkt, Linnéuniversitetet. 

Mail: asa.tugetam@lnu.se 

Examinator: Jonas Ahnesjö, Docent, Linnéuniversitetet. 

Mail: jonas.ahnesjo@lnu.se 
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