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Sammanfattning 
Denna studie genomfördes inom ramarna för uppsatsarbete inom kursen idrott och hälsa C, 

vårterminen 2013 vid Uppsala universitet.     

Studiens syfte var att undersöka sambandet mellan ungdomars fritidsvanor och deras 

fysiska självkänsla. I undersökningen deltog 98 elever från två olika gymnasieskolor 

belägna i en större svensk stad. Eleverna läser på teoretiska program och går i årskurs ett 

och två. 

Undersökningen bestod av en enkät med två delar som eleverna svarade på under 

lektionstid. Den första delen innehöll frågor gällande deras fritids- och aktivitetsvanor. 

Frågorna är inspirerade av Lars-Magnus Engströms forskning (2010). Enkätens andra del 

bestod av testet Sådan är jag! -Ungdom (CY-PSPP) som är översatt och testad i Sverige av 

Anders Raustorp (2005).   

Resultaten i undersökningen visar att många av de deltagande ungdomarna är 

föreningsaktiva och har en aktiv fritid. Resultaten visade även en skillnad i självkänsla hos 

ungdomar som är föreningsaktiva och de som inte är det. Ungdomarna som angett att de är 

aktiva i en förening anger generellt sett en högre självkänsla i enkätens andra del än de 

som inte är aktiva i föreningslivet. Studien visar även att pojkar skattar sig själva högre än 

flickor inom subdomäner för självkänsla. Dock så visar resultaten från CY-PSPP att pojkar 

och flickor att de upplever sin förmåga inom de olika domänerna lika. Resultaten från 

undersökningens andra del visar att de högst och de lägst skattade domänerna är de samma 

för pojkar som för flickor även om flickorna skattar sig lägre. Detta är ett resultat som 

stämmer överens med tidigare forskning som även den anger att pojkar generellt skattar sig 

högre än flickor (Rasmussen et al, 2004, s.75, Raustorp, 2005, s.24, Lindwall 2011, 

s.110f), samt att elever med en fysiskt aktiv fritid har en högre skattad självkänsla än 

elever som inte är aktiva på sin fritid (Lindwall, 2011, s.253f ).  

 

 

 

Nyckelord: 
Idrott och hälsa, självkänsla, fysisk självkänsla, CY-PSPP, fritidsvanor, fysisk aktivitet, 

föreningsaktiv. 
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1. Inledning 
Tankarna om ämne har cirkulerat ett tag, men under den första delen av kursen idrott och 

hälsa C har ett ämne vuxit fram som mer aktuellt. Vi vill i vår studie undersöka sambandet 

mellan elevers fysiska självkänsla och hur aktiva de är på sin fritid, men även om elevers 

delaktighet inom en idrottsförening kan ha en påverkan självkänslan. Det som gjort att vi 

blivit intresserade av denna infallsvinkel är att vi båda har rötter inom föreningslivet och 

gärna vill se vilken betydelse föreningslivet har för ungdomar och deras självkänsla, om 

det har någon betydelse. Vår tanke och tes innan vi påbörjar arbetet med uppsatsen är att 

föreningsaktivitet borde ha en positiv inverkan på den fysiska självkänslan hos de 

föreningsaktiva. Detta på grund av att en aktiv fritid och umgänge i idrottsgrupper borde 

stärka känslan av att kunna prestera och känna sig bekväm i idrottsliga situationer som 

kräver att man ska prestera. Detta är något som elever som inte är föreningsaktiva kanske 

saknar då de inte fått träna på att befinna sig i denna typ av situationer. Att träna en idrott 

borde kunna stärka känslan av att kunna prestera i idrottsliga sammanhang. För även om de 

elever som är föreningsaktiva inte är bra på alla idrotter och fysiska aktiviteter så borde 

ändå vetskapen om att man ändå är bra på någon idrott eller fysisk aktivitet göra att man 

känner sig bekvämare även inom andra fysiska aktiviteter. Intresset för området grundar 

sig även i att vi båda har en känsla av att antalet föreningsaktiva ungdomar minskar med 

ålder, desto äldre de blir desto färre som är föreningsaktiva. Är det så att elever i vår 

undersökningsgrupp (gymnasieelever) i liten utsträckning är föreningsaktiva och kan det 

vara av intresse att senare undersöka varför i så fall föreningsidrott inte tilltalar äldre 

ungdomar.  

1.1 Uppsatsens disposition 
Uppsatsen är uppdelad i 10 kapitel inklusive bilagor. Kapitel ett är uppsatsens inledning 

och disposition. I kapitel två kommer bakgrunden till uppsatsen och den övergripande 

problemformuleringen presenteras. Det tredje kapitlet innehåller uppsatsens 

litteraturöversikt och den teoretiska utgångspunkten. Sedan kommer kapitel fyra med syfte 

och frågeställningar. Femte kapitel är en genomgång av metoden för uppsatsen. I kapitel 

sex redovisas uppsatsens resultat. Kapitel sju innehåller diskussionen. Det åttonde kapitlet 

är konklusionen och avslutningsvis i kapitel nio uppsatsens referenslista. Sist finns bilagor.  
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2. Bakgrund 
I detta avsnitt placeras uppsatsens tema i större sammanhang. Här presenteras även en 

övergripande frågeställning. 

Lars-Magnus Engström skriver i sin bok Smak för motion följande: 
 
 

 Barn och ungdomars möjligheter till utelek och annan fysisk aktivitet – utanför 

föreningslivet – tycks bli alltmer begränsade i det moderna samhället (Engström, 

2010, s.10). 

 

Det finns en tendens att ungdomar spenderar allt mer tid vid så kallade skärmbundna 

aktiviteter. Över tid har ungdomars fysiska aktiviteter begränsats till olika organiserade 

sammanhang i exempelvis form av föreningsidrott (Engström, 2010, s.10). Engström 

skriver vidare att när spontanlek och spontanidrott har minskat blir ett medlemskap i en 

förening allt viktigare som medel för fysisk aktivitet (2010, s.11). I två studier som 

genomfördes 1987 i Stockholms län visade att antalet ungdomar som var aktiva inom 

föreningsidrotten är som störst i åldrarna 10-15 år, där över 70 % av pojkarna och 60 % av 

flickorna var aktiva. Antalet föreningsidrottande sjönk sedan med över tio procentenheter 

när ungdomarna var 16-20 år (Engström, 1989, s.47). I studien visade det sig att när kvoten 

föreningsaktiva minskar så ökar istället andelen aktiva utanför föreningsidrotten men även 

att allt fler istället går över till att vara inaktiva (Engström, 1989, s.56). Engström 

konstaterar att det under 70- och 80- talet skett en förändring i idrottskulturen då 

spontanidrottandet minskat medan föreningsaktiva och inaktiva ungdomar istället ökat i 

antal (1989, s.71). Samtidigt kan skolidrotten vara den första och till och med den enda 

kopplingen till en regelbunden fysisk aktivitet för många barn och ungdomar. Det spelar en 

viktig roll för deras framtida välbefinnande och hälsotillstånd (Engström, 2010, s.11).   

En studie som berör ungdomars fritidsaktiviteter är COMPASS (2004) som gjordes av 

Samhällsmedicin, Stockholms läns landsting och Statens folkhälsoinstitut. Studien bestod 

av en kartläggning och analys av relationen mellan ungdomars fysiska aktivitet och olika 

faktorer som självkänsla, matvanor, kroppsstorlek, etnicitet och socioekonomi. I studien 

deltog över 4000 pojkar och flickor i årskurs åtta och nio i ett antal områden i Stockholm 

(Rasmussen et al, 2004, s.8). I de olika områdena som var representerade i studien var det 

en variation över antalet ungdomar som ägnade sig åt minst 60 minuters fysisk aktivitet 

med en måttlig intensitet dagligen. Det som visade sig genomgående var att det var en 

mindre andel flickor än pojkar som ägnade 60 minuter dagligen åt fysisk aktivitet 
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(Rasmussen et al, 2004, s.82). Det visade sig att pojkarna i större utsträckning är 

föreningsaktiva än flickor, men att det även finns ett stort intresse bland ungdomarna att bli 

mer fysiskt aktiva än vad de var vid undersökningstillfället (Rasmussen et al, 2004, s.84f). 

Elevernas aktivitetsnivå och deras fritidssysselsättningar i förhållande till deras fysiska 

självkänsla är några av de faktorer som vi avser att undersöka. Det kommer även vara 

intressant att se till eventuella skillnader mellan pojkar och flickor inom området. 

COMPASS studien visade på ett samband mellan olika livsstilsfaktorer och självkänsla 

bland ungdomarna i undersökningen (Rasmussen et al, 2004, s.10). Ungdomarnas 

självkänsla testades med hjälp av ett självskattningstest, det visade sig att ett större antal 

flickor än pojkar hade låg självkänsla (Rasmussen et al, 2004, s.74).  

I kursplanen för ämnet Idrott och hälsa på gymnasiet finns följande syfte: 

 
Undervisningen ska utgöras av fysiska aktiviteter utformade så att alla kan delta och 

utvecklas utifrån egna förutsättningar. Den ska bidra till att eleverna utvecklar förmåga att 

anpassa fysiska aktiviteter utifrån sina behov, syften och mål. (Skolverket, 2011, s.83) 

 

Citatet från kursplanen visar att undervisningen ska utgå från elevernas egna 

förutsättningar och ge eleven möjligheter till fysisk aktivitet utifrån sina egna behov, mål 

och syften. Att alla kan delta är ett led i att stärka individernas egen självkänsla, att kunna 

delta och att kunna lyckas är en viktig del.  

Våren 2010 gjorde skolinspektionen en flygande inspektion i ämnet idrott och hälsa. 

Under en dag besökte de 300 lektioner i ämnet på grundskolor runt om i landet. Det de 

kunde konstatera var att det var en stor majoritet av innehållet på lektionerna var någon 

form av bollspel. Vilket medför att undervisningen gynnar elever som utövar bollsporter 

eller liknande idrotter på sin fritid, samt att den undervisningen medför tävlings- och 

prestationsmoment (Skolinspektionen, 2010, s.5f). Inspektionen kunde även se att det var 

liten variation av lektioner, vilket medförde frågan vem det är som bestämmer innehållet i 

undervisningen. Kan det vara så att elever som idrottar på sin fritid kan påverka innehållet 

och/eller har lärarens eventuella anknytning till idrottsrörelsen en påverkan på innehållet. 

Om många elever bollidrottar på fritiden innebär det att undervisningen kommer innehålla 

mycket bollidrott? (Skolinspektionen, 2010, s.10). Detta är av intresse då det kanske finns 

ett samband mellan elevernas idrottsutövande på fritiden, idrottslektionernas innehåll och i 

senare led elevernas fysiska självkänsla. Det som visar sig i rapporten är att det verkar 
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finnas ett samband mellan skolidrotten och elevernas fritidsaktiviteter. Vilka samband 

finns det mellan elevers fysiska aktiviteter på fritiden och deras fysiska självuppfattning? 

3. Litteraturöversikt 
I avsnittet litteraturöversikt kommer tidigare forskning och den litteratur som är relevant 

för uppsatsen att presenteras. Även uppsatsens teoretiska utgångspunkt kommer att 

beskrivas. 

3.1 Ungdomars fritidsvanor 

Detta avsnitt kommer att ge en översikt av forskning och litteratur om ungdomars 

fritidsvanor och fritidsaktiviteter. I den tidigare nämnda studien COMPASS (2004) gjordes 

en kartläggning och analys av sambandet mellan ungdomars fritids aktivitet och andra 

faktorer. En av utgångspunkterna var att se till vilken utsträckning ungdomarna på sin 

fritid ägnar sig åt stillasittande respektive fysiska aktiviteter. I studien var WHO´s 

rekommendationer på 60 minuters daglig fysisk aktivitet på måttlig nivå samt 

rekommendationen på minst 30 minuters fysik aktivitet på måttlig nivå plus 20 minuters 

hård fysisk aktivitet vid minst tre tillfällen i veckan utgångspunkten för fysisk aktivitet 

(Rasmussen et al, 2004, s.47). Det var lite mer än 70 % av ungdomarna i studien som 

klarade rekommendation på 60 minuters måttlig fysisk aktivitet dagligen. Den andra WHO 

rekommendationen på 30 minuters måttlig fysisk aktivitet plus tre tillfällen med 20 

minuters hård fysisk aktivitet var det färre ungdomar som klarade. Det blev det en tydlig 

skillnad mellan könen då cirka 70 % av pojkarna klarade rekommendationen mot cirka 50 

% av flickorna (Rasmussen et al, 2004, s.54). Ungdomarna i studien fick även besvara 

frågor om de var aktiva i någon idrottsförening eller om de var aktiva på egen hand. Bland 

pojkarna i studien var det 60,9 % som var aktiva i en idrottsförening medan det var 45,5 % 

av flickorna. Antal som var aktiva på egen hand var 76,9 % av pojkarna mot 60 % av 

flickorna. Något som samtliga grupperingar hade gemensamt var viljan att vara mer fysiskt 

aktiva vilket en stor del av ungdomarna önskade (Rasmussen et al, 2004, s.52). En stor 

andel av ungdomarna som varken var aktiva i någon förening eller på egen hand hade svårt 

att nå upp till rekommendationerna för fysisk aktivitet, det var 67 % av pojkarna och 69 % 

av flickorna som inte gjorde det (Rasmussen et al, 2004, s.52).  

Professor Lars-Magnus Engström som är och har varit verksam vid Stockholm 

universitet, Gymnastik och idrottshögskolan och Malmö högskola presenterar i sin bok 

Smak för motion resultatet från en uppföljningsstudie som gjorts vid sex tillfällen mellan 
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1968 och 2007. I studien har Engström haft möjligheten att följa cirka 2000 personer från 

15 års ålder tills de var cirka 53 år. Syftet med studien var att belysa informanternas 

deltagande och intresse för kroppsövningskulturer (Engström, 2010, s.78). Engström 

använde som definition av motion kriterierna att deltagarna i studien regelbundet och 

frivilligt har ägnat sig åt fysisk aktivitet som resulterat i en rimlig fysisk ansträngning. Det 

innebär exempelvis aktiviteter som lägst motsvarar ansträngningsnivåer som snabb 

promenad, joggning alternativt simning eller liknande (Engström, 2010, s.79). Utifrån det 

kriteriet för motion kan Engström visa hur det över tid skett förändringar i informanternas 

motionsvanor, vid 15 års ålder uppfyllde över 90 % kravet vilket sedan minska i tonåren. 

För att sedan återigen öka när deltagarna i studien blev äldre. Vid sista tillfället de blev 

tillfrågade var vid 53 års ålder där 47 % av kvinnorna och 40 % av männen uppfyllde 

kriteriet för ansträngningsnivåerna för att vara fysiskt aktiva (2010, s.82). 

I Idrottsvanor i förändring ger Lars-Magnus Engström en bild av idrottsvanor hos barn, 

ungdomar och vuxna. Engström ser till olika former av organiserad idrott inom föreningar 

respektive spontanidrott och idrottande på eget initiativ utanför föreningar (1989, s.46). I 

en studie bland ca 4500 barn och ungdomar från grundskolans årskurs ett till sista året på 

gymnasiet visar hur förändringen ser ut när det gäller antalet föreningsaktiva. I ålder 10-12 

är 65 % av flickorna och 74 % av pojkarna föreningsaktiva, det sker en minskning i 

ålderspannet 13-15 år där 61 % av flickorna och 71 % av pojkarna är föreningsaktiva. Det 

är först i åldern 16-20 som en större förändring sker där 49 % av flickorna och 58 % av 

pojkarna är aktiva i förening (Engström, 1989, s.47). Deltagarna i studien har även delats 

upp efter vilken inriktning deras föreningar har, dessa är om det handlar om lagidrott, 

kampidrott, individuellidrott med tävlingsinriktning eller kategorin ej tävlingsinriktad 

idrott. Flickorna i studien ägnade sig jämt fördelat mellan lag-, individuell- och ej 

tävlingsinriktad idrott. I stort sätt inga flickor ägnade sig här åt kampsport. Bland pojkarna 

i studien fanns det en klar dominans av de som är aktiva inom lagidrott. När det gällde 

pojkarna i studien ägnade de flesta sig åt idrotter med tävlingsinriktning (Engström, 1989, 

s.51).  

I sin avhandling Ungdomarna och idrotten gör Bengt Nilsson verksam vid institutionen 

för utbildningsvetenskap vid Stockholms universitet en uppdelning av ungdomars fritid 

mellan den icke institutionaliserade fritiden och den institutionaliserade fritiden. Med den 

institutionaliserade fritiden menas idrott och liknande som är i organiserad form vilket 

innebär ett medlemskap i en förening, klubb eller organisation. Den icke 

institutionaliserade fritiden är aktiviteter som har en fri karaktär, det kan exempelvis vara 
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aktiviteter som fika, gå på bio, se på tv osv. (2008, s.62f). Studien har undersökt ca 1500 

niondeklassares fritidsvanor vid tre tillfällen, undersökningarna gjordes 1996, 2002 och 

2007. Syftet med studien var att ge en samlad bild av ungdomarnas fritids och kulturvanor, 

men även att belysa skillnader och variationer exempelvis mellan kön och olika 

socialgrupper. Den tredje undersökningen har inriktning mot ungdomarnas idrottsvanor 

(Nilsson, 2008, s.44). Nilsson använde begreppen idrott och idrottsvanor med 

utgångspunkten att aktiviteten i sig är det primära och den fysiska aktiviteten och 

utövandets regelbundenhet som det sekundära. Inom ramen för detta visar Nilsson på att 

nio av tio av ungdomarna i studien ägnar sig åt någon form av idrottande varje månad. Det 

var fyra av tio som ägnade sig åt idrottande i organiserad form utan att vara medlemmar i 

en idrottsförening medan fem av tio var aktiva i en idrottsförening (2008, s.90).  

Ungdomsstyrelsen har på uppdrag av justitiedepartementets enhet för folkrörelsefrågor 

gjort en studie som delvis behandlar ungdomars delaktighet och utövande av 

föreningsidrott. Den gjordes med hjälp av en enkätundersökning som besvarades av 1580 

ungdomar i 13-20 år åldern (Trondman, 2005, s.12f). Några av de slutsatser som studien 

visade var att 67 % av de föreningsaktiva ungdomarna började i en idrottsförening innan 

åtta års ålder (Trondman, 2005, s.40). I relation till det var det få ungdomar som började 

träna i en idrottsförening efter elva års ålder (Trondman, 2005, s.48). Studien visade även 

på ett mönster där andelen ungdomar som slutade inom sin idrottsförening ökade med 

utövarnas ålder, desto äldre ungdomarna blev desto fler var det som slutade idrotta inom en 

idrottsförening (Trondman, 2005, s.125).  

3.2 Teoretisk utgångspunkt 
Det finns ett stort antal olika självbegrepp, dessa används oftast som olika definitioner på 

beskrivningar om hur personer uppfattar sig själv. De begrepp som presenteras närmare 

och som är av intresse för arbetet med uppsatsen är självkänsla, fysisk självkänsla, 

självförtroende samt endimensionellt- och multidimensionellt själv.  

Magnus Lindwall problematiserar begreppet självkänsla genom att det inte finns någon 

universal samsyn över en definition av begreppet, utan istället flera olika perspektiv och 

teorier. Den definition som Lindwall använder sig av som beskrivning av självkänslan är 

smalare än tidigare använda begrepp och beskrivs som en individs utvärdering av självet 

(2011, s.29). Lindwall ger exempel på hur det inom forskning funnits olika sätt att 

definiera de olika begreppen, exempelvis skillnaderna mellan självkänsla och 

själförtroende. Begreppet självförtroende likställs ofta i sin definition med självkänsla, 



 11 

men istället handlar självförtroende om den kompetens som en individ upplever inom ett 

specifikt område. Det finns ändå ett samband mellan självförtroendet och självkänslan, 

framförallt inom de områden som är viktiga för individen (Lindwall, 2011, s.31).  

Begreppet fysisk självkänsla härstammar från teorier om att självkänslan är uppbyggd i 

en hierarkisk struktur. Lindwall beskriver hur strukturen har gått från utgångspunkt i ett 

endimensionellt själv till ett multidimensionellt själv (2011, s.68f). Det endimensionella 

självet utgår från att det bara finns en generell självfaktor som en övergripande utvärdering 

som är kopplad till alla områden i livet (Lindwall, 2011, s.68). Den endimensionella 

modellen av självet har ersatts av en multidimensionell modell där självet är hierarkiskt 

uppbyggt och utgår från det globala självbegreppet. Den globala självkänslan har 

subdomäner som är uppdelade i akademiska och ickeakademiska domäner. De domänerna 

är det akademiska självet, emotionella självet, sociala självet och fysiska självet. Vidare är 

domänerna delade i mer specifika delar, den akademiska självkänslan är vidare delad i 

olika ämnen exempelvis matematik (Lindwall, 2011, s.70f). Även om forskningen oftast 

ställt sig bakom den multidimensionella modellen finns det ändå vissa frågetecken kring 

den hierarkiska strukturen. I en hierarkisk struktur finns idén om ett samband mellan de 

olika subdomänerna eftersom att de är underordnad det globala självet men även den 

motsatta tanken om att subdomänerna inte har något samband och ingen korrelation. Det 

har medfört att forskare förespråkar en modell där subdomänerna har ett svagt samband 

genom det överordnade globala självet (Lindwall, 2011, s.71).  

I boken Fysisk självkänsla beskriver Anders Raustorp självbegreppen med den 

gemensamma nämnaren att de står för attityderna personer har till sig själva. Raustorp 

använder också en hierarkisk uppbyggnad av självkänslan, med global självkänsla och 

underordnade domäner. Domänen fysisk självkänsla är uppdelad i undergrupperna 

idrottslig motorisk kompetens, kroppsattraktivitet, fysisk styrka och fysisk kondition 

(Raustorp, 2006, s.8f). Denna uppdelning härstammar från Fox och Corbin där de 

ursprungliga domänerna var Body attractiveness, sports competence, physical strength 

samt exercise and fitness /physical condition (1989, s.414). Översättningen av begreppen 

som Raustorp använder sig av är även den vi kommer använda oss av genom uppsatsen.  

Hassmén, Hassmén och Plate skriver i boken Idrottspsykologi om en struktur med 

situationsrelaterade aspekter, där det finns en skillnad mellan självkänsla och 

självförtroende. Självkänslan är delad i de två delarna bassjälvkänsla och 

prestationsbaserad självkänsla dessa innebär olika beteenden och attityder till självet. 

Bassjälvkänslan är en fundamental självacceptans och uppskattning av självet som inte är 
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relaterad till individens skicklighet, upplevda färdigheter eller andras värderingar. Den 

andra delen prestationsbaserad självkänsla består av individens strävan efter framgång och 

att känna sig kompetent samt behovet av acceptans och uppskattning av andra personer 

(Hassmén, Hassmén & Plate, 2003, s.127).  

Självförtroendet är den självuppfattning en individ har över sin kapacitet när det gäller 

en begränsad färdighet eller förmåga. Trotts att självförtroende och självkänsla är två 

skilda begrepp finns det enligt Hassmén et al ett samband mellan dem, en individ som har 

en hög självkänsla har förmodligen även högt självförtroende. På samma sätt visar en 

individ med låg självkänsla förmodligen upp ett lågt själförtroende inom många områden 

(Hassmén, Hassmén & Plate, 2003, s.129).  

3.3 Fysisk självkänsla 
Forskningen inom området självkänsla är spretig och har lett till många olika teorier kring 

hur självkänslan är uppbyggd. Forskarna är idag oense om vad begreppet ska innehålla 

samt hur det påverkas. Begreppet innehåller många teorier och anses vara ett komplicerat 

fenomen (Lindwall, 2011).     

Forskning som presenteras i FYSS (2008) visar att barn och ungdomar som regelbundet 

utför någon form av fysisk aktivitet visar på högre självkänsla än barn och ungdomar som 

är mer stillasittande. Forskningen har dock ännu inte kunnat precisera hur mycket fysisk 

aktivitet som krävs för att denna positiva effekt ska kunna uppnås (FYSS, 2008, s.158). 

Från Högskolan i Kalmar kommer annan forskning som visar liknande resultat. Denna 

studies syfte var att ta reda på om idrottande ungdomars självkänsla skiljer sig från icke 

idrottande. Man studerade också sambandet mellan mängden träning och fysisk 

självkänsla. Även sambanden mellan kön och självkänsla undersöktes. Resultaten visade 

att pojkarna hade en högre bassjälvkänsla än vad flickorna hade, dock visades inga 

skillnader mellan idrottande och icke idrottande ungdomar i bassjälvkänslan. När det 

gällde den prestationsbaserade självkänslan visades mycket lite skillnad mellan pojkar och 

flickor, dock visades en signifikant skillnad mellan idrottande ungdomar och icke 

idrottande ungdomar (Hinic, 2001).  

Raustorps forskning visar även den att högintensiv träning ger en positiv effekt på den 

fysiska självkänslan. Sambandet mellan vardagsmotion och fysisk självkänsla finner 

Raustorp inget underlag i forskningen för (2006, s.25). Forskning från högskolan i 

Halmstad visar att den fysiska självkänslan går att påverka genom träning. En 

undersökning gjordes där en grupp flickor i åldrarna 13-20 år fick ett 
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styrketräningsprogram att följa i 6 månader. Innan de startade med träningsprogrammet 

gjorde de självskattningstestet PSPP och samma sak gjordes igen efter dessa 6 månader 

med träning. Resultatet visade att domänerna kroppsattraktivitet samt fysisk kondition ökat 

markant (Lindwall, 2004, s.87f)   

3.4 Skapandet av CY-PSPP och användandet i forskning 
Fox och Corbin (1989) arbetade med att ta fram ett mätinstrument för fysisk självkänsla 

som utgick ifrån den hierarkiska modellen för självkänsla. Enligt denna modell står den 

fysiska självkänslan hierarkiskt under den globala självkänslan tillsammans med de tre 

andra subdomänerna (se bild 1).  

 
Bild 1. Den hierarkiska modellen för självkänsla (Lindwall 2011) 

Även den fysiska självkänslan kan delas in i subdomäner; idrottslig motorisk kompetens, 

fysisk styrka, fysisk kondition och kroppsattraktivitet (bild 2). 

 
Bild 2. Subdomänerna inom kategorin fysisk självkänsla (Lindwall 2011) 

PSPP (Physical Self-Perception Profile) är ett mätinstrument framtaget av Fox och Corbin 

(1989) i syfte att mäta fysisk självkänsla. Syftet med Fox och Corbins forskning var att 

skapa detta mätinstrument för fysisk självkänsla som utgick i från den hierarkiska 

modellen för självkänsla. I studien deltog 1191 personer med medianåldern 19,7 år. Alla 

deltagare var studerande vid ett universitet i västra USA.  

Studiens första del gick ut på att identifiera de subdomäner till fysisk självkänsla som 

mest påverkade informanternas inställning till sitt fysiska själv. Dessa svar kategoriserades 
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sedan in i olika undergrupper. Dessa undergrupper blev till slut fyra till antalet; 

Kroppsattraktivitet, idrottslig förmåga, fysisk styrka samt fysisk kondition. Studiens andra 

fas byggde på svaren som samlats in under fas 1, syftet var att sammanställa en 

självuppfattningsprofil. Testet innehåller förutom de fyra subdomänerna, frågor från 

domänen som hela testet behandlar, det vill säga fysisk självkänsla, samt frågor från den 

övergripande nivån, det vill säga den globala självkänslan. Fox och Corbin utvärderade 

efter genomförandet av studien sin självuppfattningsprofil och resultatet visar att testet är 

lämpligt att använda som verktyg för mätning av fysisk självkänsla (1989). Whitehead 

kom 2005 ut med forskning där han använt sig av en modifierad variant av Fox och 

Corbins test PSPP. Förändringarna var gjorda för att testet lättare skulle kunna genomföras 

på barn och unga. Något som Whitehead lade vikt på i sin undersökning var värdet 

testtagarna lade i de olika subdomänerna. Om en informant exempelvis känner att han eller 

hon inte har en speciellt god fysisk kondition påverkar detta ofta uppfattningen om det 

fysiska självet. Negativ påverkan på det sammanlagda testresultatet visas endast om 

informanten anser att denna subdomän som han/hon känner sig kunna prestera svagt inom 

är av betydelse för informanten själv, om testtagaren däremot inte anser denna subdomän 

som något viktigt eller intressant för dennes fysiska själv så blir påverkan på den globala 

självkänslan inte stor alls.  

Whiteheads undersökning syftade till att omarbeta och validitets- och reliabilitetstesta 

en omarbetad version av Fox och Corbins test (PSPP), detta modifierade test kallade 

Whitehead till en början C-PSPP (Childrens-Physical Self-Perception Profie) för att sedan 

utveckla det till CY-PSPP (Children and Youths-Physical Self-Perception Profile) där det 

finns två olika varianter av formulär; ett riktat mot barn och ett riktat mot ungdomar. 

Förändringarna Whitehead gjorde i testet var förutom formuleringarna mest rörande 

subdomänen kroppsattraktivitet denna domän var i Fox och Corbins undersökning 

övergripande och involverade kropp såväl som utseende, hår och så vidare. Whitehead 

valde här att istället enbart inrikta sig mot kroppen och inte till lika stor del övrig 

uppfattning om det egna utseendet.                                           

Undersökningen visade att det egna fysiska självvärdet hos testtagarna tydligt kunde 

koppla samman med svaren de gett i testet. Forskningen visar ett samband mellan upplevd 

kompetens inom de olika subdomänerna och den globala självkänslan (Whitehead, 2005) 

Under 2008 kom ytterligare forskning inom området. Raustorp gjorde en undersökning 

liknande Whiteheads. Undersökningen första del bestod i att översätta CY-PSPP till 

svenska. Resultatet av översättningen blev liksom i Whiteheads forskning två olika 
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enkäter, en för barn och en för ungdomar. Raustorp valde att kalla dessa för Sådan är jag! -

Barn och Sådan är jag! -Ungdom. Syftet med Raustorps undersökning var att mäta 

informanternas aktivitetsnivå, BMI samt upplevd fysisk självkänsla. Studien hade även 

som syfte att reliabilitet- och validitetstesta den svenska översättningen av CY-PSPP. 

Testet skulle användas som mätverktyg för den upplevda fysiska självkänslan.  

3.5 Kön i idrotten 

År 1993 publicerades studien LIV -90, en stor tvärsnittsstudie där 2203 slumpmässigt 

utvalda män och kvinnor deltog. Deltagarna var från åtta olika län och i åldrarna 20-65. 

Undersökningens syfte var att kartlägga svenska folkets motionsvanor och deras upplevda 

hälsa. Detta gjordes genom enkäter, intervjuer, fysiska tester och medicinska tester. 

Resultatet visar att motionsvanorna varierar kraftigt, dock visades ingen markant skillnad 

mellan könen. Skillnaderna var istället åldersbetingade. Inte heller de fysiska testerna 

visade skillnad mellan könen gällande den fysiska prestationsförmågan. Skillnaderna var 

som tidigare tydliga mellan de olika åldersgrupperna och även mellan individerna i de 

olika grupperna, dock kunde ingen allmän skillnad utläsas utifrån faktorn kön (Engström et 

al, 1993).  

Skolinspektionen gjorde 2010 en flygande inspektion av ämnet idrott och hälsa. 

Tillsynen visade att undervisningen innehöll mycket idrott och lite hälsoundervisning. 

Rapporten visade också att bollidrott var den dominerande aktiviteten. Detta sägs i 

rapporten kunna missgynna flickor då de enligt tidigare forskning föredrar andra aktiviteter 

framför bollspel. Tillsynen visade även att skolidrotten tar mer hänsyn till pojkars 

idrottsliga intressen än flickors. Pojkarna visade sig även ha större inflytande på 

lektionsinnehållet än flickorna (Skolinspektionen, 2010).  

År 2011 utgavs rapport 1 i serien LIV 2000. Rapportens syfte är att bygga vidare på och 

utveckla resultaten från LIV -90. Variablerna som undersöks i LIV 2000 är till stor de 

desamma som undersöktes i LIV -90 studien, dock läggs det i den nyare undersökningen 

mer vikt vid frågorna som rör den totala fysiska aktiviteten samt uppfattningen om den 

egna kroppen. Utöver detta utfördes studien i stort sett identiskt med den föregående. 

Studiens resultat visade i stort sett samma resultat som den tidigare. Skillnaderna i de olika 

undersökta områdena var stora, främst mellan de olika åldersgrupperna, inte så mycket 

mellan könen. Den enda tydliga faktorn där en tydlig skillnad finns mellan könen är den 

upplevda fysiska hälsan där kvinnor generellt rapporterar en sämre upplevde hälsa än män 

(Engström et al, 2011, s.66f).   
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Engström (2003) presenterar tillsammans med sin forskargrupp ytterligare en 

undersökning rörande män och kvinnors motions- och idrottsutövande. Undersökningen 

behandlar både ungdomar och vuxna. Bland ungdomar visar undersökningen att idrott är 

en av de populäraste aktiviteterna att ägna sig åt på sin fritid. Två tredjedelar av 

ungdomarna som deltog i studien angav någon form av idrott som aktivitet som hade stor 

eller störst betydelse för dem. Studien visar dock skillnader mellan pojkar och flickor, 

pojkarna nämnde till stor del idrotter som de utövade och var intresserade medan flickorna 

använde sig av mer allmänna termer så som "att träna" eller "att idrotta". Forskningen visar 

att engagemanget inom idrottsföreningar minskar med stigande ålder samt att 

motionerande utanför idrottsförening (exempelvis joggning och träna på gym) ökar. I 

studien framkommer även att pojkar anger att de har en högre aktivitetsnivå än flickor. 

Pojkar och män är i större utsträckning aktiva som tävlingsaktiva i föreningar än vad 

flickor är. Som aktiv i förening på motionsnivå är könen jämställda, efter 25 års ålder 

dominerar dock kvinnor i denna kategori. Vad gäller motion utanför förening är gruppen 

kvinnor mer representerade.   

Även Stig Elofssons (Fil. dr, Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet) 

forskning (2003) visar på att könsskillnader finns inom idrottandet bland barn och unga. 

Resultatet av Elofssons forskning visar att pojkar i större utsträckning än flickor är aktiva 

inom föreningar, framför allt inom lagidrotter. Tydligt blir även att föreningsaktiviteten 

minskar med ökad ålder för båda könen, dock är män hela tiden mer representerade. 

Ytterligare faktor som påverkar hur vida barn eller ungdomar är aktiva i föreningslivet 

visar sig i Elofssons forskning vara den sociala bakgrunden. Barn och unga med hög 

socioekonomisk status har högre sannolikhet att vara medlem i en förening än barn och 

unga med en lägre socioekonomisk status. Bland ungdomarna från familjer med goda 

resurser är medlemskapet i förening relativt jämställt. Pojkarna är endast med några få 

procentenheter mer aktiva inom föreningslivet. Bland de unga från familjer med mindre 

resurser är pojkarna i betydligt större utsträckning föreningsaktiva än flickorna ur samma 

sociala grupp. Detta anser Elofsson visar på att föreningsaktiviteten är betydligt mer 

socioekonomiskt betingad bland flickor än bland pojkar.  

Genusforskning inom idrotten visar att könsroller tidigt skapas och att barn i åldrarna 

åtta till nio år redan har en tydlig bild av vad som är typiskt manligt och kvinnligt inom 

idrottsvärlden. Barnen kunde nämna idrotter som var typiskt manliga; bland dessa ansågs 

exempelvis fotboll, ishockey och tennis. Idrotter barnen nämnde som typiskt kvinnliga var 

exempelvis dans, ridning och konståkning. Birgitta Fagrell (2003) som genomfört denna 
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forskning visar i och med denna att lagidrott, tävling och styrka tillskrivs status som 

manligt av barnen medan skönhet, grace och det sociala i idrottandet beskrivs som 

kvinnligt. Ytterligare en studie, som gjorts 2003 av Håkan Larsson (Fil. dr. i pedagogik 

och universitetslektor vid högskolan i Dalarna), visar samma resultat som Fagrells studie. I 

Larssons studie är dock informanterna betydligt äldre (16-19 år), men även denna studie 

visade resultat där informanterna uttryckte stereotypa föreställningar av manligt och 

kvinnligt inom idrotten.  

4. Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att försöka se samband och kopplingar mellan gymnasieelevers 

fysiska självkänsla och deras fritidsvanor och graden av fysisk aktivitet. Undersökningen 

kommer även att inrikta sig på om ungdomarna är föreningsaktiva eller inte och om det har 

någon inverka på deras fysiska självkänsla. Studien syftar även till att undersöka 

ungdomarnas fritidsaktiviteter och fysiska aktivitetsnivå. Uppsatsens frågeställningar är 

följande: 

 

• Hur ser samband ut mellan elevers fritidsvanor och deras fysiska självkänsla? 

 

• Vilken inverkan har föreningsaktivitet på den fysiska självkänslan? 

 

• Finns det någon skillnad mellan könen och i så fall ser den ut när det kommer till 

sambandet mellan fritidsvanor och den fysiska självkänslan? 

 

• Hur ser elevernas fritidsvanor ut?  

5. Metod 
Under denna rubrik presenteras valet av metoder för datainsamling, analys och urval. 

Metodernas validitet och reliabilitet samt de etiska ställningstagandena vi gjort under 

datainsamlingen kommer att diskuteras.  
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5.1 Val av metod  
Vi har i vår undersökning valt att använda oss av en kvantitativ metod. Detta för att få fram 

ett resultat som är representativt för en större grupp individer (Hassmèn & Hassmèn, 2008, 

s.91f ) 

För att besvara våra frågeställningar har vi använt oss av en enkätundersökning. 

Enkäten är delad i två delar, den första delen innehåller frågor som behandlar informantens 

fysiska aktivitetsnivå på fritiden. Den består av flervalsfrågor och de demografiska 

frågorna. Enkätens andra del innehåller självskattningstestet CY-PSPP (Raustorp, 2006, 

s.41ff). Syftet med testerna är att ge en bild av testtagarens upplevda fysiska självkänsla. 

Anders Raustorps svenska översättning av CY-PSPP är anpassade för barn och ungdomar. 

Testet består av påståenden där eleven graderar på en skala hur pass väl påståendet 

stämmer in på dem.  

5.2 Enkät om fritidsvanor 
Del ett av enkäten innehåller frågor om informanternas fritidsvanor. Deltagarna i studien 

får uppge i vilken utsträckning de varit fysiskt aktiva det senaste året och vilka aktiviteter 

det rör sig om (fråga 1 och 2). Vidare i fråga tre och fyra får informanterna besvara frågor 

om hur många dagar i veckan de uppfyller kravet om fysisk aktivitet. Fråga tre handlar om 

i vilken utsträckning informanterna är fysiskt aktiva varje vecka om kravet sätts till 30 

minuter dagligen motsvarande ansträngningsnivå minst snabb promenad. I fråga fyra är 

istället kravet 30 minuter fysisk aktivitet dagligen motsvarande ansträngningsnivå svettig 

och andfådd. Del 1 innehåller även frågor om eleverna är föreningsaktiva och i så fall 

vilken form av idrott som utövas inom föreningen (lag eller individuell idrott). 

Informanterna fick svara på hur många timmar de dagligen spenderade framför teven 

respektive datorn (fråga 9). Samt avslutningsvis på del ett av enkäten fick informanterna 

välja vilket påstående som passar bäst in på dem när det gäller hur fysiskt aktiva de är. Om 

de är nöjda, missnöjda eller om de vill vara mer aktiva. Del ett av enkäten finns i sin helhet 

under avsnittet bilagor. Den första delen av enkätundersökningen är i sitt utförande delvis 

inspirerat av tidigare undersökningar som gjorts gällande fritidsvanor. Vissa av frågorna 

kommer från Lars-Magnus Engströms studie som redovisas i boken Smak för motion 

(2010, s.136ff), en fördel med att vi valt att hämta frågor från den studien är att frågorna är 

testade tidigare och att det finns ett tidigare resultat. 
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5.3 Genomförande av CY-PSPP 
CY-PSPP är ett självskattningstest vars syfte är att utvärdera testtagarens fysiska 

självkänsla. Testet består av 36 påståenden som informanten ska ta ställning till. Varje 

påstående följer mallen:  

 

 

 

Testet går ut på att testtagaren först får välja mellan ett negativt påstående och ett positivt. 

De väljer det alternativ som passar bäst in på dem. Vidare får testtagaren gradera om det 

valda påståendet stämmer in helt eller delvis på dem. Utifrån exemplet ovan väljer 

testtagaren först mellan alternativen ”En del ungdomar är duktiga i många olika 

idrottsaktiviteter” och ”Andra ungdomar känner inte att dom är speciellt bra när det 

handlar om idrott”. När de valt ett alternativ får de avgöra om det stämmer in helt eller 

delvis på dem själva (Raustorp, 2006, s.36). 

Frågorna som ingår i testet utgår i från fyra subdomäner till begreppet fysisk 

självkänsla. Subdomänerna är idrottslig förmåga, fysisk kondition, kroppsattraktivitet och 

fysisk styrka. Varje subdomän innehåller nio frågor som är uppdelade mellan tre olika 

synsätt. De olika synsätten är produkt, process och upplevt förtroende. Med produkt syftas 

det till egenskaper som individen redan anser sig ha, exempelvis: "Vissa människor är bra 

på de flesta sporter" (Fox & Corbin, 1989, s.414). Synsättet process hur informanter anser 

sig kunna utvecklas, exempelvis: "Vissa människor lär sig idrottsliga förmågor väldigt 

långsamt" (Fox & Corbin, 1989, s.414). Det sista synsättet är upplevt förtroende, det 

handlar om hur testtagaren ser på sin egen förmåga, exempelvis: "Vissa människor känner 

sig säkra när det handlar om idrott" (Fox & Corbin, 1989, s.414).  

 I testet finns även frågor som behandlar den fysiska självkänslan (Raustorp, 2006, 

s.23). Exempel på detta är fråga 5:  
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CY-PSPP innehåller även frågor som berör domänen global självkänsla. Dessa frågor är 

inte inriktade på fysisk självkänsla utan berör istället den övergripande tillfredställelsen 

informanten upplever (Raustorp, 2006, s.23). Exempel på detta är fråga 12:  

 

 

5.4 Urval 
I vår urvalsgrupp har vi valt att inkludera elever på gymnasiets teoretiska program. Dock 

så har vi i största möjliga mån försökt få en jämn spridning mellan flickor och pojkar. 

Undersökningen har genomförts på två liknande gymnasieskolor för att det inte ska ge en 

skillnad över deltagande elever. Studien vi genomför var en stickprovsundersökning bland 

gymnasieelever i en större svensk stad.  

5.5 Datainsamling 
För att få tillgång till informanter kontaktade vi tre lärare på två olika gymnasieskolor. Vi 

fick möjlighet att besöka och genomföra vår undersökning i fem klasser. Undersökningen 

skedde under lektionstid och tog cirka 15 minuter att genomföra. Vi inledde varje tillfälle 

att ge muntliga och visuella instruktioner för att informanterna skulle förstå hur testet 

skulle genomföras. Samtliga instruktioner fanns även skriftligen på enkäten och eleverna 

uppmanades även att läsa genom dessa.  

5.6 Analysmetod 
Analysmetoden vi använder oss av i studien är en deskriptiv statistisk metod, vilket 

innebär att med undersökningens statistik beskriva olika samband eller fenomen som 

framkommit i studien (Hassmén & Hassmén, 2008, s.91f).  

5.7 Bortfall 
Bortfallet blev relativt stort i enkätens andra del (CY-PSPP), delvis då många elever inte 

förstod instruktionerna delvis för att flertalet valde att inte fylla i den delen. Del ett av 

undersökningen med frågor om fritidsvanor besvarades av samtliga 98 tillfråga 

informanter. Bortfallet har medfört att vi valt att dela in resultatredovisningen i tre delar. 

Den första delen av enkäten redovisas för sig, där samtliga 98 enkäter används. Den andra 

delen av resultatet blir med de 59 korrekt ifyllda enkäterna från CY-PSPP testet. Den 
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slutliga jämförelsen av resultatet blir med de 59 enkäter som har båda delarna korrekt 

ifyllda.  

 5.8 Reliabilitet och validitet 
En svaghet med undersökningsmetoden är att enkäten till stor del är ett självskattningstest. 

Detta betyder att eleverna behöver svara helt uppriktigt för att testresultatet ska bli helt 

tillförlitligt. Testets styrkor är att det tillåter en stor undersökningsgrupp som leder till ett 

brett underlag för studien. CY-PSPP är sedan tidigare testat i Sverige och därför finns även 

resultat att jämföra med från tidigare undersökning som gjorts av Raustorp (2005, s.16f). 

Testet är dessutom anonymt vilket gör att sannolikheten för att sanningsenliga svar lämnas 

är högre. 

Testets validitet är ytterligare en svaghet eftersom allt är självupplevt så kan det inte 

kontrolleras, dock anser vi att ingen bättre mätmetod finns. Ett annat sätt att undersöka 

detta hade kunnat vara att göra om studien till en kvalitativ studie och då istället använda 

intervjuer som undersökningsmetod, detta hade dock lett till att vi inte fått fram några 

resultat som kan sägas vara representativa för gruppen då undersökningsgruppen i ett 

sådant fall hade blivit för litet.  

5.9 Etiska ställningstaganden 
För att ta hänsyn till informanterna i vår undersökning har vi valt att göra enkäten anonym. 

Detta för att informanternas svar inte ska kunna spåras tillbaks till dem. Enkäterna kommer 

att vara frivilliga att svara på vilket gör att eleverna har möjlighet att avstå att delta.  

6. Resultat och analys 
Resultat delen av uppsatsen kommer att delas upp i tre delar utifrån undersökningen. Varje 

del avslutas med en kortare analys av resultatet. Den första delen av enkäten om elevernas 

fritidsvanor kommer få ett avsnitt och CY-PSPP delen av enkäten kommer att redovisas för 

sig. Den tredje delen innehåller en jämförelse av resultatet i de båda delarna.  

6.1 Fritidsvanor 
I avsnittet fritidsvanor kommer resultatet från den första delen av enkäten redovisas i olika 

avsnitt. Avsnitten är fysisk aktivitet, föreningsaktivitet och dator och teve vanor. 



 22 

6.1.1 Fysisk aktivitet 

Eleverna som deltog i studien fick besvara frågan över hur de i allmänhet rört sig det 

senaste året, de fick möjlighet att kryssa i flera av alternativen men vi redovisar dem efter 

svaret som medför mest aktivitet. I tabell 1 redovisas svaren från samtliga informanter 

samt uppdelat mellan könen.  

Tabell 1: Kroppslig aktivitet på fritiden det senaste året. 
 Pojkar (n=39) Flickor (n=59) Sammanlagt (n=98) 

Mycket lite 0 (0,0 %) 0 (0,0 %) 0 (0,0 %) 

Mycket lite, ex enstaka 

promenad 

0 (0,0 %) 1 (1,7 %) 1 (1.0 %) 

Vardagsmotion 2 (5,1 %) 4 (6.8 %) 6 (6,1 %) 

Avsiktlig motion 7 (17,9 %) 7 (11,9 %) 14 (14,3 %) 

Regelbunden motion 

1ggr/v 

15 (38,5 %) 26 (44,1 %) 41 (41,9 %) 

Regelbunden hård 

träning 

15 (38,5 %) 21 (35,5 %) 36 (36,7 %) 

Totalt 39 (100,0 %) 59 (100,0 %) 98 (100,0 %) 

 

Det som framkommer i tabell 1 är att nästan 93 % av informanterna under det senaste året 

minst en gång i veckan avsiktligt ägnat sig åt någon form av fysik aktivitet. Bland de 

tillfrågade eleverna var det ca 6 % som har vardagsmotion som enda fysiska fritidsaktivitet 

och endast en (1) procent som det senaste året rört sig mycket lite men tagit någon enstaka 

promenad eller liknande. Det är ingen av de i studien deltagande eleverna som bara uppgett 

att det rört sig mycket lite som svar. Resultatet visar även på att det är nästan 80 % av 

informanterna som ägnar sig åt regelbunden ansträngande motion minst en gång i veckan. 

Av de tillfrågade eleverna var det cirka 37 % som ägnar sig åt regelbunden hård träning 

eller tävling. Det är ingen större skillnad mellan könen i svaren. Informanterna fick även 

uppge vilka aktiviteter de ägnade sig åt när de var fysiskt aktiva, det fanns möjlighet att 

ange fler aktiviteter. De aktiviteter som det var flest elever som ägnade sig åt var 

gym/styrketräning (70st), löpning (54st), fotboll (17st), dans (15st), promenad (15st), 

cykling (12st) och ridning (12st). Det var de alternativ som fler än tio informanter har 

uppgett som aktiviteter de ägnar sig åt. Det fanns ytterligare femton aktiviteter som färre 

än tio informanter utövade.  

Informanterna fick även besvara frågor om hur aktiva de är under en vecka. Den första 

frågan om detta var fråga tre i enkäten (se bilaga) där de fick uppge hur många gånger i 
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veckan de var fysiskt aktiva om kravet för fysiskt aktivitet var minst 30 minuters aktivitet 

om dagen i ansträngningsnivå motsvarande minst snabb promenadtakt.   

Tabell 2: Aktivitetsnivå, minst snabb promenadtakt.  
 Pojkar (n=39) Flickor (n=59) Sammanlagt (n=98) 

Inga dagar 0 (0,0 %) 0 (0,0 %) 0 (0,0 %) 

En dag 0 (0,0 %) 2 (3,4 %) 2 (2,0 %) 

Två dagar 2 (5,0 %) 4 (6,8 %) 6 (6,1 %) 

Tre dagar 7 (18,0 %) 8 (13,5 %) 15 (15,3 %) 

Fyra dagar 8 (20,5 %) 7 (11,9 %) 15 (15,3 %) 

Fem dagar 8 (20,5 %) 23 (39,0 %) 31 (31,7 %) 

Sex dagar 7 (18,0 %) 11 (18,6 %) 18 (18,4 %) 

Sju dagar 7 (18,0 %) 4 (6,8 %) 11 (11,2 %) 

Totalt 39 (100,0 %) 59 (100,0 %) 98 (100,0 %) 

 

 Det är över 60 % av informanterna som ägnar sig åt minst 30 minuters fysisk aktivitet om 

dagen fem eller fler dagar i veckan.  Nästan en tredjedel av eleverna uppfyller kravet för 

fysisk aktivitet på 30 minuter motsvarande snabb promenad tre eller fyra dagar i veckan. 

Det är bara cirka åtta procent når upp till 30 minuters fysisk aktivitet en eller två dagar i 

veckan. Alla informanter har uppgett att de är aktiva minst en dag i veckan på 

aktivitetsnivå snabb promenadtakt. Mellan könen finns det en viss skillnad. Pojkarna som 

besvarat enkäten är relativt jämnt fördelade mellan antalet uppnådda dagar, cirka 20 % i 

varje grupp från tre upp till sju dagar av uppnått krav för daglig fysisk aktivitet. Det är 5 % 

av pojkarna som är fysiskt aktiva 30 minuter per dag endast två dagar i veckan. Bland 

flickorna som deltagit i enkätundersökningen är det nästan 40 % som svarat att de är 

fysiskt aktiva 30 minuter om dagen fem dagar i veckan. Det är endast 6,8 % av flickorna 

som svarat sju dagar i veckan mot 18 % av pojkarna. Det är även fler flickor (ca 10 %) än 

pojkar som uppgett att de bara är fysiskt aktiva 30 minuter snabb promenadtakt en eller två 

dagar i veckan. Vidare fick eleverna svara på frågan om antalet dagar de var fysiskt aktiva 

varje vecka om kravet var 30 minuter per dag och ansträngningsnivån innebar att de blev 

svettiga och andfådda. Resultatet från svaren i enkäten visas i tabell tre. 
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Tabell 3: Aktivitetsnivå, svettig och andfådd.  
 Pojkar (n=39) Flickor (n=59) Sammanlagt (n=98) 

Inga dagar 0 (0,0 %) 0 (0,0, %) 0 (0,0 %) 

En dag 5 (12,8 %) 8 (13,6 %) 13 (13,3 %) 

Två dagar 9 (23,1 %) 13 (22,0 %) 22 (22,4 %) 

Tre dagar 6 (15,4 %) 11 (18,6 %) 17 (17,3 %) 

Fyra dagar 9 (23,1 %) 14 (23,7 %) 23 (23,5 %) 

Fem dagar 6 (15,4 %) 9 (15,3 %) 15 (15,3 %) 

Sex dagar  2 (5,1 %) 3 (5,1 %) 5 (5,1 %) 

Sju dagar 2 (5,1 %) 1 (1,7 %) 3 (3,1 %) 

Totalt 39 (100,0 %) 59 (100,0 %) 98 (100,0 %) 

 

I denna kategori som kräver en högre ansträngningsgrad har ett större antal informanter 

svarat färre antal dagar. Det var över tre fjärdedelar som angett en till fyra dagar som svar 

på hur många dagar i veckan de var fysiskt aktiva på den högre ansträngningsnivån. Det 

var cirka 8 % av informanterna som angett det högsta antalet dagar sex eller sju. Det 

vanligaste aktivitet nivån bland informanterna är två dagar som 22,4 % har svarat och fyra 

dagar som 23,5 % har angett som svar. Skillnaderna mellan könen är marginella, svaren ser 

i stort sätt likadana ut för både pojkarna och flickorna.  

Eleverna fick även välja mellan ett antal påstående om hur de ser på sin egna fysiska 

aktivitetsnivå. Alternativen var om de är nöjda, missnöjda med hur fysiskt aktiva de är 

eller om de skulle vilja vara mer fysiskt aktiva. Svaren visas i tabell 4.  

Tabell 4: Nöjd, missnöjd eller mer fysisk aktiva. 
 Pojkar (n=39) Flickor (n=59) Sammanlagt (n=98) 

Nöjd 16 (41,0 %) 20 (33,9 %) 36 (36,7 %) 

Missnöjd 4 (10,3 %) 0 (0,0 %) 4 (4,1 %) 

Vill mer 19 (48,7 %) 39 (66,1 %) 58 (59,2 %) 

Totalt 39 (100,0 %) 59 (100,0 %) 98 (100,0 %) 

 

Den största delen av informanterna nästa 60 % svarade att de skulle vilja vara mer fysiskt 

aktiva. Något fler än 35 % var nöjda med hur fysiskt aktiva de var. Det var under 5 % som 

var missnöjda med hur fysiskt aktiva de var. Ser vi på skillnaden mellan könen var det fler 

pojkar (41 %) än flickor (33,9 %) som var nöjda med i vilken utsträckning de var fysiskt 

aktiva. I Tabell 4 kan vi även se att två tredjedelar av flickorna vill vara mer fysiskt aktiva 

och nästan hälften av pojkarna.  
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6.1.2 Analys av fysisk aktivitet 

Det var nästan 93 % av informanterna som avsiktligt ägnade sig åt fysik aktivitet minst en 

gång i veckan, detta motsvarar exempelvis ansträngning av en promenad. När eleverna i 

studien fått uppge själva hur deras aktivitetsvanor sett ut det senaste året är det över en 

tredjedel som uppgett att de ägnar sig åt regelbunden hård träning. När det gäller den 

fysisk aktivitet det senaste året är det inga säkerställda skillnader mellan könen, utan de är 

relativt marginella. Det var över 60 % av informanterna i undersökningen som var aktiva 

30 minuter dagligen på en ansträngningsnivå motsvarande snabbpromenadtakt. En 

tredjedel uppgav tre till fyra dagar. När det gäller kriteriet snabb promenadtakt är flickorna 

aktiva fler dagar i veckan än vad pojkarna i undersökningen är. Nästa fråga och nivå är den 

motsvarande 30 minuter dagligen motsvarande ansträngningsnivå svettig och andfådd var 

eleverna aktiva färre dagar än när det gällde snabb promenadtakt. Det vanligast är att 

eleverna uppfyllde kraven två till fyra dagar i veckan. Till skillnad från rask promenadtakt 

är det ingen skillnad mellan könen när det gäller kravet fysisk aktivitet motsvarande 

ansträngningsnivå svettig och andfådd. Eleverna valde på alternativ hur de ansåg sig vara 

nöjda med sin fysiska aktivitetsnivå. Det intressanta var att över 60 % ville vara mer aktiva 

och det var 35 % som var nöjda. Det var ytterst få (4 %) som var missnöjda. Ser vi till 

skillnader mellan könen var det en större andel flickor än pojkar som ville vara mer fysiskt 

aktiva och pojkarna var i större utsträckning nöjda med sin fysiska aktivitetsnivå än 

flickorna.  

6.1.3 Föreningsaktiva 

Informanterna i undersökningen fick i enkäten svara på frågor om de var medlemmar i 

någon idrottsförening. De fick välja mellan olika alternativ över hur de är aktiva inom 

föreningen. Alternativen var om de är aktiv/tävlar, motionärer, ledare eller passiva 

medlemmar. Elevernas som om de är föreningsaktiva presenteras i tabell 5. 

Tabell 5: Medlemmar i idrottsförening. 
 Pojkar (n=39) Flickor (n=59) Sammanlagt (n=98) 

Nej 25 (64,1 %) 30 (50,8 %) 55 (56,1 %) 

Ja, aktiv och tävlar 11 (28,2 %) 13 (22,0 %) 24 (24,5 %) 

Ja, motionär 2 (5,1 %) 8 (13,5 %) 10 (10,2 %) 

Ja, ledare 0 (0,0 %) 1 (1,8 %) 1 (1,0 %) 

Ja, passiv medlem 1 (2,6 %) 7 (11,9 %) 8 (8,2 %) 

Totalt 39 (100,0 %) 59 (100,0 %) 98 (100,0 %) 

 



 26 

Över hälften av informanterna i undersökningen är inte medlemmar i någon förening. En 

fjärdedel av eleverna är aktiva och tävlar och något mer än 10 % är medlemmar som 

motionärer inom en förening. En procent har uppgett att de är ledare och 8,2 % att de är 

passiva medlemmar inom en idrottsförening. Det är fler av pojkarna (64,1 %) i 

undersökningen som inte är föreningsaktiva än flickorna (50,8 %). Resultatet visar också 

att det är fler pojkar än flickor som är aktiva och tävlar, ca 28 % av pojkarna mot 22 % av 

flickorna. Samtidigt är det fler flickor som är medlemmar som motionärer 13,5 % mot 5,1 

% av pojkarna. Det är även ett större antal flickor (11,9 %) som är passiva medlemmar än 

pojkar (2,6 %). De som svarat att de är aktiva inom en idrottsförening fick svara på 

följdfrågan vilken form av idrott som utövas i föreningen, är det en individuell idrott eller 

en lagidrott. Svaren finns i tabellen nedan.  

Tabell 6: Typ av idrott i föreningen. 
 Pojkar (n=14) Flickor (n=29) Sammanlagt (n=43) 

Lag idrott 8 (57,2 %) 12 (41,4 %) 20 (46,5 %) 

Individuell idrott 4 (28,6 %) 14 (48,3 %) 18 (41,9 %) 

Lag + Individuell 1 (7,1 %) 3 (10,3 %) 4 (9,3 %) 

Vet ej 1 (7,1 %) 0 (0,0 %) 1 (2,3 %) 

Totalt 14 (100,0 %) 29 (100,0 %) 43 (100,0 %) 

 

Det är relativt jämn fördelning mellan individuell idrott (ca 42 %) och lagidrott (46,5 %). 

Tio procent har uppgett att de sysslar med både individuell- och lagidrott. Det är fler 

pojkar än flickor som är aktiva inom lagidrott, nästan 60 % pojkar och lite mer än 40 % av 

flickorna.  Fler flickor (48,3 %) än pojkar (28,6 %) är aktiva inom en förening som utövar 

individuell idrott.  

6.1.4 Analys av föreningsaktivitet 

Den största delen (ca 56 %) av deltagarna i studien är inte aktiva inom någon förening. Det 

är en fjärdedel som är föreningsaktiva och tävlar och resterande (ca 20 %) av de 

föreningsaktiva är antingen motionärer, ledare eller passiva medlemmar. Det är hälften av 

flickorna och 65 % av pojkarna som inte är föreningsaktiva. Även då antalet är pojkar som 

är föreningsaktiva är färre än flickor är det större andel pojkar som är aktiva och tävlar än 

flickorna. Det är relativt jämn fördelning mellan lagidrott och individuell idrott. Här är det 

även en könsskillnad då pojkarna (57 %) i större utsträckning är aktiva inom lagidrott än 

flickorna (41 %). Flickorna är i högra grad aktiva inom föreningar som utövar individuell 

idrott än pojkarna, ca 50 % av flickorna mot ca 30 % av pojkarna. 
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6.1.5 Dator och teve på fritiden 

Eleverna som deltog i studien fick även i den första delen av enkäten besvara frågor om 

hur mycket tid de spenderade framför teven och datorn dagligen. De fick uppge svaret 

inom de förbestämda intervallerna ingen tid, 1-2 timmar, 3-4 timmar och så vidare. Svaren 

visas i tabell sju och åtta.  

Tabell 7: Datortid. 
 Pojkar (n=39) Flickor (n=59) Sammanlagt (n=98) 

Ingen 1 (2.6 %) 2 (3,4 %) 3 (3,1 %) 

1-2 timmar 9 (23,1 %) 25 (42,4 %) 34 (34,7 %) 

3-4 timmar 21 (53,8 %) 22 (37,3 %) 43 (43,9 %) 

5-6 timmar 8 (20,5 %) 10 (16,9 %) 18 (18,3 %) 

7-8 timmar 0 (0,0 %) 0 (0,0 %) 0 (0,0 %) 

Mer än 8 timmar 0 (0,0 %) 0 (0,0 %) 0 (0,0 %) 

Totalt  39 (100,0 %) 59 (100,0 %) 98 (100,0 %) 

 

I tabell sju gällande antalet timmar som informanterna spenderar dagligen framför datorn 

var det över fyra femtedelar som ägnade mellan ingen tid och upp till fyra timmar framför 

datorn per dag. Inga elever har uppgett att de spenderar mer än sex timmar framför datorn 

dagligen. Störst antal elever ca 45 % spenderade mellan tre och fyra timmar vid datorn 

dagligen. Flickorna spenderar färre antal timmar om dagen framför dagen än pojkarna, ca 

45 % av flickorna ägnar inga eller 1-2 timmar per dag vid datorn medan ca 25 % av 

pojkarna tillbringar samma antal timmar vid datorn. Istället spenderar nästan tre fjärdedelar 

av pojkarna tre eller fler timmar vid datorn per dag mot något mer än hälften av flickorna. 

Eleverna i studien fick även besvara hur mycket tid de dagligen spenderade framför teven. 

Svaren över informanternas tevetid presenteras i tabell 8 nedan. 

Tabell 8: Tevetid. 
 Pojkar (n=39) Flickor (n=59) Sammanlagt (n=98) 

Ingen 17 (43,6 %) 25 (42,4 %) 42 (42,9 %) 

1-2 timmar 16 (41,0 %) 25 (42,4 %) 41 (41,8 %) 

3-4 timmar 4 (10,2 %) 8 (13,5 %) 12 (12,2 %) 

5-6 timmar 1 (2,6 %) 1 (1,7 %) 2 (2,1 %) 

7-8 timmar 0 (0,0 %) 0 (0,0 %) 0 (0,0 %) 

Mer än 8 timmar 1 (2,6 %) 0 (0,0 %) 1 (1,0 %) 

Totalt  39 (100,0 %) 59 (100,0 %) 98 (100,0 %) 
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Majoriteten (ca 85 %) eleverna har uppgett färre än 2 timmar över hur mycket tid de ägnar 

framför teven dagligen. Vilket innebär att ca 15 % av eleverna har angett att de spenderar 

fler än tre timmar vid teven per dag. Pojkar och flickors tevevanor avviker inte från 

varandra utan det ser ungefär likadant ut med endast mindre avvikelser. 

6.1.6 Analys av teve- och datavanor 

Det är ingen som uppgett mer än sex timmar vid datorn dagligen. Den största andelen har 

uppgett 3-4 timmar per dag vilket spenderas vid datorn av 45 % av informanterna. 

Flickorna spenderar färre timmar dagligen vid datorn än vad pojkarna gör. Vidare till tid 

spenderad vid teven visar det sig att det är betydligt mindre tid eleverna spenderar vid 

teven än datorn. Det är ca 42 % som endast tillbringar 1-2 timmar vid teven och fler än det 

ca 43 % har uppgett att de inte spenderar någon tid alls vid teven. Till skillnad från dator 

tid är det ingen skillnad mellan pojkar och flickor när det kommer till tid spenderad 

framför teven dagligen.  

6.2 Resultat CY-PSPP 
Under denna rubrik kommer resultatet från del två i vår enkätundersökning presenteras. 

Jämförelser har gjorts utifrån svaren i CY-PSPP. Resultatet kommer att presenteras i 

avsnitt uppdelade efter domänerna som CY-PSPP är uppbyggt på.  

Här nedan presenteras en tabell som innehåller resultatet från CY-PSPP delen av 

undersökningen. Tabellen visar medianvärdet samt svarsintervallen för grupperna; pojkar, 

flickor samt för samtliga informanter. Den högsta möjliga poängen inom varje subdomän 

är 24 medan det lägsta är 6. 

Tabell 9: Resultatet för informanternas självkänsla. 
 Pojkar (n=21) Flickor (n=38) Sammanlagt (n=59) 

 Median Intervall Median Intervall Median Intervall 

A: Idrottslig förmåga 18 11-24 15 7-22 17 7-24 

B: fysisk kondition 18 11-24 16,5 6-23 17 6-24 

C: Kroppsattraktivitet 17 10-22 14 6-21 15 6-22 

D: Fysisk styrka 16 10-23 13 6-23 14 6-23 

E: Fysisk självkänsla 16 11-24 15 7-23 16 7-24 

F: Global självkänsla 18 10-23 16 6-24 18 6-24 

Totalt 103 71-134 90 44-122 94 44-134 
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6.2.1 Idrottslig förmåga 

Resultatet i tabell 9 visar att pojkarna skattar sin idrottsliga förmåga högre än flickorna. 

Pojkarna har ett medianvärde på 18 medan flickornas medianvärde är 15 inom denna 

subdomän. Pojkarnas intervall visar att den pojke som skatta sig lägst har fått poängen 11 

och den pojke som skattat sin idrottsliga förmåga högst har fått högsta möjliga poäng inom 

domänen; 24. Flickornas intervall visar liksom deras medianvärde lägre siffror. Den flicka 

som skattat sin idrottsliga förmåga lägst har fått poängen 7, vilket är den näst lägsta 

poängen medan den flicka som skattat sig själv högst har poängen 22. Den totala medianen 

för både pojkar och flickor är 17 och intervallen är mellan 7 och 24. 

6.2.2 Fysisk kondition 

Denna domän visar även den ett medianvärde på 18 för pojkar. Flickornas medianvärde är 

lite lägre än pojkarnas och visar 16,5. Intervallen visar ett den pojke som skattat sin fysiska 

kondition lägst uppnått poängen 11, och den pojke som skattat sig själv högst har uppnått 

den högsta möjliga poängen; 24. Bland flickorna har informanten som står för den lägsta 

poängen fått lägsta möjliga poäng; 6 medan den flicka som skattat sig själv högst har 

poängen 23. Det totala medianvärdet för alla informanter är 17 och intervallen visar värden 

mellan 6 och 24. 

6.2.3 Kroppsattraktivitet 

Domänen kroppsattraktivitet visar lite lägre medianvärden för både pojkar och flickor, 

pojkarnas median är 17 och således ändå relativt hög jämfört med flickornas som visar 14. 

Intervallerna visar att ingen informant, varken pojke eller flicka uppnår maxvärdet 

pojkarnas högsta värde är 22 och flickornas 21. Pojkarnas lägsta visar poängen 10 medan 

flickornas lägsta visar minimipoäng, det vill säga 6. För hela undersökningsgruppen visar 

medianvärdet 15 och intervallen visar på skattning mellan 6 och 22. 

6.2.4 Fysisk styrka 

Denna domän är den där både flickor och pojkar angett lägst resultat, pojkarnas median är 

16 och flickornas är endast 13. Pojkarnas intervall visar att de skattat sig mellan poängen 

10 och 23. Flickornas poäng visar sig ha en stor spridning och skiftar mellan 6 och 23. 

Medianen för båda grupperna visar 14 och intervallen visar att informanterna skattat sig 

mellan 6 och 23.  
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6.2.5 Fysisk självkänsla 

Denna kategori är mer övergripande än de tidigare och de fyra subdomänerna ovan kan 

enligt det hierarkiska systemet sägas ingå under denna domän. Även här visar 

medianvärdena både för pojkar och också flickor på relativt låga poäng. Pojkarnas median 

är 16 och flickornas 15. Intervallerna visar att pojkarna skattat sig mellan poängen 11 och 

24 och flickorna mellan poängen 7 och 23. Medianen för alla informanter visar 16 och 

intervallen från lägsta; 6 till högsta; 24.  

6.2.6 Global självkänsla 

Denna domän är den mest övergripande och inkluderar alla ovanstående domäner. 

Påståendena inom denna frågekategori är i testet mer allmänna och behandlar måendet i 

allmänhet. Pojkarnas medianvärde visar här 18 och intervallen visar att de skattat sig 

mellan 10 och 23. Flickornas medianvärde visar något lägre; 18. Dock visar flickornas 

intervall en större spridning då poängen varierar mellan 6 och 24.  

6.2.7 Analys av resultat i CY-PSPP 

Våra resultat visade att pojkar och flickor skattar sig själva i stort sett likvärdigt, frånsett 

att flickorna inom alla domäner ligger lite lägre i sin skattning visar resultaten från CY-

PSPP att de högst och lägst skattade domänerna är desamma för flickor som för pojkar. 

Inom domänen idrottsligkompetens (A) visar pojkarnas medianvärde 18 medan flickornas 

medianvärde är 15. Skillnaden mellan grupperna är relativt stor. Dock så är denna domän 

en av de högre skattade för båda grupperna. Domänen fysisk kondition (B) är den domän 

som har den hösta skattningen av alla domäner för flickorna; 16,5, men för pojkar är även 

den skattad högt; 18. Domänen som följer, kroppsattraktivitet (C) visar lägre värden för 

båda grupperna. För flickorna är medianvärdet endast 14. Även pojkarna har en median 

som är något lägre; 17. Fysisk styrka (D) är den domän som är lägst skattad av båda könen. 

Flickornas medianvärde är i denna kategori 13 och pojkarnas 16. Detta är de lägsta angivna 

medianvärdet för flickorna medan för pojkarna är det ett av de lägsta medianvärdena. 

Fysisk självkänsla (E) visar ett högre värde för flickorna igen, 15. För pojkarna är även 

denna domän en av dem som har lägst medianvärde, även denna 16. Den sista domänen 

som mätts, global självkänsla (F), visar sig ha ett av de högre angivna medianvärdena både 

för flickor och för pojkar. Hos pojkarna visar medianvärdet 18 medan det hos flickor visar 

16. Detta visar att pojkar och flickor skattar sig själva relativt likvärdigt. Den domän som 

avviker från detta är den fysiska självkänslan där flickor skattar sig relativt högt jämfört 

med pojkar. Det har i vårt resultat även framkommit att bland flickorna så har majoriteten 
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skattat sig själva under det totala medianvärdet medan det för pojkarna är tvärtom, i den 

gruppen har istället majoriteten skattat sig själva över det totala medianvärdet. Detta 

resultat stämmer överens med forskning som även den visar att pojkar, både idrottande och 

icke idrottande anger en högre bassjälvkänsla än flickor.  

6.3 Fritidsvanor och fysisk självkänsla 
I avsnittet fritidsvanor och fysisk självkänsla presenteras resultatet från en jämförelse av 

resultatet från de båda delarna i enkäten. Finns det några samband mellan elevernas 

fritidsvanor och självkänslan. Kapitlet delas upp i två delar där dels föreningsaktiviteten 

och självkänslan jämförs och dels en jämförelse av den dagliga aktivitetsnivån i jämförelse 

med självkänsla.  

6.3.1 Föreningsaktiv och självkänsla 

För att kunna se om det finns ett samband mellan föreningsaktivitet och självkänsla har 

informanterna delats upp efter om de är föreningsaktiva eller inte. Därefter har 

genomsnittet räknats ut inom grupperna för att kunna se om det finns en skillnad i 

självkänslan hos elever som är föreningsaktiva eller inte. Det är varje individs poäng från 

självskattningen mellan 6 och 24 inom de olika domäner som används för att få fram 

genomsnittet i de olika kategorierna. Detta har gjorts inom alla domänerna. I avsnittet 

presenteras varje domän för sig. Sammanlagt är det 59 informanter som besvarat båda 

delarna av enkäten och därmed går att använda för att se ett eventuellt sambanden. Se 

tabell 10 för redogörelse över antalet som jämförelsen bygger på.  

Tabell 10: Antalet föreningsaktiva och ej föreningsaktiva. 
 Pojkar Flickor Sammanlagt 

Föreningsaktiva 9 17 26 

Ej föreningsaktiva 12 21 33 

Totalt 21 38 59 

 

Det är 21 pojkar, varav 9 föreningsaktiva och 12 ej föreningsaktiva. Antalet flickor är 38 

stycken och varav 17 föreningsaktiva och 21 ej föreningsaktiva. Det är dessa informanters 

svar i de olika delarna av enkäten som ligger till grund för jämförelsen. 

Resultatet inom den globala självkänslan redovisas i tabell 11.  
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Tabell 11: Genomsnittlig självkänsla, Global självkänsla 
Global självkänsla Pojkar (n=21) Flickor (n=38) Sammanlagt (n=59) 

Föreningsaktiva  19,56 16,12 17,31 

Ej föreningsaktiva  17,33 15,67 16,27 

 

Resultatet visar på en skillnad mellan föreningsaktiva och icke föreningsaktiva, de 

informanter som är föreningsaktiva har ett högre värde (17,31) än de informanter som inte 

är föreningsaktiva (16,27). Mellan könen är det är det en skillnad mellan pojkar och flickor 

där pojkarna har ett högre medelvärde än flickorna. Bland pojkarna i studien har de som är 

föreningsaktiva ett medelvärde på 19,56 och de som inte är föreningsaktiva 17,33 som 

medelvärde. De föreningsaktiva flickorna har ett genomsnittligt värde på 16,12 och de som 

inte är föreningsaktiva 15,67. 

Den fysiska självkänslan är en av domänerna inom den globala självkänslan, 

informanternas medelvärde presenteras i tabell 12 nedan.  

Tabell 12: Genomsnittlig självkänsla, Fysisk självkänsla. 
Fysisk självkänsla Pojkar (n=21) Flickor (n=38) Sammanlagt (n=59) 

Föreningsaktiva 19,78 15,82 17,19 

Ej föreningsaktiva 15,83 13,57 14,39 

 

Medelvärdet inom den fysiska självkänslan visar på att de elever som föreningsaktiva har 

ett högre medelvärde (17,19) än de elever som inte är föreningsaktiva (14,39). Bland 

pojkar är medelvärdet bland informanterna som är föreningsaktiva 19,78 mot de 15,83 hos 

pojkarna som inte är föreningsaktiva. Flickornas medelvärde är 15,82 bland de som är 

föreningsaktiva och 13,57 hos de som inte är det. 

Den första av de fyra subdomänerna är elevernas idrottsliga förmåga. 

Tabell 13: Genomsnittlig självkänsla, idrottsligförmåga.  
Idrottsligförmåga Pojkar (n=21) Flickor (n=38) Sammanlagt (n=59) 

Föreningsaktiva 19,00 16,35 17,27 

Ej föreningsaktiva 16,83 14,19 15,15 

 

Tabell 13 visar den genomsnittliga självkänslan inom domänen idrottsligförmåga bland 

eleverna i undersökningen. Elever som är föreningsaktiva har högre genomsnitt än ej 

föreningsaktiva, de föreningsaktiva har ett medelvärde på 17,27 och de som inte är 

föreningsaktiva ett medelvärde på 15,15. Det är även en skillnad mellan könen inom 

domänen, pojkarna har ett högre medelvärde än flickorna både bland föreningsaktiva 
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(19,00 mot 16,35) och icke föreningsaktiva (16,83 mot 14,19). De föreningsaktiva 

pojkarna har en självskattat medelvärde på 19,00 mot de ej föreningsaktiva som har ett 

medelvärde på 16,83. Bland flickorna i undersökningen är det medelvärdet 16,35 bland de 

föreningsaktiva och 14,19 blad de flickorna som inte är föreningsaktiva.   

Nästa subdomän är fysisk kondition där eleverna har självskattat sin självkänsla inom 

området.        

Tabell 14: Genomsnittlig självkänsla, fysisk kondition. 
Fysisk kondition Pojkar (n=21) Flickor (n=38) Sammanlagt (n=59) 

Föreningsaktiva 20,22 16,82 18,00 

Ej föreningsaktiva 16,33 15,00 15,49 

 

Medelvärdet inom kategorin fysisk kondition skiljer sig mellan informanterna som är 

föreningsaktiva och de som inte är föreningsaktiva. Eleverna som är föreningsaktiva har ett 

medelvärde på 18,00 och de som inte är föreningsaktiva har ett medelvärde på 15,49. Både 

föreningsaktiva pojkar och flickor har ett högre medelvärde än de som inte är 

föreningsaktiva, föreningsaktiva pojkar har ett medelvärde på 20,22 och de ej 

föreningsaktiva har ett medelvärde på 16,33. Bland flickorna är skillnaden 16,82 bland de 

som är föreningsaktiva och 15,00 bland de som inte är föreningsaktiva.  

Den tredje subdomänen är fysisk styrka och inom den presenteras elevernas 

genomsnittliga uppskattade självkänsla i tabell 15 nedan.  

Tabell 15: Genomsnittlig självkänsla, fysisk styrka. 
Fysisk styrka Pojkar (n=21) Flickor (n=38) Sammanlagt (n=59) 

Föreningsaktiva 18,34 15,00 16,15 

Ej föreningsaktiva 15,83 11,71 13,21 

 

I subdomänen fysisk styrka är medelvärdet för de föreningsaktiva informanterna 16,15 och 

de som inte är föreningsaktiva 13,21. Inom gruppen flickor är det genomsnittliga värdet för 

föreningsaktiva 15,00 och hos de som ej är föreningsaktiva är värdet 11,71. Medelvärdena 

är högre hos pojkarna, där de föreningsaktiva har ett medelvärde på 18,34 och de ej 

föreningsaktiva 15,83. 

Den sista subdomänen är kroppsattraktivitet.  

Tabell 16: Genomsnittlig självkänsla, kroppsattraktivitet.  
Kroppsattraktivitet Pojkar (n=21) Flickor (n=38) Sammanlagt (n=59) 

Föreningsaktiva  17,56 13,94 15,19 

Ej föreningsaktiva 14,67 13,48 13,91 
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De informanter som är föreningsaktiva har ett högre medelvärde än de elever som inte är 

föreningsaktiva. De föreningsaktiva har medelvärdet 15,19 och de icke föreningsaktiva 

13,91. Bland pojkarna är medelvärdet 17,56 bland föreningsaktiva mot 14,67 för de som 

inte är föreningsaktiva. Flickornas medelvärde är 13,94 för föreningsaktiva mot 13,48 för 

de informanter som inte är föreningsaktiva. 

6.3.2 Fysisk aktivitetsmängd och självkänsla 

Här presenteras hur självkänslans medelvärde påverkas av antal dagar som fysisk aktivitet 

genomförs. I tabellerna har informanterna delats in i grupper utefter hur många dagar i 

veckan de lever upp till aktivitetskravet. I grupperna har sedan ett medelvärde tagits fram 

bland individerna. 

Tabell 17: Självkänslans medelvärde inom domänerna och aktivitetsmängd där 

nivåkravet är minst 30 min per dag och minst snabb promenadtakt  
 A: Idrottslig 

förmåga 

B: Fysisk 

kondition 

C: Kropps- 

attraktivitet 

D: Fysisk 

styrka 

E: Fysisk 

självkänsla 

F: Global 

självkänsla 

0-1 dagar - - - - - - 

2-3 dagar 16,00 16,31 16,15 14,15 16,00 17,69 

4-5 dagar 16,37 16,67 15,47 14,60 16,17 17,60 

6-7 dagar 15,47 16,60 11,53 15,07 14,80 14,87 

 

I denna tabell visas resultatet då aktivitetskravet är 30 minuter per dag och 

ansträngningsnivån är minst snabb promenadtakt. Siffrorna visar att självkänslans 

medelvärde höjs med några få enheter för de som uppnår aktivitetsnivån 4-5 dagar i 

veckan jämfört med de informanter som uppnår aktivitetsnivån endast 2-3 dagar i veckan. 

Ser man på förhållandet mellan gruppen som uppnår nivån 4-5 dagar i veckan och gruppen 

som uppnår nivån 6-7 dagar i veckan visar detta att gruppen med fler antal aktiva dagar har 

lägre medelvärde inom 5 av 6 domäner. Den domän där den mer aktiva gruppen har det 

högre värdet är fysisk styrka (D). Inom övriga domäner ligger värdena under gruppen som 

är aktiv 4-5 dagar i veckan. Antalet elever som uppgett 0-1 dagar var endast en (1) vilket 

gjorde det irrelevant att inkludera ett medelvärde då detta skulle vara högst missvisande. 

Ser man istället på medelvärdet för självkänslan då nivåkravet är minst 30 minuters 

aktivitet där man blir svettig och andfådd ser siffrorna ut som visas i tabellen nedan.  

 

 

 



 35 

Tabell 18: Självkänslans medelvärde inom domänerna och aktivitetsmängd där 

nivåkravet är minst 30 min per dag och så att du blir svettig och andfådd. 
 A: Idrottslig 

förmåga 

B: Fysisk 

kondition 

C: Kropps- 

attraktivitet 

D: Fysisk 

styrka 

E: Fysisk 

självkänsla 

F: Global 

självkänsla 

0-1 dagar 16,43 16,14 15,00 13,00 15,00 15,28 

2-3 dagar 15,20 15,63 14,08 14,04 14,79 16,37 

4-5 dagar 17,14 18,19 16,00 15,43 17,38 18,38 

6-7 dagar 15,83 16,67 9,84 14,00 14,00 13,83 

 

Värdena visar att gruppen som uppnår denna aktivitetsnivå 0-1 dag i veckan ligger lite 

högre i 4 av 6 kategorier. De domäner där gruppen som uppnår nivån 2-3 dagar i veckan är 

fysisk styrka (D) och global självkänsla (F). Förhållandet mellan gruppen som uppnår 

aktivitetsnivån 2-3 dagar i veckan och gruppen som uppnår nivån 4-5 dagar visar siffrorna 

att de som är aktiva 4-5 dagar i veckan har relativt mycket högre värden inom alla 

domäner. Denna grupps värden inom idrottslig förmåga (A), fysisk kondition (B) och 

fysisk styrka (D) ligger relativt jämt med övriga gruppers värden. Inom domänerna; 

kroppsattraktivitet (C), fysisk självkänsla (E) samt global självkänsla (F), är värdena 

påtagligt mycket lägre än i övriga grupper.  

6.3.3 Analys självkänsla och fritidsaktiviteter 

Resultaten i den tredje delen som innehåller sambanden mellan fysisk aktivitet och 

självkänsla visar att elever som är föreningsaktiva har en högre skattad självkänsla inom 

samtliga områden än eleverna som inte är föreningsaktiva. Skillnaderna mellan 

föreningsaktiva och icke föreningsaktiva syns både bland flickor och pojkar. Det visar 

även att flickorna anger lägre värden inom samtliga subdomäner än vad pojkarna gör. Att 

flickorna skattar sig själva lägre är ett resultat som framgår tydligt genom hela resultatet. 

Ser man på mängden aktivitet som eleverna genomför på sin fritid så visar resultaten att de 

som uppnår den fysiska aktivitetsnivån snabb promenadtakt 4-5 dagar i veckan är de som 

visar på högst angivna värden i CY-PSPP. När aktivitetsnivån istället är fysisk aktivitet 

som gör testtagarna svettiga och andfådda så är det även där de elever som är aktiva 4-5 

dagar i veckan som anger de högsta värdena i CY-PSPP.   
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7. Diskussion 
Diskussionsavsnittet är uppdelat på samma sätt som resultatkapitlet. Det kommer vara 

utifrån elevernas fritidsvanor, självskattningstestet CY-PSPP och en jämförelse av de båda 

delarna.  

7.1 Elevers fritidsvanor 
Den första delen av enkäten besvarades av 98 elever på gymnasiet, utav dessa var 39 

pojkar och 59 flickor. Den första delen av diskussionen kommer bygga på frågorna i del 1 

av enkäten, där eleverna fick svara på frågor om i vilken utsträckning de var fysiskt aktiva 

på fritiden och om de var föreningsaktiva eller inte. Den första frågan informanterna fick 

besvara var hur mycket de i allmänhet rört på sig det senaste året. Informanterna fick 

uppskatta utifrån ett antal alternativ vad som passade bäst in på dem, de hade möjlighet att 

välja flera alternativ. I stort sett alla eleverna i studien ägnar sig åt lättare fysisk aktivitet 

min en gång i veckan och fyra femtedelar ägnar sig åt regelbunden motion minst en gång i 

veckan. Över en tredjedel utövar hård träning eller tävling. Det resultatet visade är att när 

eleverna själva uppskattar sin egen fysiska aktivitetsnivå det senaste året så uppger de 

flesta att de är aktiva på något sett, det är ytterst få som är inaktiva. Eleverna kunde uppge 

flera olika aktiviteter, de mest populära aktiviteter var gym/styrketräning (70st), löpning 

(54st), fotboll (17st), dans (15st), promenad (15st), cykling (12st) och ridning (12st). Det 

mest intressanta med de aktiviteter som eleverna uppgett är att de mest populära gym och 

löpning är något som eleverna kan göra på egen hand, det vill säga vad Bengt Larsson 

kallar den icke institutionaliserade fritiden (2008, s.62). Att träna på gym, springa och 

promenera hör till gruppen individuella idrotter som utövas på egen hand, dessa fysiska 

aktiviteter hör till de mest populära även i Larssons undersökning bland både pojkar och 

flickor (2008, s.105f).  

Vidare fick eleverna svara på hur många dagar de var fysiskt aktiva varje vecka om 

kravet är 30 minuters fysiskt aktivitet motsvarande snabb promenadtakt per dag. Majoritet 

uppfyller kravet på 30 minuters fysisk aktivitet dagligen motsvarande snabb promenadtakt 

minst fem dagar i veckan. Det är bara ca 8 % som är aktiva två eller färre dagar 

motsvarande kraven snabb promenadtakt. När det kommer till den högre 

ansträngningsgraden andfådd och svettig är det genomsnittligen färre dagar som eleverna 

uppger som de är aktiva varje vecka. Resultaten på dessa två frågor visar inte på några 

större skillnader mellan könen, den skillnad som finns är så pass liten att det inte går att dra 

några slutsatser gällande könsskillnader. Att det inte är någon könsskillnad är ett resultat 



 37 

som skiljer sig från resultatet i COMPASS studien där pojkarna i större utsträckning än 

flickorna ägnade sig åt hård fysisk aktivitet. I COMPASS studien var det 70 % av pojkarna 

och 50 % flickorna som klarade av aktivitetskravet på minst tre dagar i veckan på fysiskt 

hård nivå minst 20 minuter (Rasmussen et al, 2004, s.55). I vår undersökning var det ca 65 

% av både flickorna och pojkar som ägnade sig åt hårdare fysisk aktivitet minst tre dagar i 

veckan (se tabell 3). Skillnaden mellan vår studie och resultatet i COMPASS studien kan 

bero på skillnaden i deltagarantal, då ett högre antal förmodligen ger ett säkrare resultat. 

Informanterna svarade på påstående hur de såg på sin fysiska aktivitetsnivå, om de var 

nöjda, missnöjda eller om de ville vara mer fysiskt aktiva. Överlag ville största delen 

elever vara mer fysiskt aktiva. En tredjedel var nöjda med hur fysisk aktiva de var och 

endast 4 % var missnöjda. Det blir en intressant könskillnad här, två av tre flickor vill vara 

mer fysiskt aktiva mot endast hälften av pojkarna. Av flickorna är det ca 34 % som är 

nöjda med hur aktiva de är mot ca 40 % av pojkarna. Att eleverna i studien ville vara mer 

aktiva är något som även visade sig i COMPASS studien där det också var ett stort antal 

som skulle vilja vara mer fysiskt aktiva (Rasmussen et al, 2004, s.52). Att det är få som är 

missnöjda med sin fysiska aktivitetsnivå betyder nog att de som skulle kunna tänkas vara 

missnöjda istället svarat att de skulle vilja vara mer fysiskt aktiva.  

7.1.1 Föreningsaktiva 

Eleverna fick i den första delen av enkäten även svara på frågan om de är aktiva i någon 

förening samt vilken form av idrott som utövades inom förening (lag eller individuell). I 

vår undersökning var det över hälften som inte var föreningsaktiva och de resterande var 

föreningsaktiva i någon form, antingen som aktiv och tävlande, motionär, ledare eller 

passiv medlem. I undersökningen visade det sig att det var fler pojkar än flickor som inte 

var föreningsaktiva. Antalet föreningsaktiva är något som stämmer överens med både 

COMPASS studien och Lars-Magnus Engström resultat som redovisats i Idrottsvanor i 

förändring. I Compass studien var det ca 60 % av pojkarna som inte var aktiva inom en 

förening och ca 45 % av flickorna (Rasmussen et al, 2004, s.52). I Engströms reslutat var 

det 58 % av pojkarna och 49 % av flickorna som inte var föreningsaktiva (Engström, 1989, 

s.47). Resultatet vi kan se stämmer alltså överrens med resultatet från två andra studier, det 

som visade sig tydligast var att det är färre pojkar än flickor som är föreningsaktiva. Vidare 

fick eleverna uppge om föreningen de var med i sysslade med lag eller individuell idrott. 

Det var relativt jämt fördelat mellan lag och individuella idrotter men pojkarna i studien 

var mer aktiva inom lagidrott än flickorna som istället i större utsträckning ägnade sig åt 
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individuella idrotter. I Engströms avhandling Idrottsvanor i förändring var majoriteten 

pojkar aktiva inom lagidrott och bland flickorna var det jämt fördelat mellan lagidrott och 

individuell idrott (Engström, 1989, s.51). Engströms resultat stämmer överrens med de 

tendenser vi kan se i vår undersökning, pojkarna är i större utsträckning aktiva inom 

lagidrotten än flickorna. I vårt resultat fanns en tendens som tydde på att flickorna i större 

utsträckning var aktiva inom föreningar med individuellidrott vilket är en avvikelse från 

Engströms resultat. Den skillnaden är endast på 7 % vilket är för lite för att kunna dra 

några säkra slutsatser, men möjligheten till en avvikelse finns där.  

7.1.2 Tid vid teve och dator 

Det var nästan en tredjedel av eleverna som spenderade 1-2 timmar framför datorn per dag, 

något färre än hälften spenderade 3-4 timmar vid datorn och ca en femtedel spenderade 5-6 

timmar dagligen vid datorn. Det skiljer sig mellan könen i tiden som ägnas vid datorn, 

pojkarna spenderar mer tid vid datorn än flickorna. Det är ett resultat som stämmer med 

resultatet från COMPASS studien, där pojkarna också i större utsträckning än flickorna 

tillbringade tid framför dator (Rasmussen et al, 2004, s.47). När det kommer till tid som 

eleverna spenderade framför teven dagligen i vår undersökning var det ca 43 % som inte 

spenderade någon tid alls vid teven. Det var 42 % som tillbringade 1-2 timmar vid teven 

per dag, det visade sig att det inte är någon skillnad mellan könen när det kommer till tid 

framför teven. Det skiljer sig från resultatet i COMPASS studien, där informanterna dels 

spenderade mer tid framför teven och dels att pojkarna spenderade mer tid vid teven än 

flickorna (Rasmussen et al, 2004, s.9). Att den tid som spenderas framför teven har 

minskat från COMPASS studien 2004 till vår är intressant, det väcker frågor om vad det 

kan bero på. En tanke är att bara på dessa nio år sen den studien har tillgången till teve 

media eller liknande via datorn ökat vilket kan ha medfört att behovet att spendera tid vid 

teven har minskat.  

7.2 Självkänsla 
Här nedan diskuteras resultaten som framkom i undersökningens andra del som behandlar 

självkänsla. Denna har mätts med hjälp av enkäten CY-PSPP. I denna del har vi 59 korrekt 

ifyllda enkäter att använda oss av. Resultatet för informanternas självkänsla visar att 

pojkarna genomgående har en högre fysisk självkänsla än flickorna inom alla domäner. 

Pojkarnas medianvärde visar högre än flickornas i samtliga domäner och de har även en 

intervall där både den högsta och lägsta poängen generellt är högre än flickornas högsta 

och lägsta poäng. Detta resultat stämmer väl överens med resultat som framkommit i 
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tidigare forskning på området som liksom denna undersökning visar på skillnad i skattning 

av självkänslan mellan flickor och pojkar (Rasmussen et al, 2004, s.75, Raustorp, 2005, 

s.24, Lindwall, 2011, s.110f). Raustorps resultat visade även att flickorna skattade sig 

själva lägre än pojkarna inom samtliga domäner (Raustorp, 2005, s.24).  

Hinic gör antaganden om att det kan ha att göra med ungdomarnas uppfostran, att 

flickor i större utsträckning socialiseras in att alltid vara perfekt och aldrig nöjd med sig 

själv och sina prestationer. Detta medan pojkar socialiseras in i tro på sig själv och i att inte 

lägga så mycket vikt på omgivningens åsikter (Hinic, 2001). 

7.3 Självkänsla och föreningsliv 
Denna del av diskussionen kommer behandla sambandet mellan de olika delarna av 

enkäten, det var 59 enkäter som var helt korrekt ifyllda vilket innebär att de går att använda 

för att se samband. Vi valde att fokusera informanternas fysiska aktivitetsnivå och om de 

är föreningsaktiva eller inte. Tanken är att se om det finns ett samband mellan dessa 

faktorer och elevernas fysiska självkänsla. Utgångspunkten har varit både den globala 

självkänslan och underkategorin fysisk självkänsla och dess fyra subdomäner.  

För att kunna se på skillnader i självkänslan mellan elever som är föreningsaktiva och 

inte föreningsaktiva räknade vi på medelvärdet gällande den självskattade självkänslan. 

För att sedan jämföra pojkar och flickor i de olika domänerna inom självkänsla. Generellt 

tyder resultatet på att de elever som är föreningsaktiva visar på ett högre medelvärde i de 

olika domänerna än de elever som inte är föreningsaktiva. Detta är ett resultat som både 

Magnus Lindwall och Hansi Hinic fått fram i sin forskning. Skillnaden mellan 

föreningsaktiva och icke föreningsaktiva är något som syns både inom den globala 

självkänslan men också inom den fysiska självkänslan och dess subdomäner fysisk styrka, 

fysiskkondition, kroppsattraktivitet och idrottsligförmåga. Hansi Hinic är inne på att när 

det kommer till den grundläggande bassjälvkänslan finns det en tydlig skillnad mellan 

pojkar och flickor där pojkarna har en högre bassjälvkänsla. När det kommer till 

självkänsla kopplat till prestation menar Hinic att det inte finns några tydliga skillnader 

mellan könen utan istället en skillnad mellan de som idrottsligt aktiva och de som inte är 

det. Hinics resonemang tyder på att de som är idrottsligt aktiva har en bättre självkänsla då 

de är mer komfortabla med prestationsbaserade situationer.  

Ser vi till könsaspekten finns ett samband mellan våra resultat och resultaten från 

tidigare forskning. Det mönster vi kan se är att flickor skattar sig lägre inom samtliga 

domäner än vad pojkarna gör. Detta gäller både de föreningsaktiva eleverna och de inte 
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föreningsaktiva. När vi ser till resultaten är skillnaden mellan pojkar och flickor större 

bland de informanterna som är föreningsaktiva än bland de som inte är föreningsaktiva. 

Enligt Lindwall och Raustorp är skillnaden mellan könen som störst i tonåren när det 

kommer till den skattade självkänslan. Denna skillnad minskar sedan när personerna blir 

äldre. COMPASS studien visar även den på att flickor har signifikant lägre medelvärde 

inom sina delskalor när det gäller självkänsla än pojkar (Rasmussen et al, 2004, s.75).  

7.4 Självkänsla och fysisk aktivitet 
För att se om elevernas aktivitetsnivå på fritiden hade någon inverkan på deras självkänsla 

har vi valt att försöka se sambandet mellan hur många dagar i veckan eleverna är aktiva på 

fritiden och deras skattade självkänsla. Ser vi till antalet dagar eleverna är aktiva om kravet 

för fysisk aktivitet är satt till 30 minuter per dag i minst snabb promenadtakt. Finns den 

högst skattade självkänslan bland de elever som når till denna nivå 4-5 dagar i veckan. De 

som är aktiva 2-3 dagar har ett lägre medelvärde. Det som sticker ut är att de elever som 

uppgett 6-7 dagar har ett lägre medelvärde på den skattade självkänslan inom alla 

domäner. Denna avvikelse är svår att ge en tydlig förklaring på då det generellt är en 

relativt stor avvikelse. Anders Raustorp menar att fysisk aktivitet inte påverkar 

självkänslan nämnvärt men att prestationsidrott har desto större inverkan på självkänslan 

(Raustorp, 2005, s.26). Det kan vara en förklaring till att de som uppgett det högre antalet 

dagar i promenadtakt inte per automatik genererat en bättre självkänsla. På nivån daglig 

fysik aktivitet på en ansträngningsnivå som medför att utövaren blir svettig och andfådd är 

det även här de informanter som är aktiva 4-5 dagar i veckan som har de högst skattade 

värdena inom de olika domänerna. Övriga grupper skattar sig själva något lägre, men 

mönster i övrigt är svårt att utskilja. 

Eleverna som är mest aktiv är de som har lägst poäng inom samtliga domäner, 

subdomänen kroppsattraktivitet är den lägsta av alla. Detta skulle kunna bero på att de 

elever som tränar mycket och kanske även på hög nivå är mer kroppsmedvetna och kritiska 

än elever som tränar på motionsnivå eller som inte tränar alls. Detta skulle kunna leda till 

de låga resultat som de mycket aktiva eleverna visar på.    

8. Konklusion 
Syftet med uppsatsarbetet har varit att se till gymnasieelevers fritidsvanor och självkänsla. 

Fokus har legat mot deras fysiska aktivitetsnivå, föreningsaktivitet, fysiska självkänsla 

samt sambandet mellan dessa. Det resultat vi har kunnat se genom vår undersökning är att 
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det verkar finnas ett samband mellan självkänsla och om eleverna är föreningsaktiva. De 

elever som är aktiva i en idrottsförening har generellt skattat sig högre i 

självskattningstestet CY-PSPP än de elever som inte har varit föreningsaktiva. De 

föreningsaktiva eleverna har skattat sig högre inom alla kategorierna, global självkänsla 

och fysisk självkänsla och dess subdomäner fysisk kondition, fysisk styrka, 

kroppsattraktivitet och idrottslig förmåga än de icke föreningsaktiva eleverna. När vi ser 

till sambandet mellan elevernas fysiska aktivitetsnivå och deras självkänsla kan vi se att de 

elever med högst självkänsla är aktiva fyra till fem dagar i veckan på en nivå som innebär 

att de blir andfådda och svettiga.  

Eleverna i studien har i stor utsträckning (nästan 60 %) uppgett att de vill vara mer 

aktiva på sin fritid, det var ca 35 % som var nöjda med hur aktiva de var. Det som får ses 

som intressant här är att det finns en strävan efter att vara mer fysiskt aktiva än att bara 

uppge att de är missnöjda vilket var endast ett fåtal som gjort.  

Ser vi till vår undersöknings svagheter är det att del två av vår enkät som baserats på 

Anders Raustorps självskattningstest CY-PSPP har varit svårt för eleverna att besvara. Det 

har medfört att en stor del av enkäterna endast gått att använda del 1 av. Detta har inneburit 

att andelen enkäter som gått att använda för att se samband mellan självkänsla och 

fritidsvanor begränsats till 59 st.                    

Det borde vara lättare att få eleverna att vara fysiskt aktiva än att träna. Detta då fysisk 

aktivitet ställer mindre krav på en hög självkänsla än vad mer ansträngande fysisk aktivitet 

gör. Dock så visar Lindwalls (2004, s.87f) forskning på att fysisk självkänsla kan höjas 

med hjälp av träning. Detta bör tas i beaktande i idrottsundervisningen då elever med låg 

självkänsla kan känna sig mer bekväma med mindre krävande fysiska aktiviteter. Som 

lärare bör man inte helt välja bort de mer ansträngande aktiviteterna på grund av detta. 

Lindwalls forskning (2004, s.87f.), visar att eleverna behöver även dessa mer ansträngande 

aktiviteter för att kunna utveckla och höja sin fysiska självkänsla.  

 

 

 

 
 
 
 
 



 42 

9. Litteraturlista 
 
Ekblom, B, Ekblom Ö, Ekblom-Bak, E, Engström, L-M (2011). LIV 2000 -Rapport 1: 
Motionsvanor, prestationsförmåga och levnadsvanor bland svenska kvinnor och män i 
åldrarna 20-65 år, Gymnastik- och idrottshögskolan.  
 
Elofsson, Stig (2003). Könsskillnader i barn och ungdomars idrottsvanor, I: Idrott, kön 
och genus, Riksidrottsförbundet. 
 
Engström, Lars-Magnus (1993). LIV -90 - Rapport 1: Motionsvanor, prestationsförmåga 
och levnadsvanor bland svenska kvinnor och män i åldrarna 20-65 år, Stockholm: 
Folksam.  
 
Engström, Lars-Magnus (1989). Idrottsvanor i förändring. Stockholm: Högskolan för 
lärarutbildningen i Stockholm, Inst. för pedagogik 
 
Engström, Lars-Magnus (2010). Smak för motion: fysisk aktivitet som livsstil och social 
markör. Stockholm: Stockholms universitets förlag 
 
Engström, Lars-Magnus & Larsson, Bengt & Nilsson, Per. (2003). Kvinnors och mäns 
motions- och idrottsvanor. I: Idrott, kön och genus. Riksidrottsförbundet (2003). 
 
Fagrell, Birgitta (2003). Barns föreställningar om idrott och genus, I: Idrott, kön och 
genus, Riksidrottsförbundet (2003) 
 
Fox, Kenneth R. & Corbin, Charles B. (1989). The Physical Self-Perception Profile: 
Development and Preliminary Validation. Journal of sport & Exercise psychology. 1989, 
11, 
408–430. 
 
FYSS 2008: fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling. 2. Uppl. (2008). 
Stockholm: Statens folkhälsoinstitut  
 
Hassmén, Nathalie & Hassmén, Peter (2008). Idrottsvetenskapliga forskningsmetoder. 
Stockholm: SISU idrottsböcker 
 
Hassmén, Peter, Hassmén, Nathalie & Plate, Johan (2003). Idrottspsykologi. Stockholm: 
Natur och kultur 
 
Hinic, Hansi (2001). Självkänsla inom ungdomsidrotten, I: Svensk idrottsforskning, nr 4, 
2001.  
 
Larsson, Bengt (2008). Ungdomarna och idrotten: tonåringars idrottande i fyra skilda 
miljöer. Diss. Stockholm: Stockholms universitet, 2008 
 
Lindwall, Magnus (2004). Exercising the self: on the role of exercise, gender and culture 
in physical self-perception. Department of psychology, Stockholm universitet. 
 
Lindwall, Magnus (2011). Självkänsla: bortom populärpsykologi och enkla sanningar. 1. 
uppl. Lund: Studentlitteratur 



 43 

 
Raustorp, Anders (2006). Fysisk självkänsla. 1. uppl. Uppsala: Kunskapsföretaget 
 
Raustorp, Anders (2005). Physical activity, body composition and physical self-esteem 
among children and adolescents. Karolinska Institutet: Stockholm 
 
Samhällsmedicin, Stockholms läns landsting och Statens folkhälsoinstitut. Rasmussen F, 
Eriksson M, Bokedal C och Schäfer Elinder L. Fysisk aktivitet, matvanor, övervikt och 
självkänsla bland ungdomar. COMPASS – en studie i sydvästra Storstockholm. Rapport. 
Stockholm: Samhällsmedicin, Stockholms läns landsting och Statens folkhälsoinstitut. 
(Rapport 2004:1.) 
 
Skolinspektionen (2010). Mycket idrott och lite hälsa – Skolinspektionens rapport från den 
flygande tillsynen i idrott och hälsa. Stockholm 
 
Skolverket (2011). Kursplan för idrott och hälsa i gymnasieskolan. Stockholm: Fritzes 
 
Trondman, Mats (2005). Unga och föreningsidrotten: en studie om föreningsidrottens 
plats, betydelser och konsekvenser i ungas liv. Stockholm: Ungdomsstyrelsen 
 
Whitehead, James R (1995). A Study of childrens physical self-perceptions using an 
adapted physical self-perception profile questionaire. Pedriatic exercise sciense, 1995, nr 
7, s. 132-151.  
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 44 

10. Bilagor 
Uppsatsens bilagor. 

10.1 Missivbrev 

 
En studie om sambandet mellan  

fysisk självuppfattning och fritidsvanor 

 
Vi är två lärarstudenter vid Uppsala universitet som skriver ett examensarbete i ämnet 

idrott och hälsa. Vi ska göra en undersökning vars syfte är att studera sambandet mellan 

fritidsvanor och fysisk självuppfattning hos gymnasieelever. Vi vore tacksamma om du 

ville delta genom att svara på några frågor. Vissa av frågorna kan upplevas som känsliga 

därför vill vi understryka att deltagandet är helt frivilligt och att samtliga uppgifter 

kommer att behandlas anonymt.  
 

Tack på förhand! 

 

David Nygren och Matilda Frycklund 
 

David.Nygren.1755@student.uu.se  

Matilda.Frycklund.3582@student.uu.se 

10.2 Enkät del 1 
 

Del 1. 

Kön:  Man   Kvinna        Födelseår: ________ 

 

Gymnasieprogram:___________________________ 

Mitt senaste betyg i Idrott och hälsa:_____________ 

 
1. Hur mycket har du i allmänhet rört dig eller ansträngt dig kroppsligt på din fritid under det senaste året? 

Sätt kryss för alla alternativ som stämmer in på dig. 

 

  1. Har rört mig mycket lite. 

 2. Har rört mig mycket lite men ibland tagit någon enstaka promenad eller liknande. 

 3. Har fått "vardagsmotion" i samband med exempelvis; gå i trappor, promenad eller cykelturer.  
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 4. Har avsiktligt ägnat mig åt lättare former av motion så som promenad (eller annan aktivitet med 

motsvarande ansträngning) minst en gång per vecka. 

 5. Har regelbundet ägnat mig åt mer ansträngande motion som exempelvis snabba promenader, 

joggning, simning eller motsvarande minst en gång per vecka. 

 6. Har regelbundet ägnat mig åt hård träning eller tävling där den fysiska ansträngningen varit stor, 

exempelvis löpning eller bollspel.  

 
 

2. När du är fysiskt aktiv vilken/vilka aktiviteter ägnar du dig åt?_______________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

 

3. Om kravet för fysisk aktivitet sätts till minst 30 min sammanlagd tid per dag och ansträngningsnivån till 

minst snabb promenadtakt - Hur många dagar i veckan når du upp till denna nivå eller högre?  

 

  Inga dagar    En dag        Två dagar            Tre 

dagar   

 

 Fyra dagar   Fem dagar    Sex dagar     Sju 

dagar 

 

 

4. Om kravet för fysisk aktivitet sätts till minst 30 min sammanlagd tid per dag och ansträngningsnivån är 

sådan att du blir svettig och andfådd - Hur många dagar i veckan når du då normalt upp till denna nivå? 

 

 Inga dagar   En dag   Två dagar   Tre 

dagar  

 

 Fyra dagar   Fem dagar   Sex dagar   Sju 

dagar 

 

5. Hur är ditt intresse för frilufts- och idrottsaktiviteter? 

 

 Mycket intresserad  Ganska intresserad  Inte särskilt intresserad   Totalt 

ointresserad 

 

6. Är du medlem i någon idrottsförening? Sätt ett eller flera kryss. 

 

  Nej.  

 Ja, som aktiv och tävlar. 
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 Ja, som motionär. 

 Ja, som ledare. 

 Ja, som passiv medlem. 

 

Om du svarat nej på frågan gå vidare till fråga 9. 

 
7. Vilken typ av idrott utövas inom föreningen som du är aktiv i? 

 

 Lagidrott 

 Individuell idrott 

 Vet ej 

 

8. Vilken eller vilka idrotter är du föreningsaktiv inom?_____________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

9. Hur mycket tid spenderar du framför Dator och Tv per dag? 

 

Dator:   Tv: 

 Inga    Inga 

 1-2 timmar    1-2 timmar 

 3-4 timmar    3-4 timmar 

 5-6 timmar    5-6 timmar 

 7-8 timmar    7-8 timmar 

 mer än 8 timmar   mer än 8 timmar 

 
10. Sätt ett kryss för det påståendet som passar bäst in på dig: 

 

 Jag är nöjd med hur fysiskt aktiv jag är. 

 Jag är missnöjd med hur fysiskt aktiv jag är. 

 Jag skulle vilja vara mer fysiskt aktiv. 

 
 

10.3 Enkät del 2 
Del två av enkäten innehållande självskattningstestet CY-PSPP är copyrightskyddat 

material och därmed inte bifogat i sin helhet som bilaga. CY-PSPP finns i Anders 

Raustorps bok Fysisk självkänsla (2006) på sida 42-44. 


