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Sammanfattning  

Syftet med studien var att undersöka vilket samband det finns mellan fysisk aktivitet, i form av 

vardagsmotion, och fysisk självkänsla. Studien gjordes på två urvalsgrupper varav den ena gruppen 

var elever på en högstadieskola i Uppsala och den andra gruppen innefattade studenter mellan 20-25 

år på Uppsala universitet.  

Resultat 

I vår undersökning går det att utläsa att mer än hälften av respondenterna i våra urvalsgrupper inte 

når upp till den dagliga fysiska aktiviteten som rekommenderas från folkhälsoinstitutet (FHI, 2013-

04-24). Det innebär i sin tur att det är en stor andel som löper en hög risk att drabbas av 

folksjukdomar som hjärt-kärlsjukdomar, typ 2-diabetes och fetma i framtiden (Mikaelsson, 2012, sid. 

18).  

Vår undersökning visar att det finns ett samband mellan fysisk aktivitet och fysisk självkänsla utifrån 

våra urvalsgrupper. De som är fysiskt aktiva dagligen har i hög utsträckning en god, eller mycket god 

fysisk självkänsla medan en stor andel av de som inte är fysiskt aktiva dagligen svarade att de har en 

dålig fysisk självkänsla.  
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Inledning 

Det är en vanlig uppfattning bland människor att de var mer fysiskt aktiva under sin uppväxt än 

dagens barn och ungdomar. På samma sätt upplever vi att vi hade en mer fysisk aktiv fritid när vi var 

yngre än de som är unga i dagens samhälle. När vi var barn och gick i skolan spelade vi i princip 

dagligen fotboll, hockey eller landbandy på rasterna och när vi kom hem var det inte ovanligt att vi 

direkt drog ihop ett gäng med kompisar och spelade boll eller utövade annan form av spontanidrott 

som kan kopplas som en fysisk aktivitet. Detta gjorde vi på fritiden, trots att vi på kvällarna ofta hade 

organiserade träningar med fotbolls-, innebandy- eller handbollslaget.  Men hur ser utvecklingen 

rörande fysisk aktivitet på fritiden egentligen ut? Det var under en diskussion rörande det här ämnet 

som vårt intresse för denna typ av uppsats väcktes. Från början var det meningen att vi skulle 

jämföra hur pass aktiva olika generationer var i unga år, men vi insåg att det skulle bli för svårt för 

respondenterna att uppskatta deras vardag för t ex tio år sedan, vilket i sin tur hade lett till mycket 

subjektiva svar. Därför kom vi fram till att det som var möjligt, det var istället jämföra två 

åldersgruppers nuvarande fysiska aktivitetsnivå under deras vardag. 

Vi ville till en början i detta arbete, på ett övergripande vis, ta reda på om det finns något samband 

mellan spontanidrottande på fritiden och den nedåtgående hälsokurvan bland barn och ungdomar. 

Men efter vidare eftertanke kom vi fram till att använda oss av begreppet vardagsmotion, som är 

bredare än spontanidrott. Vårt argument för att välja begreppet vardagsmotion var att vi vill 

undersöka de former av fysisk aktivitet där utövarna inte har någon form av yttre motivation, vilket 

ofta är fallet i idrotter. Idrott utövas som träning för att uppnå ett mål, exempelvis vinna serien, vilket 

är en yttre motivation. Motivationen i vardagsmotion är inre motivation, psykiskt och fysiskt 

välmående för en bättre hälsa. Exempelvis spelar jag inte basket på min håltimme i skolan för att bli 

en bättre bandyspelare, utan aktiviteten utförs för att jag tycker det är kul och för att det är ett sätt att 

umgås med mina vänner. Aktiviteten är fysiskt, psykiskt och socialt främjande, utan något yttre mål. 

Efter att ha läst in oss mer på ämnet och diskuterat med vår handledare förstod vi att det skulle bli 

svårt att få fram något riktigt svar angående om att hälsan försämras bland barn- och ungdomar på 

grund av minskad vardagsmotion under en sådan här relativt kort undersökningsperiod. Hälsa är 

dessutom ett oerhört vitt begrepp som är svårt att förenkla. Därför valde vi att istället undersöka 

vilket samband det finns mellan fysisk aktivitet och självkänsla där de utfrågade fick svara på hur de 

upplever att deras vardagsmotion påverkar hur de mår såväl fysisk som psykiskt.    
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De centrala begrepp som vi rör oss med i uppsatsen är således fysisk aktivitet, vardagsmotion och 

fysisk självkänsla.  

För att genomföra vår undersökning valde vi att göra en enkätundersökning på en högstadieskola i 

Uppsala och på Uppsala universitet. Vi har även tagit hjälp av tidigare forskning som presenteras 

nedan i litteraturöversikten för att få fram ett resultat utifrån svaren vi fick via enkäterna.  

Vi vill tacka idrottsläraren och eleverna på högstadieskolan i Uppsala samt studenterna på Uppsala 

universitet, för att de har tagit sig tid att besvara våra enkäter.  
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Bakgrund 

Mikaelsson (2012, sid. 1) skriver ”Ett förändrat beteende med minskad fysisk aktivitet och ett ökat 

stillasittande bland barn och ungdomar kan utgöra ett hot mot deras framtida hälsa. Litteraturen visar 

att fysisk aktivitet minskar genom ungdomsåren och vanor från barn- och ungdomsåren har en 

tendens att bli manifesta".  

De senaste rekommendationerna om fysisk aktivitet som finns från år 2010, säger att barn och 

ungdomar bör vara fysiskt aktiva under minst 60 minuter dagligen på en nivå som är måttligt 

ansträngande eller mer. Omkring 15 procent av Sveriges barn- och ungdomar når inte upp till 

WHO:s rekommendationer om fysisk aktivitet. Vidare visade det sig att en av fyra bland dessa 15 

procent låg i riskzonen för fysisk inaktivitet, enligt en enkätstudie. Rekommendationerna från WHO 

för hur fysisk aktiv man ska vara i olika åldrar uppdateras kontinuerligt i takt med ny forskning som 

publiceras (Mikaelsson, 2012, sid. 10). För vuxna lyder rekommendationen minst 30 minuters fysisk 

aktivitet på måttligt ansträngande nivå enligt Folkhälsoinstitutet (FHI, 2013-04-24)  

Faskunger och Hemmingsson menar att fysisk aktivitet överlag är något som prioriteras bort i allt 

högre utsträckning. Till exempel ökar andelen kontorsjobb kontra fysiskt krävande arbeten samtidigt 

som allt färre väljer att gå eller cykla till och från jobbet (2005, sid. 15). Faskunger och Hemmingsson 

går så långt att de skriver att en stillasittande livsstil är i paritet med rökning när det gäller risken för 

hjärt-kärlsjukdomar (2005, sid. 17). Enligt en ny SIFO-undersökning som publicerades på 

Folkhälsoinstitutets hemsida är ca 30 procent av Sveriges befolkning stillasittande åtta timmar eller 

mer per dag. I åldern 15-29 år är siffran ännu högre i samma fråga, nämligen ca 38 procent. Johan 

Faskunger, som sammanställt rapporten Stillasittande – ett hot mot svenskarnas hälsa från SIFO, menar 

att det är viktigt att ta de här siffrorna på allvar och till exempel ta fler bensträckare för att undvika 

att bli stillasittande under längre perioder (FHI, 2012).  

Varför är det då viktigt med fysisk aktivitet, kan man fråga sig. Faskunger och Hemmingsson menar 

att ”Fysisk aktivitet är den livsstilsvana, förutom kosthållning och rökning, som påverkar vår hälsa 

mest och som de flesta människor kan styra.” (2005, sid. 15). Forskare runtom i världen står tämligen 

enade i uppfattningen om att fysisk inaktivitet är en stor hälsorisk samt att en stillasittande livsstil har 

ett givet samband till ett flertal vanliga sjukdomar, däribland hjärt-kärlsjukdomar, typ 2-diabetes, högt 

blodtryck och vissa cancerformer (Engström, 2004, sid. 1). Även Mikaelsson menar att fysisk 

inaktivitet är ett av vår tids största folkhälsoproblem (2012, sid. 18).  



7 
 

Regelbunden fysisk aktivitet har visat sig ha många fördelar såväl fysiskt som psykiskt. Bland de 

fysiska fördelarna har man sett att fysisk aktivitet förebygger hjärt-kärlsjukdomar, högt blodtryck, 

viktuppgång, blodfetterna, typ 2-diabetes samtidigt som det även, bland annat, förbättrar konditionen 

och muskelstyrkan (Faskunger och Hemmingsson, 2005, sid. 16). Att vara regelbundet fysiskt aktiv i 

form av daglig fysisk aktivitet som man inte ens tänker på är grunden för en god hälsa, men det är 

även av stor betydelse när det gäller att behålla den goda hälsan över en längre tid (Raustorp, 2002, 

sid. 7).  

Boendemiljön har visat sig vara en avgörande faktor för hur fysiskt aktiva samhällets invånare är. 

Detta är en fråga som på senare tid har lyfts fram i allt större utsträckning i politiska beslut rörande 

bostadsutvecklingen. I rapporten Aktivt liv i byggda miljöer nämns att närhet till grönområden, parker, 

butiker och motionsanläggningar har stor betydelse för hur pass aktiva människor är (2010, sid. 18). 

Faskunger skriver i rapporten Barns miljöer för fysisk aktivitet följande cykelmöjligheter i boendemiljön 

bidrar till en ökad fysisk aktivitet bland befolkningen i upp till 50 minuter i veckan för vuxna. I ett 

bostadsområde med sociala problem minskar däremot den fysiska aktiviteten för barn: ”att dagligen 

gå eller cykla till och från skolan leder för de flesta barn till högre veckoförbrukning av energi än vad 

två timmars deltagande i Idrott och hälsa gör. Barn som går eller cyklar till skolan är dessutom 

involverade i mer ansträngande lekar under skoldagens gång än vad barn som blir skjutsade är. 

Studier visar även att de allra flesta barn själva föredrar att gå eller cykla till skolan om de har ett val” 

(2007, sid. 26). Med möjlighet för fysisk aktivitet ökar chansen för utförande av just fysisk aktivitet.  

Engström skriver i artikeln Barns och ungdomars idrottsvanor i förändring att det är lätt att de som är 

inaktiva hamnar i ett fack där de förblir inaktiva i och med att umgängeskretsen ofta även de är 

inaktiva, vilket leder till en slags inaktiv spiral. Att vara mindre fysiskt aktiv kan även bero på att 

familjen inte har ekonomiska tillgångar såsom en bil som kan ta en fram och tillbaka till och från 

träning (2004, sid. 4).  

Förutom de fysiska fördelarna med fysisk aktivitet som vi har varit inne på finns det även psykiska 

fördelar med att vara fysiskt aktiv. Forskning har visat att fysisk aktivitet har ett klart samband med 

en bra självkänsla (Mikalesson, 2012, sid. 14). Faskunger och Hemmingsson skriver att fysisk aktivitet 

är bra ur ett psykiskt perspektiv för att exempelvis förebygga depression, förbättra sömnen, 

underlätta stressituationer och inte minst stärka självkänslan (2005, sid. 16).  



8 
 

Självkänsla är situationsbundet, vilket innebär att en person kan ha bra självkänsla i vissa lägen 

medan den är sämre i andra. Det har att göra med människors förtrogenhet och tilltro till sig själva i 

olika situationer och miljöer. Raustorp beskriver ett exempel där en person kan vara en duktig 

fotbollsspelare med god självkänsla och bra självförtroende i sporten som helhet, men som i en 

specifik situation såsom en straffspark saknar detsamma på grund av brist på tilltro på sig själv i den 

specifika situationen (2006, sid. 9). Självkänsla kan vara kopplat till individens känslor. Med detta 

menas att självkänslan kan kopplas till tidigare situationer som liknar den som individen befinner sig 

i. Känslorna personen känner inför händelsen beror alltså på tidigare upplevelser och erfarenheter av 

situationen. Det kan vara både en trygghet i situationen om det tidigare gått bra i situationer, eller så 

kan personen känna att självkänslan sviktar om det är en negativ förankring till situationen (Lindwall, 

2011, sid. 31). Raustorp menar vidare att stark självkänsla hänger ihop med känslomässig stabilitet, 

välbefinnande, lycka och stresstålighet. Dessa faktorer är viktiga verktyg för att uppnå en god 

självkänsla. En person som istället är nedstämd och deprimerad har ofta en låg självkänsla (2006, sid. 

10).  

Raustorp skriver att självkänsla är något som förändras och utvecklas kontinuerligt hos individer i 

samband med möten med andra människor och andra livserfarenheter som på olika sätt påverkar 

den man är. Föräldrarna har en viktig del i barnets utveckling av självkänsla, då det är deras 

uppmuntran och bekräftelse av barnet som lägger grunden inför framtiden. Barn har ständigt tankar 

kring självbilden och sina förmågor och vid bekräftelse om att de faktiskt exempelvis kan sjunga eller 

spela handboll växer dem som individer i allmänhet och deras självkänsla i synnerhet (2006, sid. 11).  

Den fysiska självkänslan har fyra undergrupper i form av idrottslig motorisk kompetens, 

kroppsattraktivitet, fysisk styrka och fysisk kondition (Raustorp, 2006, sid. 9). Studier har visat att 

såväl den fysiska självkänslan som dess respektive undergrupper stärks vid träning eller annan form 

av fysisk aktivitet. Dock verkar det, enligt studierna, som att effekten är större i sambandet mellan 

regelbunden träning och självkänsla än vardaglig fysisk aktivitet och självkänsla. Raustorp menar att 

det kan bero på att fysiska vardagsaktiviteter som promenader inte kräver självkänsla i samma grad 

som de som tränar för att utvecklas i sin idrott (2006, sid. 24).  

I mätningen av självkänsla finns det sedan tidigare många modeller, modellen vi använder oss av har 

vi själva utvecklat. Vid mätning av självkänsla är det viktigt att tillföra dimensioner för att få ett mer 

utförligt svar, detta för att självkänsla är ett komplext, multidimensionellt begrepp. Synen på 
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självkänslan har gått från en endimensionell syn på självet, till det multidimensionella, hierarkiska 

som idag är det dominerande synsättet. Det endimensionella synsättet föreslog att det är självet som 

är starkt knuten till alla områden i livet, istället för det multidimensionella perspektivet, där det 

generella självet istället påverkas starkt av olika faktorer. Självbegreppet anses nu handla om både 

beskrivning och utvärdering (Lindwall, 2011, sid. 67). 

I det multidimensionella hierarkiska synsättet ingår även det generella självet, men man menar på att 

självet förändras efter situationer, inte bara tidspunkter och händelser utan även sociala situationer 

och emotionella situationer. Dessutom finns subdomäner i dessa, exempelvis i det akademiska självet 

kan subdomänerna vara olika, då en person kan tycka olika om olika sorters akademiska 

sammanhang, såsom genusvetenskap och biologi. Alltså kan synen och självbilden på områden inom 

ett övergripande område vara mycket spridd (Lindwall, 2011, sid.69). 
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Litteraturöversikt 

Fysisk aktivitet 

För att kunna göra en undersökning av hur den fysiska aktiviteten påverkar självkänslan ska först de 

centrala begreppen i syftet och frågeställningen förklaras. 

Begreppet fysisk aktivitet är oerhört brett, då det kan handla om alltifrån vardagssysslor som görs 

utan att man tänker på det till hårdträning där personen i fråga pressar sin kropp fysiskt för att nå ett 

mål. För att smalna av begreppet fysisk aktivitet har vi valt att fokusera på fysisk aktivitet som utförs 

på fritiden, vardagsmotion. Med vardagsmotion menas emellertid all form av fysisk aktivitet som 

utförs, utöver skolidrotten och föreningsidrott.  

I boken Aktivt liv av Björn Ekblom och Johnny Nilsson behandlas begreppet fysisk aktivitet. De 

menar att det kan definieras som ”all typ av rörelse som ger ökad energiomsättning och omfattar all 

medveten och planerad typ av muskelaktivitet, t ex städning, trädgårdsarbete, fysisk belastning i 

arbetet, hobbyverksamheter, motion och träning. Även omedvetna automatiserade rörelser av olika 

typ kan räknas till denna del” (2000, sid. 24).   

Ekblom och Nilsson delar in motion och träning i olika fack. Motion menar de är en ”medveten 

fysisk aktivitet med viss avsikt” och att dess investeringsvärde är att få en förbättrad hälsa idag och i 

framtiden. Utöver motionens hälsoinriktning som givetvis kan innefatta träningsbegreppet också 

handlar träningens målsättning främst om prestation, dvs. att bli bättre för att nå ett resultat (2000, 

sid. 25). Vidare menar Ekblom och Nilsson att fysisk aktivitet är en naturlig del av människans 

ursprung sedan urminnes tider. Människor på stenåldern levde ett långt mer fysiskt aktivt liv än vad 

majoriteten av världens befolkning gör idag, då de dagligen var fysiskt aktiva när de exempelvis 

jagade eller samlade föda till familjen. Författarna skriver att även om människosläktet har genomgått 

en stor utveckling sedan stenåldern i många avseenden så är vi fortfarande programmerade på 

samma vis rent genetiskt. Det innebär att vi är skapta för ett fysiskt aktivt liv (2000, sid. 23).  

I artikeln Barns och ungdomars idrottsvanor i förändring ur Svensk idrottsforskning (2004) publicerade 

Lars-Magnus Engström en liknande studie om barn och ungdomars aktivitetsvanor i Sverige. Den 

behandlar bland annat hur aktiva barn och ungdomar är i det svenska samhället via enkätsvar från 

urvalsgruppen, men även vad som skiljer de som är fysiskt aktiva gentemot de inaktiva. 
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Resultatet från Engströms undersökning visar att idrott i olika former är den i särklass mest populära 

fritidsaktiviteten bland barn och ungdomar. Drygt 40 procent av de utfrågade barnen och 

ungdomarna svarade att de ägnar sig åt spontanidrott eller annan form av fysisk aktivitet utöver 

föreningsidrottande. Vidare svarade över hälften av respondenterna att de är aktiva i en förening som 

de tränar med regelbundet flera gånger i veckan. Engström menar att de som är föreningsaktiva och 

fysiskt aktiva till vardags ofta umgås tillsammans samtidigt som de som är fysiskt inaktiva ofta umgås 

med varandra och inte har några vänner alls som är idrottsintresserade och fysiskt aktiva. Det medför 

att klyftan däremellan växer och de som är fysiskt inaktiva får en allt mer negativ inställning till 

skolidrotten som i sin tur leder till att dessa barn och ungdomar får lägre betyg i ämnet.  

Hur boendemiljön ser ut kan spela stor roll för hur fysiskt aktiva människor i allmänhet och barn i 

synnerhet är under sin fritid. På Folkhälsoinstitutets hemsida har vi funnit två rapporter som 

behandlar hur samhället är uppbyggt och/eller bör byggas för att skapa gynnsamma förutsättningar 

för fysisk aktivitet hos framförallt barn och ungdomar. 

Aktivt liv i byggda miljöer (2010) behandlar samhällsplaneringen i stort, även utanför den absoluta 

närmiljön. Där kan man bland annat läsa om hur stor betydelse bostadsområdets utformande har för 

att få barn och ungdomar att vara fysiskt aktiva på sin fritid. Den andra rapporten, Barns miljöer för 

fysisk aktivitet – samhällsplanering för ökad fysisk aktivitet rörelsefrihet hos barn och unga (2008) går djupare in 

på barn och ungdomars levnadsvanor och vad som hindrar dem från att bruka fysisk aktivitet i 

vardagen. Rapporten behandlar till exempel skillnader mellan transportmedel till och från skolan idag 

jämfört med på 70-talet. 

Katarina Mikaelssons avhandling Fysisk aktivitet, inaktivitet och kapacitet hos gymnasieungdomar (2012) 

beskriver fysisk aktivitet hos ungdomar och sätter den i relation till deras fysiska kapacitet ur ett 

medicinskt perspektiv. Fysiska aktivitetens påverkan på fysisk kapacitet kopplas direkt till det 

medicinska då musklernas utveckling av fysisk aktivitet beskrivs. Hon definierar begreppet fysisk 

aktivitet och särskiljer på samma sätt som Ekblom och Nilsson (2000, sid. 25) begreppen träning och 

motion (Mikaelsson, 2012, sid. 10). Vidare beskriver Mikaelsson vilken betydelse fysisk aktivitet har 

för en god hälsa och har även statistik över barn- och ungdomars fysiska aktivitetsvanor i relation till 

rekommendationerna från såväl WHO som Folkhälsoinstitutet angående hur mycket barn-och 

ungdomar bör röra på sig varje dag (2012, sid. 7,10). Mikalesson skriver även om barn- och 

ungdomars beteenden och vanor och diskuterar här vad det kan finnas för skäl till att den fysiska 
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aktiviteten har minskat de senaste åren (2012, sid. 19). Mikaelsson menar att den stillasittande tiden 

har ökat, vilket det finns många orsaker till och det är en stor riskfaktor för att bli fysiskt inaktiv även 

senare i livet. I och med att kommunikationsnätet förbättras kontinuerligt minskar även de fysiska 

transportmedlen i form av cykling och promenad till och från jobb och skola vilket även det leder till 

en minskning av fysisk aktivitet i samhället (2012, sid. 18).    

Tideman, Karin har i sitt examensarbete ”Sporter där man inte behöver träna så mycket” – en kvantitativ 

studie om ungdomars fysiska aktivitetsvanor på fritiden sett ur ett könsperspektiv, undersökt den fysiska 

aktiviteten hos ungdomar i årskurs 9 på högstadiet. Författaren behandlar orsaker till fysisk aktivitet, 

respektive fysisk inaktivitet bland barn och ungdomar (2006, sid.14).  

Resultatet från Tidemans undersökning visade att ungdomarna i studien främst utövade aktiviteter 

som inte var bundna till en förening, så kallad vardagsmotion. Trots detta resultat var mer än hälften 

av ungdomarna i undersökningen medlemmar i en förening. Tideman förklarar detta fenomen som 

”flera ungdomar är aktiva i mer än en aktivitet, det vill säga att de kombinerar en föreningsbunden 

aktivitet med en eller flera aktiviteter som de själva kan utöva på sin fritid” (2006, sid. 19). 

Självkänsla 

Lindwall, Magnus, menar i Självkänsla – Bortom populärpsykologi och enkla sanningar (2011) på att 

självkänsla är ett begrepp som används på många sätt men ofta inte definieras. Självkänsla är något 

som kan vara svårt att greppa och upptäcka, dels hos sig själv, men även hos andra. Självkänsla märks 

först när bristen på självkänsla frammanar konsekvenser, även då är det inte självkänslan som syns 

utan snarare konsekvenserna av bristen på självkänsla. Även här är det inte självkänslan som 

uppmärksammas utan snarare konsekvenserna av det. Självkänsla är något som utvärderar självet, 

”vad tycker jag om mig själv?” (Lindwall, 2011, sid. 28). Vidare framgår att begreppet självkänsla 

tydligt kan kopplas och har samband med andra begrepp som rör synen på självet. Olika faktorer 

som påverkar min självkänsla tas upp och diskuteras, dels utifrån individperspektiv och dels utifrån 

ett socialpsykologiskt perspektiv (Lindwall, 2011, sid. 30). Det som blir intressant för oss är att se om 

deltagarna i våra urvalsgrupper har självkänsla rörande sin egen fysiska aktivitet.  

Fysisk självkänsla (2006) av Anders Raustorp behandlar självkänslan mer direkt kopplat till fysisk 

aktivitet i jämförelse med Lindwall, som beskriver självkänsla som något inte är bundet till några 

speciella situationer. Raustorp har även tidigare arbetat som idrottslärare och ger konkreta exempel 
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på hur man kan arbeta med självkänsla – från teori till praktik. Att fysisk aktivitet främjar självkänslan 

är något vi tidigare nämnt, men dålig fysisk självkänsla kan göra att man inte vill delta i den fysiska 

aktiviteten.  

T Nesheim och S Haugland skriver i Tidsskrift for den norske legeforening (2003-03) om hur norska barn i 

11–15-års åldern upplever sin hälsa i samband med fysisk aktivitet. De har, precis som vi, lämnat ut 

enkäter där barnen har fått svara på deras fysiska aktivitetsvanor och sedan hur de upplever att de 

mår. Resultatet i deras omfattande (över 5 000 svar) enkätundersökning visar att de yngre barnen 

upplever att de mår bättre än de äldre. Vidare går det i artikeln att utläsa ett tydligt resultat som visar 

att de som är fysiskt aktiva på sin fritid även upplever att de mår bättre i förhållande till dem som är 

mindre fysiskt aktiva under fritiden.  

Andersson, Frida & Karlsson, Anja har i sin litteraturstudie, Faktorer som påverkar ungdomar till fysisk 

aktivitet sammanställt 17 artiklar, publicerade mellan år 2000 och 2011. Artiklarna riktar sig mot 

målgruppen barn och unga mellan 11 och 18 år och blir därmed relevanta för den yngre delen av vår 

målgrupp. Resultaten av litteraturstudien delades sedan in i fem områden; ålder och kön, socialt stöd 

och påverkan, omgivningens karaktär och utbud, ungdomars självkänsla och självförtroende samt 

ungdomars livsstil och kunskap. 

Den av dessa faktorer som är mest relevant i vårt arbete är ungdomars självkänsla och 

självförtroende. Självkänslans olika sätt att påverka den fysiska aktiviteten lyfts fram, men även den 

fysiska aktivitetens inverkan på självkänslan. Det framkommer i litteraturstudien att det viktigaste för 

att främja fysisk aktivitet är en stark tilltro till sig själv, att tro att man kan utföra aktiviteten. Låg 

självkänsla blir istället ett hinder och får personen att dra sig från att genomföra aktiviteten. 
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Syfte  

Att undersöka vardagsmotionens betydelse för den fysiska självkänslan i två åldersgrupper.  

 

 

 

 

 

 

 

Frågeställning 

På vilket sätt kan vardagsmotionen påverka den fysiska självkänslan i de utvalda grupperna?  

Har föreningsaktiva en mer fysisk aktiv vardag än icke föreningsaktiva? 
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Metod 

Esaiasson menar att det finns tre sätt att samla in material. Det första är att helt enkelt fråga 

människor, det andra att observera människor och det tredje att observera fysiska spår och resultat 

av mänskliga aktiviteter, vilket till exempel kan bestå av dagsboksanteckningar, filmmaterial eller 

bilder (2012, sid. 193).  

Vi valde att använda oss av det första alternativet, en frågeundersökning via enkäter, därför att vi ville 

få en översiktlig bild över människors vardagsmotionsvanor samt dess samband med självkänsla. Vid 

frågeundersökningar finns det två former, varav den ena är informantundersökning och den andra är 

respondentundersökning. Vid en informantundersökning är det meningen att svarspersonerna ska 

fungera som ”sanningsägare” där de ska svara på frågor som de är väl förtrogna med. Frågorna 

behöver inte vara identiskt utformade. Via en informantundersökning ska man alltså få en bild över 

hur saker och ting fungerar genom att använda sig av informanterna som källor. När man använder 

en respondentundersökning, som vi har valt, ställer man istället samma frågor till en stor grupp 

människor för att se vad de tycker i det aktuella ämnet. Det är sedan upp till den som gör 

undersökningen att finna ett mönster i svaren som ges i enkäterna (Esaiasson, 2012, sid. 228).  

Vi har använt oss av ett frågeformulär utformat av International Physical Activity Questionnaire 

(IPAQ), IPAQ i skolan. Detta behandlar fysisk aktivitet i olika miljöer, skolan, hemmet och fritiden. 

Formuläret bedömde vi som tillräckligt utförligt för att högstadieelever skulle kunna delta i 

undersökningen utan större problem. Syftet med vår undersökning är att utforska den fysiska 

aktivitetens betydelse för självkänslan. Detta IPAQ behandlar endast den fysiska aktiviteten, och inte 

självkänslan. Därför valde vi för att få validitet i vår enkätundersökning utforma ett tilläggsblad till 

enkäten där eleverna skulle få uppskatta sin självkänsla.  

Våra urvalsgrupper var eleverna vid en högstadieskola i en förort till Uppsala samt studenterna vid en 

av universitetsbyggnaderna i Uppsala. Då studenterna vid Uppsala universitet är av spridd ålder 

frågade vi först deltagarna om de var mellan 20 och 25 år, innan de fick ingå i undersökningen. Syftet 

med att jämföra mellan två så pass olika urvalsgrupper har varit att skapa gynnsamma förutsättningar 

för vår teori. Att skapa gynnsamma förutsättningar för teori betyder att underlätta för att komma 

fram till ett resultat (Esaiasson, 2012, s.161).  
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Vi delade ut 65 enkäter till respektive målgrupp och fick tillbaka alla 65 från eleverna på 

högstadieskolan och 60 från studenterna på universitetet. Vårt bortfall på fem personer var så kallade 

externa bortfall då dessa tre studenter valde att avstå från att svara av okänd anledning (Ejlertsson, 

2005, sid. 25).  

Att mäta vardagsmotionens betydelse för självkänslan är huvudsyftet med uppsatsen, därför måste vi 

dela in fysiskt aktiva till vardags i en grupp och i nästa grupp hamnar de inaktiva. Därefter ser vi hur 

självkänslan i de olika grupperna statistiskt ser ut, om det finns något samband mellan gruppernas 

medlemmar. Därefter kan vi jämföra resultaten mellan grupperna. Våra enkäter har vi så tydligt som 

möjligt försökt koppla till våra frågeställningar och syftet för att verkligen få svar på det som kan vara 

intressant för vår undersökning (Esaiasson, 2012, sid. 57). 

Att precisera frågor och ge exempel på vad som menas med hög intensivitet i fysisk aktivitet höjer 

trovärdigheten, eller validiteten, då svaren från de båda urvalsgrupperna sedan kan mätas mot 

varandra. För att mäta fysisk aktivitet måste även fysisk aktivitet definieras, därför har vi valt att välja 

att dra gränsen för fysiskt aktiv vardag eller inaktiv vardag vid samma mått som folkhälsoinstitutets 

rekommendationer (Ejlertsson, 2005, sid. 100). 

Under frågeundersökningar är det av yttersta vikt att frågorna ställs på rätt sätt, annars är risken stor 

att respondenterna missförstår frågorna och svaren ej blir tillförlitliga, vilket resulterar i en låg 

reliabilitet (Ejlertsson, 2005, sid. 102). Vi valde att kontrollera vår reliabilitet genom att testa våra 

enkäter på fem slumpvis utvalda personer i vår målgrupp på Uppsala universitet.  

Vid bearbetningen av enkäterna började vi med att kategorisera upp dem i olika teman för att sedan 

kunna presentera all data i diagram. De teman vi valde att utgå ifrån var först och främst huruvida 

respondenterna var fysiskt aktiva eller inte utifrån rekommendationerna från Statens 

Folkhälsoinstitut. Efter vi hade fått dessa två kategorier ville vi även få reda på om de var aktiva i en 

förening eller inte. Då hade vi fyra grupper med olika teman och nästa steg var sedan att undersöka 

om de olika grupperna hade mycket god, god eller dålig självkänsla. Detta skedde utifrån en skala 

som vi själva utformat efter analys av enkätfrågorna om självkänsla, där vi avläser svaren på enkäten 

och sammanställer de totala ”poängen” respondenten fått i självkänsla och sedan delas de in i 

grupper.. Gränserna för gruppindelning drogs på så vis att om respondentens snittvärde på de 

frågorna som rör fysiska självkänslan var under 2 placeras vederbörande i gruppen som anses ha 

dålig självkänsla. Om respondentens snittvärde var över 4 placerades denna i gruppen som anses ha 
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mycket god självkänsla. Alla som fick ett snitt mellan 2 och 4 hamnar således i gruppen med god 

självkänsla. 

Då våra berörda ämnen kan vara känsliga, kanske främst om man är fysiskt inaktiv eller har dålig 

självkänsla, valde vi att ha en anonym enkät. Att utforma frågorna så att de kopplas till den fysiska 

självbilden snarare än självbilden för det fysiska utseendet, alltså hur man ser ut samt kroppsideal, 

lades det stor vikt vid. Frågorna utgår även från att personen endast ska jämföra med sig själv, för att 

inte kunna framkalla några känslor av mindervärde som kan uppstå om man anser andra vara bättre 

än sig själv. Detta var det etiska övervägande som diskuterades mellan författarna under utvecklingen 

av enkäten. 

Alla enkäter avlästes manuellt, resultaten fördes sedan in i statistikprogrammet Excel som 

diagrammen utvecklades i. Materialet kommer endast att användas i vår studie.  

Metoddiskussion 

Valet att göra en respondentundersökning var för att vi ville göra en kvantitativ undersökning av 

fenomenet, inte en kvalitativ. En kvantitativ undersökning omfamnar större grupper på en ytlig nivå 

istället för att gå in på djupet hos ett fåtal personer. Om vi hade valt en kvalitativ 

informantundersökning, där svarspersonerna istället ses som allkunniga och man får utforska ett 

fenomen utifrån en eller ett fåtals personers perspektiv så hade vi inte fått det vår ursprungstanke 

var, att jämföra vardagsmotion mellan åldersgrupper. Istället hade vi då fått en undersökning där ett 

fåtal personer i olika åldrar beskriver sin syn på fysisk aktivitet och fysisk självkänsla. 

Vi hade även en tanke att kombinera en kvalitativ och kvantitativ undersökningsmetod, då vi tänkte 

ha både enkätundersökningen och intervju med minst en person från respektive målgrupp, men det 

fanns inte tid för allt vad en intervju medför. Detta för att vi ville få mer djup, då vår 

enkätundersökning inte kan ge svar på hur människor tänker och resonerar kring olika begrepp, så 

som fysisk självkänsla och fysisk aktivitet. På grund av tidsbrist tvingades vi att välja den kvantitativa 

undersökningsmetoden istället för den kvalitativa (Esaiasson, 2012, sid. 228).  

Vi valde att använda oss av IPAQ i skolan, då den är utvecklad och riktad mot de områdena vi fann 

relevanta, såsom fysisk aktivitet i hemmet, aktiv transport och annan fysisk aktivitet i vardagen. Alla 

dessa områden går att koppla till syftet, då vi måste undersöka graden av fysisk aktivitet till vardags 

för att sedan titta på fysiska självkänslan. Avsnittet i IPAQ i skolan som berör raster och 
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idrottslektioner kommer helt förbises, då detta inte är del av vardagen. Anledningen till att vi inte valt 

att utesluta dessa kapitel är för att det inte är tillåtet att förändra IPAQ-undersökningar, de ska 

presenteras i sin helhet och om man vill något mer med undersökningen adderas tilläggsblad. 

Den delen av enkätundersökningen som hanterade fysisk självkänsla var något vi själva utvecklade. 

Självkänsla är, som tidigare nämnts, ett flyktigt begrepp och kan tolkas på många olika sätt, utifrån 

olika perspektiv. Även subdomänen fysisk självkänsla är ett brett begrepp, därav har vi valt att ställa 

ett flertal frågor som behandlar ämnet istället för en övergripande, exempelvis ”Har du bra fysisk 

självkänsla? JA/NEJ”.  

För att tillföra dimensioner i vår enkätundersökning har vi försökt att ställa frågor som berör samma 

ämne men på olika sätt. Exempelvis är det annorlunda att tycka att man lever ett hälsosamt, fysiskt 

aktivt liv jämfört med att vara nöjd med den fysiska förmågan. Båda är en del av den fysiska 

självbilden och kan sedan kopplas till levnadssättet deltagaren anger att den har. Det finns klart fler 

dimensioner än dem vi har valt att tillföra till vår undersökning, men ett utelämnande av frågor som 

kan vara intressanta för vår undersökning var vi tvungna att göra, då vår undersökning är av den 

kvantitativa modellen. 

Urvalsgrupperna vi har valt är båda studerande på olika nivåer, även om de i många fall är i olika 

faser i livet. Under högstadietiden bor nästan alla hemma hos mamma och/eller pappa medan det 

under universitetsstudier är betydligt vanligare att ha självständigt boende. En jämförelse mellan 

exempelvis högstadieelever i årskurs 6 och 7 bevisar egentligen ingenting, då de är i samma fas i livet. 

Att jämföra två skilda åldersgrupper visar istället att det eventuella sambandet mellan fysisk aktivitet 

och självkänsla inte bara gäller högstadieeleverna i undersökningen utan även kan tillämpas på 

universitetsstuderande.  

Att koppla frågorna i enkätundersökningen till syftet och frågeställningarna för att öka 

trovärdigheten, det vill säga validiteten, i enkäten är essentiellt (Ejlertsson, 2005, sid. 102). Det vi 

gjorde innan undersökningen för att testa validiteten var att noggrant diskutera varje fråga samt att 

använda oss av försökspersoner som fick göra enkätundersökningen innan vi delade ut den till 

respondenterna i våra urvalsgrupper. 

För att få en bättre bild av det vi vill undersöka hade vi förutom att tillföra kvalitativ intervju även 

kunnat öka storleken på målgrupperna för att öka chansen att generalisera, den undersökning vi gjort 
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nu är baserad på ca 130 deltagare (varav 5 ej deltog), vilket inte ger möjlighet att generalisera. Vi har 

även diskuterat att det hade varit intressant med en långtidsstudie där vi hade kunnat undersöka 

personer med olika inställning till fysisk aktivitet och med olika god fysisk självkänsla, men detta 

ryms inte inom ramarna för kursen. 

Arbetsfördelning 

Arbetet har först och främst utformats där båda författarna har fått tycka till och utforma innehållet. 

Det arbete som delades upp mellan författarna blev sedan reviderat genom diskussion.  

Exempel på vad som fördelats var utlämning, insamling och avläsning av enkäter där skolorna 

delades upp mellan författarna.  

Det gjordes även en uppdelning av bakgrund och diskussion. De två huvudbegreppen fysisk aktivitet 

och fysisk självkänsla delades upp mellan författarna i de båda delarna. 

 Resultat 

Vi har valt att först presentera vårt resultat för att sedan analysera det. Som vi nämnt tidigare fick vi 

svar från 65 elever på högstadieskolan och 60 studenter på Uppsala universitet. I och med att vi 

delade ut 130 enkäter (65 på respektive plats) innebär det att vi totalt fick ett bortfall på fem enkäter, 

då dessa fem studenter valde att inte besvara enkäten av olika anledningar. Det betyder att vi fick in 

125 av 130 enkäter som var bra nog för att vara valida för vår undersökning. Det ger en 

svarsfrekvens på drygt 96 procent, vilket är ett utfall vi är nöjda med.  

Presentation av resultat 

Det första vi gjorde vid bearbetningen av enkäterna var att dela upp dem i två grupper, där den ena 

gruppen innebar att eleven/studenten var fysiskt aktiv till vardags medan den andra gruppen 

representerade de som är fysiskt inaktiva till vardags. Precis som vi skrivit tidigare avgjorde vi om de 

var fysiskt aktiva eller ej genom att utgå från Folkhälsoinstitutets rekommendation om fysisk aktivitet 

där det står att barn och ungdomar bör vara fysiskt aktiva åtminstone 60 minuter dagligen, medan 

det för vuxna räcker med 30 minuter per dag (FHI, 2013-04-24). Eftersom ålderspannet hos 

studenterna var 20-25 år räknas de som vuxna och behövde således ”bara” nå upp till 30 minuter 

fysisk aktivitet per dag, medan det krävdes att barnen på högstadieskolan uppnår en timmes daglig 

fysisk aktivitet för att nå kravet för den fysiskt aktiva gruppen.  
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Figur 1 nedan visar andelen aktiva kontra inaktiva på högstadieskolan och figur 2 visar detsamma på 

Uppsala universitet. 
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Som vi kan utläsa via figurerna är andelen fysiskt aktiva till vardags något högre hos 

högstadieeleverna gentemot hos universitetsstudenterna. Det är dock viktigt att ha i åtanke, som vi 

tidigare nämnt, att våra målgrupper skiljer sig åt när det gäller FHI:s rekommendationer, där de 

menar att barn bör röra på sig minst 60 minuter dagligen medan vuxna endast behöver nå upp till 30 

minuters daglig fysisk aktivitet enligt rekommendationen.  

Inom de här två grupperna redovisas nedan hur stor andel som var aktiva inom en förening för att 

kunna behandla den av våra frågeställningar som rör föreningsidrott. Träning på gym räknade vi som 

frivillig träning under fritiden, alltså vardagsmotion. Figur 3 och 4 visar andelen föreningsaktiva 

bland de som är aktiva under sin vardag, respektive de som är inaktiva under vardagen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

   Figur 3 
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Figur 4 

I figur 3, som berör högstadieskolan, ser vi att de med en inaktiv vardag och som inte är 

föreningsaktiva är i majoritet mot de som har en fysiskt inaktiv vardag och delaktiga i en förening. 

Bland de som vi bedömt har en fysiskt aktiv vardag ser vi att de som är föreningsaktiva är i en stor 

majoritet gentemot de som är fysiskt aktiva till vardags men inte föreningsaktiva. Det innebär att de 

flesta i denna målgrupp som har en aktiv vardag även är aktiva inom någon form av 

föreningsverksamhet, även att en inaktiv vardag kan leda till att inte vara aktiv i en förening. 

I figur 4, där motsvarande resultat för universitetet går att avläsa, ser vi att de med en inaktiv vardag 

som inte är föreningsaktiva är betydligt fler än de som har inaktiv vardag som är föreningsaktiva. 

Bland de som bedöms ha en fysiskt aktiv vardag är de som är föreningsaktiva betydligt färre än de 

som inte är föreningsaktiva. I denna urvalsgrupp ser vi sambandet med föregående urvalsgrupp att 

de med inaktiv vardag som ej är föreningsaktiva är fler än de med inaktiv vardag som är 

föreningsaktiva. Bland de med aktiv vardag ser vi ett nytt förhållande, de föreningsaktiva är nu 

minoritet i jämförelse med de som inte är föreningsaktiva. 

Vid en jämförelse mellan figur 3 och 4 ser vi att det är fler som är föreningsaktiva på högstadieskolan 

än på universitetet. Vi kan vidare se att av gruppen föreningsaktiva är den större delen även fysiskt 
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aktiv till vardags. Bland de som inte är föreningsaktiva ser vi att fler på universitetet är fysisk aktiva 

på sin fritid än de som går högstadiet. 

Skillnaden mellan urvalsgrupperna när det gäller ej föreningsaktiva som är fysiskt inaktiva på sin fritid 

är ytterst liten. Däremot är det en klart större andel elever på högstadieskolan som är föreningsaktiva 

men fysiskt inaktiva på sin fritid när de inte tränar via sin förening än studenter på universitetet i 

Uppsala. 

Av de här fyra grupperna ville vi sedan få fram vilket samband det finns mellan respektive grupp och 

dess fysiska självkänsla. I figur 5 och 6 presenteras tre olika staplar som visar hur stor andel av 

respektive grupp som har mycket god, god eller dålig fysisk självkänsla. 

 

   Figur 5 
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Figur 6 

I figur 5 ser vi att de högstadieelever med en fysiskt inaktiv vardag som inte är föreningsaktiva har en 

överlag dålig fysisk självkänsla då tio av tjugoen deltagare gav svar som vi bedömde tillhöra den 

nedre delen av vår tregradiga skala, det vill säga dålig fysisk självkänsla. I samma grupp angav åtta 

deltagare att de har en god fysisk självkänsla och tre deltagare att de har en mycket god fysisk 

självkänsla. Bland de som bedöms ha en fysiskt inaktiv vardag och är föreningsaktiva ser vi dock en 

stor skillnad, där det är en övervägande grupp (tretton av arton) bland dessa som uppger att de har 

en mycket god fysisk självkänsla. Endast fyra av dessa arton stycken uppger att de har en dålig fysisk 

självkänsla medan en uppger att hon/han har en god fysisk självkänsla.   

Hos de som bedöms ha en fysiskt aktiv vardag och inte är föreningsaktiva var det två som svarade att 

de har en mycket god fysisk självkänsla, en deltagare med god fysisk självkänsla och en som svarade att 

den fysiska självkänslan är dålig. Bland de som både är föreningsaktiva och fysiskt aktiva till vardags 

ser vi att de allra flesta upplever att de har en mycket god fysisk självkänsla då hela sjutton av tjugotvå 

uppgav det. Fyra av deltagarna i den här gruppen angav att de har en god fysisk självkänsla och endast 

en deltagare har dålig fysisk självkänsla.  

I figur 6 ser vi att de studenter med en fysiskt inaktiv vardag som inte är föreningsaktiva överlag har 

en dålig fysisk självkänsla, då tolv av tjugo uppgav detta, sex deltagare uppgav god fysisk självkänsla 

och två av deltagarna mycket god fysisk självkänsla. Bland de som är föreningsaktiva men har en 
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inaktiv vardag, svarade tre av sex att de har en mycket god fysisk självkänsla medan en svarade att den 

är god och två stycken svarade att den fysiska självkänslan är dålig.  

I gruppen som bedöms ha en fysiskt aktiv vardag som inte deltar i någon form av föreningsidrott går 

det att utläsa att det är en jämn fördelning mellan de olika graderna av fysisk självkänsla. Av tjugotre 

stycken svarade sju att de upplever sin fysiska självkänsla som mycket god, sju att de upplever den som 

god och nio att den fysiska självkänslan är dålig. Hos de som är såväl fysiskt aktiva till vardags som 

föreningsaktiva är det en majoritet, åtta av elva, som har uppgivit att de har en mycket god fysisk 

självkänsla och tre av elva som har svarat att den fysiska självkänslan är god. Det innebär således att 

ingen av dessa uppgav att de har en dålig fysisk självkänsla.  

En jämförelse av figur 5 och 6 visar att andelen med dålig fysisk självkänsla i gruppen med fysiskt 

inaktiva till vardags som inte är föreningsaktiva är något högre hos studenterna på Uppsala 

universitet än hos högstadieeleverna. Om vi tittar på gruppen som är föreningsaktiv med fysiskt 

inaktiv vardag är andelen med mycket god fysisk självkänsla högre hos högstadieeleverna än hos 

studenterna. Bland våra urvalsgrupper är den fysiska självkänslan alltså generellt sett högre bland 

högstadieeleverna än studenterna bland grupperna som bedöms vara inaktiva till vardags.  

Hos de som bedöms leva ett fysiskt aktivt vardagsliv men som inte är föreningsaktiva har 

högstadieeleverna en större andel som uppger att de har en mycket god fysisk självkänsla än 

studenterna. Men anmärkningsvärt är att vi även här ser en stor differens gällande den dåliga fysiska 

självkänslan där studenterna har en mycket större andel med dålig fysisk självkänsla än 

högstadieeleverna inom den gruppen. Hos de som är fysiskt aktiva utöver sin föreningsidrott är 

andelen med mycket god fysisk självkänsla högre hos högstadieeleverna än studenterna även om 

differensen inte är så stor. På universitetet är det inte en enda som har svarat att hon/han har dålig 

fysisk självkänsla medan det är en av tjugotvå som har svarat det på högstadiet, vilket ger en knapp, 

men ändock större andel av det svarsalternativet i den gruppen hos högstadieeleverna än studenterna.  

Resultatanalys 

I resultatet från vår undersökning går det att utläsa att det är trettionio av sextiofem högstadieelever 

och trettiofyra av sextio universitetsstudenter som inte når upp till folkhälsoinstitutets 

rekommendationer för daglig fysisk aktivitet inom respektive ålderskategori, det vill säga för barn 

och vuxna. Det innebär att 60 procent av högstadieeleverna respektive 57 procent av 
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universitetsstudenterna inte motionerar tillräckligt mycket för att nå upp till rekommendationerna om 

daglig fysisk aktivitet från folkhälsoinstitutet (FHI 2013-04-24). I den analysen är det dock viktigt att 

ha i åtanke att vi inte har räknat med vare sig skolidrotten eller föreningsidrotten utan endast den 

motion som respondenterna utövar utöver det, så kallad vardagsmotion.  

I figur 3 och 4 går det att få en tydligare bild över hur många i våra urvalsgrupper som inte rör på sig 

tillräckligt mycket dagligen enligt folkhälsoinstitutets rekommendationer (FHI, 2013-04-24). 

Respondenterna som är föreningsaktiva men inte når upp till rekommendationerna utöver sin 

föreningsidrott får trots allt motion via föreningen de dagarna som de har träning eller match. 

Eftersom vår undersökning inte frågar något om hur mycket respondenterna tränar i sin 

föreningsidrott är det omöjligt att via vår undersökning se hur många dagar i veckan som de tränar 

med föreningen och därmed går det inte heller att utläsa om de via sin förening når upp till den 

dagliga fysiska aktiviteten som krävs enligt folkhälsoinstitutet (FHI, 2013-04-24). För vår 

undersökning är det dock oväsentligt att spekulera kring då syftet är att undersöka vardagsmotionen, 

vilket exkluderar föreningsidrott. Respondenterna som inte är föreningsaktiva och fysiskt inaktiva är 

dock uppenbart i riskzonen för ett inaktivt liv även i framtiden då vanor i barn- och ungdomsåren 

ofta följer med ända upp till vuxenlivet (Mikaelsson, 2012, sid. 1). Bland högstadieeleverna var det 

tjugoen av sextiofem respondenter som svarade att de är fysiskt inaktiva och ej föreningsaktiva 

medan det var tjugo av sextio universitetsstudenter som svarade samma sak. Det betyder att 32 

procent av högstadieeleverna respektive 33 procent av universitetsstudenterna i våra urvalsgrupper 

löper en hög risk att drabbas av hjärt-kärlsjukdomar, typ 2-diabetes, högt blodtryck eller någon annan 

folksjukdom då fysisk inaktivitet är ett av vår tids största folkhälsoproblem, enligt Mikaelsson (2012, 

sid. 18). 

I Nesheim och Hauglands artikel i Tidsskrift for den norske legeforening (2003-03) kommer författarna 

fram till att de yngre barnen har en bättre fysisk självkänsla än de äldre barnen i undersökningen om 

barns fysiska aktivitet och fysiska självkänsla. I vår undersökning går det att utläsa ett liknande 

resultat, även om vi undersökte två äldre urvalsgrupper än i deras undersökning. I Nesheim och 

Hauglands artikel går det vidare att utläsa att barnen som är fysiskt aktiva till vardags ofta mår bättre 

än de som är fysiskt inaktiva dagligen (Tidsskrift for den norske legeforening, 2003-03). Även i det 

avseendet har vi i vår undersökning fått fram ett liknande resultat då det tydligt går att utläsa att det 

finns ett samband mellan att vara fysiskt aktiv till vardags och vara tillfreds med sig själv ur ett 

hälsoperspektiv.  
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Sammanfattning av resultat 

Vi kan utläsa ett mönster där vi, enligt vår undersökning, bedömer att det finns ett samband mellan 

att ha en bra fysisk självkänsla och hög vardaglig fysisk aktivitet genom att läsa av figurerna ovan, 

undersökningen av detta var syftet med uppsatsen. Utifrån våra målgrupper kan vi även se att 

högstadieeleverna har en bättre fysisk självkänsla i respektive grupp än vad studenterna har uppgivit. 

Det går även att se att de i våra målgrupper som är föreningsaktiva i högre utsträckning har en god 

fysisk självkänsla än de som inte är föreningsaktiva.  

I vår undersökning går det att utläsa att det finns ett samband mellan att vara fysiskt aktiv till vardags 

och föreningsaktiv. Många som tränar inom någon form av föreningsverksamhet är alltså ofta även 

aktiva utanför föreningslivet genom att exempelvis använda sig av fysiska transportmedel till och från 

skolan. Om man vänder på det går det även att se att det finns ett samband mellan att vara fysiskt 

inaktiv till vardags och ej föreningsaktiv. Bland de som uppgav att de inte var aktiva inom någon 

förening var det många som inte heller kom upp i ett fysiskt aktivt liv till vardags i båda våra 

målgrupper. Det innebär i sin tur att det är en stor grupp som inte når upp till FHI:s 

rekommendationer om 60 minuter för barn respektive 30 minuter fysisk aktivitet dagligen för vuxna.  

När det gäller gruppen som angav att de är fysiskt aktiva till vardags men ej föreningsaktiva ser vi en 

klar skillnad mellan målgrupperna då studenterna på universitetet i högre utsträckning är fysiskt 

aktiva på sin fritid än högstadieeleverna.   

Resultatdiskussion  

I resultatet framgick det inte var någon större skillnad mellan våra målgrupper när det gäller andelen 

fysiskt aktiva till vardags. Som läsare bör man dock ha i åtanke att vi vid bearbetningen av enkäterna 

med studenterna, som är vuxna, tog hänsyn till att de endast behövde komma upp i 30 minuters 

daglig fysisk aktivitet för att nå FHI:s rekommendation, medan det för högstadieeleverna krävdes att 

de fördubblade den tiden per dag för att nå ”en fysisk aktiv vardag”.  

Som barn har den aktiva transporten till och från skolan via gång eller cykel minskat rejält under de 

senaste decennierna. På 1970-talet gick eller cyklade hela 90 procent av barnen till och från skolan. 

Den siffran sjönk till omkring 75 procent i mitten av 90-talet och år 2006 var det bara drygt hälften 

av alla barn i Sverige som tog sig till och från skolan via ett aktivt transportmedel såsom gång eller 

cykel (Faskunger, 2008, sid. 26).  
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Genom att dagligen gå eller cykla till och från skolan menar Faskunger att de flesta barnen når en 

högre energiförbrukning än deltagande i idrott- och hälsoundervisningen två timmar i veckan. Precis 

som Faskunger menar tror vi att det är en trend som är svår att vända i och med att biltrafiken ökar i 

allt högre utsträckning i Sverige och en grundförutsättning för fysisk aktivitet hos barn är säkerhet 

och trygghet (ibid. 2008, sid. 21). På grund av den ökande trafiken i Sverige har barnens rörelsefrihet 

begränsats då många föräldrar och andra vuxna tar så kallade riskkompensationer, som innebär att 

föräldrarna skyddar sina barn från olika typer av risksituationer vilket i sin tur leder till att barnens 

valmöjligheter när det gäller exempelvis transport via trafikerade vägar blir begränsade. Enligt 

Faskunger skulle en klar majoritet av alla barn gå eller cykla till och från skolan om de hade ett val 

(2008, sid. 26).  

En annan viktig faktor som påverkar barn- och ungdomars fysiska aktivitetsvanor är boendemiljön 

där det är viktigt att de har närhet till grönområden och lekplatser för att ha förutsättningar att nå 

upp till sin rekommenderade dagliga fysiska aktivitet på 60 minuter. Dessvärre är alltför många 

lekparker och aktivitetsområden för barn runtom i landet slitna och i stort behov av renovering 

(Faskunger, 2008, sid. 24). Andersson och Karlsson (2011, sid. 8) menar att ett område med 

gynnsamma förutsättningar för fysisk aktivitet, såsom grönområden och lekparker, ger ökad 

möjlighet till fysisk aktivitet. Ett område som inte lockar till fysisk aktivitet leder till ökad risk för 

inaktivitet bland områdets invånare. Möjligheten till fysisk aktivitet i boendemiljön är en faktor som 

kan påverka vår urvalsgrupp i högstadiet i större utsträckning än studenterna eftersom studenter ofta 

har större möjligheter att röra sig över större områden och är därmed inte lika bundna till 

bostadsområdet som ungdomarna. Denna tes stöds även av rapporten Aktivt liv i byggda miljöer, där 

det står att barn generellt har sämre förutsättningar att på egen hand ta sig till andra områden för lek 

och andra former av fysisk aktivitet, jämfört med vuxna. Därför anser vi att samhället har ett stort 

ansvar för barns fysiska aktivitetsvanor genom att se till att det exempelvis finns grönområden med 

fotbollsmål och lekplatser som är säkra och tillfredsställande för barnen. Faskunger skriver dock att 

trenden är negativ i det avseendet, då det blir allt färre lekplatser i många kommuner som istället 

satsar på mer spektakulära lekplatser på färre ställen på grund av ekonomiska skäl (2008, sid. 24).  

I resultatet fick vi fram att andelen fysiskt aktiva i högstadiet jämfört med studenter på universitetet 

var ungefär lika stor. Det är intressant att spekulera kring om vi hade fått fram samma resultat om vi 

hade gjort samma undersökning för 10 eller 20 år sedan. Barn rör på sig mer när de är utomhus än 

inomhus. Trenden under se senaste åren pekar åt att barn spenderar allt mindre tid utomhus. Det är 
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en faktor som ger oss skäl att tro att andelen fysisk aktiva barn kontra studenter hade varit högre för 

ett eller två decennier sedan (Aktivt liv i byggda miljöer, 2010, sid. 22).  

Gällande figur 3 och 4 fick vi fram att det är fler högstadieelever än studenter som är föreningsaktiva. 

Detta tror vi beror på att studenterna i högre utsträckning tränar på egen hand i form av exempelvis 

gym och löpning, vilket räknas till vardagsmotion. Det är även något som avspeglar sig i gruppen 

som var fysisk aktiv till vardags men inte föreningsaktiv. Eftersom vi valde att kategorisera 

gymträning som en form av fritidsträning, blev resultatet att många studenter kom upp i den 

rekommenderade dagliga fysiska aktiviteten utan föreningsidrottande, vilket inte alls är en lika stor 

andel högstadieelever gjorde. Vi tror att det finns flera orsaker till det, men en är säkerligen att 

högstadieelever helt enkelt inte är tillräckligt gamla för att träna på gym och en annan är att studenter 

i högre utsträckning vill vara mer fria och bestämma själva när och var de ska träna.  

Precis som vi har sett i tidigare forskning kring ämnet kan vi i vårt resultat se att det finns ett 

samband mellan att ha bra fysisk självkänsla och att vara fysiskt aktiv. Vår undersökning gick ut på 

att ta reda på om det finns något samband mellan att ha en fysiskt aktiv vardag och att ha en god 

fysisk självkänsla. Vid utdelningen av enkäterna var vi därför tydliga med att poängtera vikten av att 

respondenterna endast skulle räkna den träning som sker utanför skolidrotten och/eller 

föreningsidrott. Vi är väl medvetna om att det är svårt att tänka sig sin fysiska självkänsla utan allt 

fysiskt man gör i livet. Vi utgår dock ifrån att respondenterna har svarat så bra de har kunnat i det 

avseendet. 
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Diskussion 

Fysisk aktivitet  

Fysisk aktivitet innefattar såväl träning som motion. Vi valde att tänka bortom organiserad träning 

och skolidrott, då detta begränsar urvalet. Vi ville undersöka en större urvalsgrupp, en urvalsgrupp 

som vi kommer möta som lärare i idrott och hälsa framöver.  

Varför är det då viktigt att satsa på fysisk aktivitet och vardagsmotion i tidig ålder? 

För den egna kroppen och hälsan ger hög fysisk aktivitet många fördelar. Mikaelsson skriver i sin 

avhandling att det är viktigt att få barn att tidigt upptäcka olika former av fysisk aktivitet eftersom att 

uppväxtens livsstil och mönster ofta avspeglar sig på framtiden (2012, sid. 7). Vi är övertygade om att 

det är viktigt att som förälder och lärare, framförallt idrottslärare, att erbjuda barnen förutsättningar 

till ett fysiskt aktivt liv som de kan ha nytta av i framtiden via den fysiska aktivitetens alla fördelar.  

”Förutom att fysisk aktivitet påverkar kondition och muskelstyrka bidrar den också till att individen 

utvecklas motoriskt, kognitivt, emotionellt och socialt” (Mikaelsson, 2012, sid. 8). Att fysisk aktivitet 

påverkar kroppen i positiv bemärkelse vad gäller kondition och muskelstyrka är ju vedertaget sedan 

länge, men att det även bidrar till utveckling motoriskt, kognitivt, emotionellt och socialt är 

förmodligen en nyhet för många. Genom att vara fysisk aktiv dagligen blir man piggare och orkar 

mer. Det gäller inte minst på det kognitiva planet, där fysisk aktivitet är en stark bidragande orsak till 

att man orkar med skolan och dess påfrestningar. Många påstår exempelvis att de inte har tid att 

träna eftersom de har så mycket att göra i skolan. Men via vår erfarenhet är det helt klart värt den 

relativt korta tiden man lägger ner på träning även om man har mycket i skolan, eftersom det bidrar 

till att man tänker bättre och därmed blir mer effektiv i sitt studerande. Det är något som vi tycker är 

viktigt att förmedla till barn och ungdomar i ett tidigt skede i livet för att de ska upptäcka den fysiska 

aktivitetens fördelar på det kognitiva planet ur ett studietekniskt perspektiv.  

Mikaelsson menar att det har skett en stor förändring i samhället vad gäller exempelvis 

kommunikationsnät och arbetsliv de senaste decennierna, vilket har bidragit till att västvärldens 

människor i större utsträckning lever ett mer stillasittande liv idag, jämfört med för tio, tjugo år sedan 

(2012, sid. 19). Det innebär att människor aktivt behöver röra på sig mer under sin fritid idag för att 

nå WHO:s rekommendationer om 30 minuters daglig fysisk aktivitet för vuxna och 60 minuter för 

barn. Dessvärre är trenden negativ, då studier visar att det är många barn och ungdomar som inte når 

upp till dessa rekommendationer, samtidigt som den fysiska aktivitetsnivån blir lägre med åldern för 
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vuxna (Mikaelsson, 2012, sid. 9). Andersson och Karlsson är inne på samma spår, då de skriver att 

ungdomar blir alltmer stillasittande och därmed mer fysiskt inaktiva på fritiden (2011, sid. 1).   

Ur ett samhällsperspektiv är det viktigt att den trenden bryts, då en av den fysiska inaktivitetens 

följdeffekt är folksjukdomar såsom övervikt, hjärt- och kärlsjukdomar och diabetes (Mikaelsson, 

2012, sid. 13). Ekblom och Nilsson skriver att det är svårt, för att inte säga omöjligt, att ge en exakt 

siffra på vad fysisk inaktivitet kostar samhället men som exempel menar de att samhällets kostnader 

för enbart hjärt- och kärlsjukdomar under åren 1997 och 1998 beräknades till cirka 40 miljarder 

kronor, medan fetma kostade runt 12 miljarder kronor per år. I dessa summor exkluderas de direkta 

sjukvårdskostnaderna, vilket innebär att siffrorna i praktiken är än högre. Vidare menar författarna på 

att många av dessa folksjukdomar är ”onödiga” då de skulle kunna minska rejält om människor vore 

regelbundet fysiskt aktiva och ätit ”rätt” kost (Ekblom och Nilsson, 2000, sid. 81).  

Fysisk självkänsla 

Att ta reda på vardagsmotionens påverkan på den fysiska självkänslan kan vara ett sätt att motivera 

till en mer fysiskt aktiv vardag, att röra sig för att må bra, inte bara fysiskt utan även psykiskt. Den 

psykiska hälsan är något som lätt glöms bort i hälsoperspektivet. Den psykiska hälsan kan tyckas vara 

lika viktig som den fysiska. En del av denna psykiska hälsan är självkänslan, däribland den fysiska 

självkänslan.  

Begreppet fysisk självkänsla är ett flyktigt begrepp och därmed tolkningsbart på många olika sätt.  

Människor har ofta en uppfattning av vad fysisk självkänsla är, men att definiera det är komplicerat. 

När människor ska definiera fysisk självkänsla används gärna andra begrepp som rör självet, såsom 

självbild, självförtroende och självinsikt. Att definiera ett begrepp med hjälp av andra begrepp är 

något som bör avrådas, då detta kräver förkunskap om de beskrivande begreppen. Hur ska man då 

kunna definiera självkänslan så pass så att högstadieelever och universitetsstuderande förstår vad det 

innebär utan att göra en invecklad förklaring? Vi försökte med detta genom att vid utdelningen av 

enkäterna informera om vad enkäten handlar om och vad den ska användas till samt att snabbt 

beskriva vad fysisk självkänsla innebär genom exempel som ”vad jag tycker om min fysiska 

förmåga”. Detta blir då en subjektiv uppskattning av självet, vad jag tycker om mig själv är en faktor 

av tidigare upplevelser, här kopplat till fysisk aktivitet. Bara för att en person har sysslat mycket med 

fysisk aktivitet, till vardags eller i föreningsidrott garanterar, inte detta att vederbörande har en god 

självkänsla. Personens förhållande till den fysiska självkänslan har inte bara att göra med deltagande 
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av fysisk aktivitet. Deltagande kan i själva verket sänka självkänslan, exempelvis genom att personen 

misslyckas med uppgiften. Misslyckandet kan sedan bli det första personen tänker på nästa gång den 

ställs inför en liknande uppgift, detta leder till att personen känner att den inte kan klara av uppgiften, 

en dålig fysisk självkänsla baserad på tidigare upplevelser (Lindwall, 2011, sid 36). 

Att mäta den fysiska självkänslan 

Att mäta självkänsla är problematiskt, självkänsla är multidimensionellt och därmed svårdefinierat. 

Begreppet är som tidigare nämnts flyktigt och kan inte preciseras riktigt mer än personens 

uppfattning om sig själv. Men det som påverkar synen på sig själv är det som tillför dimensioner till 

begreppet. Det är alltså situationsbundet, inte bara till tid utan även sociala situationer, relation till 

platsen och så vidare, egentligen påverkar allt självkänslan. Är man i en ny miljö med nya människor 

så finns det bara ett fåtal personer som kan tänka sig att exempelvis göra en handvolt, personen som 

gör det behöver inte göra det för att man har bra fysisk självkänsla. Det kan även vara ett rop för 

bekräftelse, att personen är osäker på sin egen fysiska förmåga och därför vill att andra berömmer 

den. Även vilka dimensioner som finns kan variera mellan människor, människor med liknande 

erfarenheter kan påverkas av det på olika sätt. 

Begreppet tillförs även dimensioner över tid, då självkänslan är en reaktion på en specifik händelse. I 

livet är man med om fler händelser ju längre man lever, därmed blir man olika van vid olika 

situationer och således olika bra på att veta hur man ska reagera (Lindwall, 2011, sid. 70). Detta 

betyder inte att bara för att åren går får en person bättre självkänsla, utan att det finns mer utrymme 

för utveckling av självkänsla. Med detta menas att det ges fler tillfällen att utveckla sin självkänsla, fler 

situationer ges och övning ger färdighet. En person kommer sättas i en situation, lyckas eller 

misslyckas, utveckla en självkänsla för situationen, senare i livet kan det hända att personen hamnar i 

situationen igen. Då kan personen ännu en gång lyckas eller misslyckas, oavsett hur det gick första 

gången. Detta betyder att om en person först misslyckas med något och senare i livet lyckas, kommer 

personen känna att ”tidigare klarade jag inte det, men i detta stadie av livet klarar jag det!”. Alltså har 

självkänslan utvecklats, i detta fall till något bättre. Detta är tecken på positiv utveckling, men även 

negativ sådan kan ske, som om personen först lyckas och sedan misslyckas.  

Att utveckla den fysiska självkänslan 

En stark teori för hur man kan få den fysiska självkänslan att växa är med hjälp av förstärkning. Att 

få uppmuntran trots ett eventuellt misslyckande kan hjälpa vid nästa liknande situation. Att någon 
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annan tror att jag kan klara en uppgift kan få mig att växa, inte bara min självkänsla, utan även som 

individ (Raustorp, 2006, sid. 11) 

Det man kan tänka för sig själv är att inte göra för stora åtaganden.  Att ta sig vatten över huvudet 

med olika utmaningar gör att man har större risk att misslyckas. Antingen sker ett misslyckande eller 

så stressas man av den stora utmaningen man har ådragit sig. Om en utmaning leder till för mycket 

stress leder detta till att det känns som att mödan för att uppnå resultatet inte var värt det. Om ett 

misslyckande sker å andra sidan så ses allt arbete som något man gjort i onödan, även om man 

kanske har utvecklats under processen.  Misslyckandet föder då en negativ självbild för situationen 

och nästa gång tvivlar man på sin förmåga.  

Hur gör jag då för att lyckas? Progressionsprincipen är något som är väldigt erkänt, även 

arbetsfördelning är något som med enkelhet kan tillämpas. Om detta ska exemplifieras till den fysiska 

aktiviteten betyder det att istället för att börja med att träna som elitidrottsmännen direkt så kan 

vardagen vara en bra arena att öka sin fysiska aktivitet på i första hand. Efter detta kan träning läggas 

till efter hand. Allt detta för att inte gå in i väggen och få en negativ självbild av den för stora 

arbetsbelastningen (Faskunger & Hemmingsson, 2005, sid. 27). 

Lärarens roll 

Självkänslan är något som eleven har med sig i alla situationer. Den fysiska självkänslan påverkar 

därför inte endast elevens prestationer under en lektion i idrott och hälsa, den påverkar samtliga 

fysiska moment i livet. Alltså påverkas inte bara skolgången av ett arbete med den fysiska 

självkänslan, utan även vardagen. Så att ett arbete med självkänsla i skolan kan leda till ökad chans till 

motion i vardagen, så kallad vardagsmotion.   

Raustorp anger en rad olika tumregler som lärare kan ha användning av i sitt arbete med den fysiska 

självkänslan. Att betona processen istället för produkten är ett av råden. Att som lärare se hur 

utvecklingen går framåt istället för att se det slutgiltiga resultatet är viktigt. Detta ger läraren en 

möjlighet att se alla de små steg som tas mot målet och därmed en möjlighet att berömma även om 

slutmålet ännu inte är uppnått (Raustorp, 2006, sid. 27). 

Andra råd som ges är att avdramatisera jämförelsen mellan elever, använda sig av självstyrda 

aktiviteter och lära barn och ungdomar fysiska aktiviteter. Dessa råd går in i varandra och ger 

förutsättningar för varandra. För att eleverna ska kunna utföra självstyrda aktiviteter på ett önskat 
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sätt krävs en viss förståelse för dem, att de lärt sig dem på något sätt. I självstyrda aktiviteter ges inte 

samma möjlighet för jämförelse mellan elever, då aktiviteten styrs av personen och därför behöver 

eleverna inte utföra övningen på samma vis, målet behöver inte heller vara detsamma för alla elever 

(Raustorp, 2006, sid. 28). 

Eleverna ska idag reflektera över sitt eget lärande och sin fysiska utveckling, detta ska sedan leda till 

en ökad förståelse över den fysiska aktiviteten och en förståelse för de fysiska fördelar som ges av 

fysisk aktivitet i alla dess slag. Lärarens roll blir här att hjälpa eleverna att börja reflektera kring den 

fysiska aktiviteten genom diskussion vid exempelvis utvärderingen av lektioner och kurser. Detta är 

en av anledningarna till att det är så viktigt med utvärdering, det ger inte bara eleverna och läraren 

feedback på genomförandet, det ger även möjlighet att utvärdera och reflektera kring 

lektionsmaterialet. 

Varför är det då viktigt att eleven utvecklar en förståelse för den fysiska förmågan och utvecklingen? 

Om eleven når insikt om att den fysiska aktiviteten vederbörande utför kommer vara en investering 

för hälsan både direkt och i ett långsiktigt perspektiv så ökar chansen till att eleven utför fysiska 

aktiviteter av just den anledningen. 

Skolan är en plats dit alla kommer, därför blir arbetet med fysisk aktivitet i skolan viktigt. Skolan är 

en plattform där det finns möjlighet att nå ut till de barn och unga som inte är föreningsaktiva eller 

fysiskt aktiva under sin vardag, alltså personer som lever ett fysiskt inaktivt liv. Om man i skolan 

lyckas nå ut till de barn och unga som av olika skäl är inaktiva så kan en utveckling ske i deras fysiska 

självkänsla och/eller förmåga. Lektionerna i idrott och hälsa är inte enda tillfället som skolan kan 

arbeta med fysisk aktivitet, det kan även genomsyra andra ämnen. Att få in fysisk aktivitet i andra 

ämnen betyder inte att det måste vara fokus på att lära sig om kroppen under tiden, exempelvis kan 

naturkunskapsundervisning ske under en promenad i naturen. Med detta menas inte att all 

undervisning bör ske i fysisk aktivitet, men i större utsträckning än i dagens skola där det är ett 

mycket ovanligt inslag i undervisningen. En annan fördel med detta är att läraren kan nå ut med 

budskapet om den fysiska aktiviteten till en ny grupp, om vi fortsätter på naturkunskapsspåret så 

finns det säkert elever som är intresserade av naturkunskap men absolut inte av idrott och hälsa, om 

naturkunskapen då blandas med fysisk aktivitet kan personens inställning till fysisk aktivitet förändras 

till något bättre (Engström, 2004, sid. 6). 
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Tideman skriver att det finns många orsaker till barn och ungas fysiska aktivitet. Den främsta faktorn 

enligt undersökningen är glädjen och den sociala gemenskapen (2006, sid. 14). Här anser vi att 

idrottsläraren har en stor roll, även om det inte är ett godkänt uttryck att använda vid en planering av 

en lektion så kan syftet med undervisningen ibland vara att lektionen ska vara rolig. Vid planering av 

terminsinnehåll är det viktigt att ha en stor variation av aktiviteter då elever är olika och därmed 

finner olika saker roliga. Genom att variera undervisningens innehåll når man då ut till alla elevers 

intressen, vilket gör att hela gruppen blir stimulerad och förhoppningsvis tycker det är kul att gå till 

lektionerna idrott och hälsa. Detta kan i sin tur leda till att eleverna senare i livet fortsätter vara 

fysiskt aktiva. Om idrottsläraren inte ger gruppen möjlighet att utöva en variation av aktiviteter finns 

en risk att en stor grupp elever inte upptäcker den fysiska aktivitetens fördelar, vilket kan vara en 

faktor till fysisk inaktivitet. 

Att förändra vanan att inte motionera på fritiden till att börja motionera kräver enligt Faskunger & 

Hemmingsson självförtroende (2005, sid. 61). Enligt Andersson & Karlsson är både det kroppsliga 

och det sociala självförtroendet något som kan förbättras av fysisk aktivitet (2011, sid. 9). Detta 

självförtroende är mycket tätt kopplat till fysisk självkänsla. Båda begreppen behandlar personens syn 

på sin fysiska förmåga och påverkar dess förhållning till fysisk aktivitet. En god fysisk självkänsla, att 

man tycker gott om sin förmåga föder ett självförtroende, en så kallad ”jag-kan-klara-av-detta”-

upplevelse. Självförtroendet växer sedan när personen klarar av utmaningar. Framgång föder 

framgång är ett talesätt som kan beskriva sambandet. När en utmaning avklarats föds ett bättre 

självförtroende som sedan gör att personen kan anta sig större utmaningar, som i sin tur genererar 

självförtroende.  

 Ett sätt att öka den fysiska självkänslan är genom uppmuntran, detta kan ske både från utomstående 

eller från personen själv. Att ge sig själv belöningar när man klarat av en utmaning kan vara ett bra 

sätt att motivera. Det kan föda tänket ”om jag springer de två sista kilometerna så kan jag sitta 

framför tv:n och äta en godispåse ikväll med gott samvete”. Att som idrottslärare uppmuntra 

eleverna är en enkel uppgift, ett enkelt ”bra jobbat idag” till en elev kan göra mycket för eleven om 

den till exempel inte alls upplevt att den lyckats med lektionen (Faskunger och Hemmingsson, 2005, 

sid. 63).  

 

 



36 
 

Konklusion 

Fysisk aktivitet och fysisk självkänsla har ett starkt samband. Självkänslan i de olika målgrupperna 

skiljer sig på det sättet att den yngre gruppen överlag har en bättre fysisk självkänsla. Vidare visar sig 

ett samband mellan vardagsmotion och deltagande i föreningsidrott, detsamma gäller då för fysiskt 

inaktiv vardag och föreningsinaktivitet. 

Vårt resultat visar att högstadieeleverna generellt sett har en bättre fysisk självkänsla än studenterna. 

Vad det finns för anledningar till det är svårt att spekulera i, men vår tes är att studenterna i 

åldersgruppen 20-25 år har högre krav på sig själva och även är mer införstådda med vad det innebär 

att ha en god självkänsla jämfört, med högstadieelever som vi antar inte riktigt tänker så djupt och 

inte har hunnit bli formade av det stora samhällsidealet som präglar samhället. Vi tror att studenterna 

har större press på sig när det gäller bilden av sig själva när det gäller fysisk aktivitet. Det krävs 

således mer för en student i åldersgruppen 20-25 för att nå upp till en mycket god fysisk självkänsla 

än det gör för en högstadieelev. Det är dock självklart oerhört svårt att generalisera på det här viset, 

då detta givetvis är individuellt och som vi har skrivit tidigare är självkänsla ett multidimensionellt 

begrepp, vilket gör att alla tolkar det på olika sätt.  

Men varför är fysisk självkänsla över huvudtaget ett intressant begrepp att göra en undersökning av? 

Den fysiska självkänslan är det som påverkar hur människor agerar i fysiska situationer. Med ökad 

förståelse för självkänslan kan man sedan utveckla arbetssätt för att arbeta med fysiska självkänslan. I 

lärarrollen kan det ses som relevant varför vi har unga som vägrar delta i idrotten, varför andra tycker 

det är bästa ämnet i skolan och varför vissa bara vill delta i en viss sorts av aktiviteter. 

En utveckling av arbetet hade kunnat genomföras genom att tillägga en kvalitativ undersökning då 

detta ger en bild av sambandet mellan fysisk självkänsla och vardagsmotion ur ett individperspektiv. 

Istället för att få en bild huruvida detta samband existerar eller inte hade vi då fått ett förtydligande 

och en beskrivning av sambandet.  

Det vore intressant om forskare i framtiden kunde utveckla vår undersökning genom att följa en 

årskull för att se hur deras fysiska vardag förändras genom åren samt hur den fysiska självkänslan 

påverkas i samband med det.  
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Bilaga 1 

FYSISK AKTIVITET 

 

 

 

Bästa Elev, 

 

Följande frågor handlar om all fysisk aktivitet på hög och medelhög 

nivå samt promenader som du har gjort under minst 10 minuter 

oavbrutet de senaste 7 dagarna.  

Räkna inte med de aktiviter som tog mindre än 10 minuter per tillfälle. 

 

Med de senaste 7 dagarna menar vi 5 skoldagar och 2 helgdagar.  

Frågorna är indelade i fyra grupper och handlar om  

 Fysisk aktivitet under skoltid 

 Fysisk aktivitet som utförs hemma såsom städning och 

trädgårdsarbete 

 Fysisk aktivitet som du gör för att ta dig någonstans 

 Fysisk aktivitet som du gör på din fritid (såsom sport, lek och 
dans 

 

 

 



Del 1: FYSISK AKTIVITET UNDER SKOLTID 

 

Del 1 handlar om den fysiska aktiviteten som du utfört de senaste 7 dagarna under skoltid (under lektioner 

och raster). Cykling och promenad till och från skolan ska INTE räknas med. 

 

A. Under idrottslektioner 

 

Hur många idrottslektioner (skoltimmar) har du haft de senaste 7 dagarna? 

 

   ingen   1 lektion  2 lektioner  3 lektioner      4 lektioner  antal .......... lektioner 

  

Hur mycket tid spenderade du TOTALT under idrottstimmarna på fysisk aktivitet såsom 

sport, löpning, lek, dans. Räkna ihop summan för hela veckan, räkna bara de tillfällen då 
du var aktiv under minst 10 minuter oavbrutet. 

 

           ___timmar  ___minuter fysisk aktivitet under de senast 7 dagarna 
 

 

B. Under rasterna 

 

Under de senast 7 dagarna, på hur många dagar har du utan uppehåll i minst 10 minuter utfört fysisk 

aktivitet på raster i skolan. 

Räkna inte med aktiviteter som tog mindre än 10 minuter per tillfälle. 

  

ATT GÅ/PROMENERA    

 

 

Under en av dessa dagar hur mycket tid spenderade du på att gå/promenera under 

rasterna i skolan? 

 

   ___timmar  ___minuter per dag 

 

   ingen   1 dag        2 dagar  3 dagar      4 dagar  5 dagar 



  

HÖG fysisk aktivitet, kräver hård ansträngning och gör att du andas mycket snabbare än vanligt. 

 

  

Under en av dessa dagar hur mycket tid spenderade du på hög fysisk aktivitet under 

rasterna i skolan? 

 

   ___timmar  ___minuter per dag 

 

   ingen   1 dag        2 dagar  3 dagar      4 dagar  5 dagar 



  

MEDELHÖG fysisk aktivitet, kräver måttlig ansträngning och gör att du andas något snabbare än 

vanligt. 

 

 

Under en av dessa dagar hur mycket tid spenderade du på medelhög fysisk aktivitet 

under rasterna i skolan? 

 

   ___timmar  ___minuter per dag 

 

   ingen   1 dag        2 dagar  3 dagar      4 dagar  5 dagar 

 

Del 2: FYSISK AKTIVITET I HEMMET 

 

Del 2 handlar om fysisk aktivitet som du kan ha utfört under de senaste 7 dagarna i och i närheten av ditt 

hem. 

 

Under de senast 7 dagarna, på hur många dagar har du utan uppehåll i minst 10 minuter utfört fysisk aktivitet i 

trädgården eller i ditt hem som krävde minst måttlig ansträngning och som gjorde att du andades något eller 

mycket snabbare än normalt. Till exempel skura, dammsuga eller kratta löv. 

Räkna inte med aktiviteter som tog mindre än 10 minuter per tillfälle. 

 

 

Under en av dessa dagar hur mycket tid spenderade du på aktiviteter i ditt hem och i din 

trädgård? 

 

   ___timmar  ___minuter per dag 

 

   ingen   1 dag        2 dagar  3 dagar      4 dagar  5 dagar  6 dagar  7 dagar 



Del 3: FYSISK AKTIVITET UNDER FÖRFLYTTNING 

 

Del 3 handlar om hur du förflyttat dig från plats till plats, till exempel när du åkt till skolan, affären, bion 

eller liknande under de senaste 7 dagarna. 

 

Under de senaste 7 dagarna, hur många dagar förflyttade du dig utan uppehåll i minst 10 minuter. Räkna 

inte med aktiviteter som tog mindre än 10 minuter per tillfälle. 

  

MED MOTORFORDON såsom tåg, buss, bil eller tunnelbana 

 

Under en av dessa dagar hur mycket tid spenderade du på att åka motordrivet fordon? 

 

  ___timmar  ___minuter per dag 

 

   ingen   1 dag        2 dagar  3 dagar      4 dagar  5 dagar  6 dagar  7 dagar 

  

MED CYKEL 

 

Under en av dessa dagar hur mycket tid spenderade du på att cykla? 

 

   ___timmar  ___minuter per dag 

 

   ingen   1 dag        2 dagar  3 dagar      4 dagar  5 dagar  6 dagar  7 dagar 



  

ATT GÅ/PROMENERA 

 

Under en av dessa dagar hur mycket tid spenderade du på att gå/promenera? 

 

 

   ___timmar  ___minuter per dag 

 

   ingen   1 dag        2 dagar  3 dagar      4 dagar  5 dagar  6 dagar  7 dagar 



Del 4: FYSISK AKTIVITET PÅ FRITIDEN 

 

Del 4 handlar om fysisk aktivitet som du utfört under de senaste 7 dagarna, på din fritid. Räkna inte med 

aktiviteter du tidigare har uppgett!!! 

 

Under de senaste 7 dagarna, på hur många dagar var du aktiv utan uppehåll i minst 10 minuter på din fritid? 

Räkna inte med aktiviteter som tog mindre än 10 minuter per tillfälle. 

 ATT GÅ/PROMENERA 

 

Under en av dessa dagar hur mycket tid spenderade du på att gå/promenera på din fritid? 

 

   ___timmar  ___minuter per dag 

 

   ingen   1 dag        2 dagar  3 dagar      4 dagar  5 dagar  6 dagar  7 dagar 

  

HÖG fysisk aktivitet som kräver hård ansträngning och gör att du andas mycket snabbare än vanligt, såsom 

aerobics, löpning, snabb cykling eller intensivt simpass 

 

Under en av dessa dagar hur mycket tid spenderade du på att utöva hög fysisk aktivitet på din 

fritid 

 

   ___timmar  ___minuter per dag 

 

   ingen   1 dag        2 dagar  3 dagar      4 dagar  5 dagar  6 dagar  7 dagar 



  

MEDELHÖG fysisk aktivitet kräver måttlig ansträngning och gör att du andas något snabbare än vanligt, 

såsom dans, simning. 

 

Under en av dessa dagar hur mycket tid spenderade du på medelhög fysisk aktivitet på din 

fritid? 

 

  ___timmar  ___minuter per dag 

   ingen   1 dag        2 dagar  3 dagar      4 dagar  5 dagar  6 dagar  7 dagar 



Del 5: Fysisk självkänsla 

 

Del 5 handlar om hur du upplever din fysiska hälsa samt förmåga. Tänk på att inte jämföra dig 

med någon annan, det är hur du upplever dig själv som räknas. 

Efter frågorna ges 5 svarsalternativ, ringa in det som du tycker stämmer bäst överens på dig. 

Instämmer inte alls =1 

Instämmer helt = 5 

 

Jag upplever att jag rör på mig tillräckligt under min vardag 

Instämmer inte alls   Instämmer helt 

1 2 3 4 5 

 

 

Jag är nöjd med min fysiska förmåga 

Instämmer inte alls   Instämmer helt 

1 2 3 4 5 

 

 

 

Jag upplever att jag har en god fysisk hälsa 

Instämmer inte alls   Instämmer helt 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 



Jag upplever att jag lever ett hälsosamt, fysiskt aktivt liv 

Instämmer inte alls   Instämmer helt 

1 2 3 4 5 

 

 

Jag är sällan sjuk 

Instämmer inte alls   Instämmer helt 

1 2 3 4 5 

 

 

Jag är aktiv inom föreningsidrott  

 

NEJ  JA 

 

 

 

Tack för din medverkan! 

 

 

 

 

 


