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Sammanfattning 

 

Syftet med uppsatsen var att undersöka om det finns ett samband mellan fysisk självkänsla 

och självskattad fysisk aktivitet hos svenska barn i fjärde och femte klass, samt att undersöka 

eventuella könsskillnader i den fysiska självkänslan. Intresse fanns även att undersöka om 

faktorer som idrottslig förmåga, kroppsattraktivitet, fysisk styrka och fysisk kondition har en 

påverkan på den fysiska självkänslan.  

Deltagarna i undersökningen var 101 barn i fjärde och femte klass från en skola i 

södra Sverige. Som metod i den kvantitativa studien användes en enkät bestående av ett fåtal 

bakgrundsfrågor berörande fysisk aktivitet, samt av frågeformuläret Children and Youth – 

Physical Self-Perception Profile (CY-PSPP) med den svenska översättningen Sådan är jag!©. 

CY-PSPP är en skattningsskala som belyser olika delar av självkänslan. Som resultat i studien 

framkom det att det fanns ett samband mellan fysisk självkänsla och självskattad fysisk 

aktivitet. Resultatet visade också att sambandet var större för flickor än för pojkar. Det 

framgick även att idrottslig förmåga var en viktig faktor för fysisk självkänsla för både pojkar 

och flickor. Slutsatser som kunde dras av detta var att den fysiska aktiviteten bör vara allsidig, 

samtidigt som den enskildes behov och önskemål bör ses till för att skapa de bästa 

förutsättningarna.  

Nyckelord: barn, fysisk aktivitet, fysisk självkänsla, CY-PSPP, self-efficacy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 3 

Introduktion 

Inledning 

Alla former av fysisk aktivitet är förknippade med hälsovinster, och positiva 

upplevelser av rörelse under uppväxtåren har stor betydelse för om vi blir fysiskt aktiva 

senare i livet (Skolverket, 2011). Människokroppen är skapad för ett liv med fysisk aktivitet 

för att fungera optimalt och fysisk aktivitet är också grundläggande för hur vi utvecklas som 

människor och för hur vi uppfattar oss själva (Grindberg, Langlo Jagtøien, Fløistad, 

Kjeldstadli & O’Gorman, 2000;). I barnens värld, där man sällan går, utan istället springer 

eller hoppar, präglas vardagen naturligt av fysisk aktivitet. Detta har inte bara en stor inverkan 

på energibalans utan även för kroppsutvecklingen. Fysisk aktivitet frisätter hormoner som 

ökar känslan av välbefinnande, och har även en antidepressiv effekt som påverkar både humör 

och självkänsla - faktorer som dessutom båda är viktiga i all inlärning. Genom rörelse och lek 

stärks benstommen, muskelkraft och uthållighet utvecklas, samtidigt som balans och 

koordinationsförmåga övas upp (Ericsson, 2005; Landers, 1997; Skolverket, 2011).  

Genom rörelse utvecklar barnen också kunskap om hur världen runt omkring dem 

fungerar och även hur de själva fungerar och reagerar i olika situationer - en kunskap som är 

viktig för den egna självkänslan. När barnen kan känna sig fria och trygga i sin egen kropp i 

umgänget med andra har de goda möjligheter att bli delaktiga i en social gemenskap 

(Engström, 2009). 

Enligt forskning kan fysisk aktivitet främja positiva känslor gällande egna upplevelser 

av fysisk kondition, vilket i sin tur främjar både fysiskt självförtroende och fysisk självkänsla 

(Fox, 1997a). Detta påverkar hur vi behärskar det som krävs för att kunna delta i 

betydelsefulla sociala aktiviteter, och det påverkar också barnets självuppfattning både i 

skolarbetet och i vardagen. Det ger även barn möjlighet till att träna socialt umgänge och 

samarbete (Grindberg et al., 2000). Idrotten kan också ha ett självvärde, vilket betyder att man 

idrottar för att tillfredsställa specifika behov, till exempel för att uppleva en speciell känsla, 

för att ha roligt, uppleva spänning eller för att få en stunds avkoppling där det är nuet som 

gäller. Det kan också handla om en önskan om att få tillhöra en viss grupp, få andras 

uppskattning eller helt enkelt vara ett uttryck för vad som känns naturligt och riktigt för en 

själv, vilket kan uppmuntra till fortsatt fysisk aktivitet (Engström, 2009).  

Men trots att rörelsebehovet är lika stort nu som tidigare så har samhällsutvecklingen i 

västvärlden inneburit att den fysiska aktiviteten hos både barn och vuxna har minskat. I takt 

med förbättrade kommunikationer, ökade automatiseringar, ökat TV-tittande och 
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datoriseringar ställer vårt samhälle allt mindre krav på att vi rör på oss (Engström, 2009). 

Större avstånd mellan bostad, arbete och fritidsaktiviteter gör att föräldrar i allt större 

utsträckning skjutsar barnen med bil till skolan istället för att låta barnen själva gå eller cykla. 

Utemiljön i samhället har också förändrats och platser där barn tidigare har utövat fri lek, 

bedöms idag vara farliga på olika sätt. (Grindberg et al., 2000; Rasmussen, Eriksson, Bokedal, 

Schäfer Elinder, 2004; Statens Folkhälsoinstitut, 2006).  

Barn och ungdomar rekommenderas att vara aktiva minst 60 minuter om dagen i 

aktiviteter med varierande styrka och intensitet. Inom denna rekommendation ingår det tre 

gånger i veckan uppnå en nivå där de blir svettiga och andfådda (Physical Activity Guidelines 

Advisory Committee, 2008). Men om det nu är så enkelt att nå hälsovinster genom att vara 

fysiskt aktiv i en timme, en timme som dessutom kan delas upp i kortare intervaller under 

dagen, varför är då inte alla regelbundet fysiskt aktiva? Kanske anser man sig inte ha vare sig 

tid eller lust att vara fysiskt aktiv. Kanske har man inte stöd hemifrån för sin önskade 

aktivitet. Eller kanske har man en låg självtillit och låg fysisk självkänsla och ”inte anser sig 

vara den sportiga typen” (Raustorp, 2006).  

Undervisning inom ämnet idrott och hälsa ska i enlighet med styrdokumenten från 

Skolverket (2011) utveckla elevernas intresse för att vara fysiskt aktiva, samt ge eleverna 

goda kunskaper om hur deras levnadsvanor påverkar både fysisk och psykisk hälsa. 

Skolidrotten har tidigare uppfattats som den naturliga hemvisten för undervisning av idrott 

och hälsa, och är för somliga också det enda tillfället till fysisk aktivitet. Men i takt med att 

den vardagliga fysiska aktiviteten minskar, presenterar också skolidrotten en bottennotering 

när det gäller tid till fysisk aktivitet under skoltid (Ericsson & Cederberg, 2011). Detta leder 

till att barn och ungdomar aktivt måste söka upp motionsmöjligheter på fritiden för att kunna 

upprätthålla en god fysisk funktionsförmåga. Eftersom idrottsrörelsen är beroende av 

intresserade och förhållandevis resursstarka föräldrar som bidrar med skjuts till träningar, 

tävlingar och matcher, riskerar barnens fysiska aktivitet således att bli en social klassfråga 

(Engström, 2009; Grindberg et al., 2000).   

Det bedöms vara viktigt med möjligheter till egna val med egen kontroll och med 

variation för att kontinuerligt och långsiktigt upprätthålla en fysisk aktivitet (Grindberg et al., 

2000; Raustorp, 2006). Ett positivt bemötande från omgivningen och ett starkt socialt stöd 

från familjen är av betydelse för barns upplevelse av kompetens (Biddle & Mutrie, 2008; 

Trost, Owen, Bauman, Sallis & Brown, 2002). Men troligen är upplevelsen av självförmåga, 

self-efficacy, helt avgörande för att komma till handling (Raustorp, 2006). Upplevda 
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framgångar påverkar och stärker upplevelsen av self-efficacy och skapar ett intresse och en 

vilja att prova på fler aktiviteter. Det är viktigt med självkännedom, självförtroende och den 

egna kroppsuppfattningen för att öka sin self-efficacy, något som med fördel kan bli 

framgångsrikt med hjälp av egna positiva tankar och känslor under utförandet. När barn 

känner att de lyckas i fysisk aktivitet känner de samtidigt att de har roligt. Detta i sin tur ökar 

sannolikheten för att de ska fortsätta delta i olika fysiska aktiviteter. Self-efficacy kan alltså 

vara en enskild och avgörande faktor för någon att välja till eller välja bort fysisk aktivitet 

(Grindberg et al., 2000; Raustorp, 2006). 

 

Centrala begreppsdefinitioner 

Fysisk aktivitet. Caspersen, Powell och Christenson (1985) har definierat fysisk 

aktivitet som: 

 

”Any bodily movement produced by skeletal muscles  

that result in energy expenditure” (sid. 126). 

 

Effekterna av fysisk aktivitet är beroende av typ av aktivitet (exempelvis 

uthållighetsarbete som vid relativt lång löpning), intensitet (låg, medelhög, hög), varaktighet 

(aktivitetens längd) och frekvens (hur ofta är man aktiv) (Statens Folkhälsoinstitut, 2006). 

Definitionsmässigt inbegriper fysisk aktivitet alltså all tid som man inte sover eller är helt 

stilla.  

World Health Organization, WHO (2012), klassificerar fysisk inaktivitet som en av de 

fyra största riskfaktorerna för ohälsa i världen och i ett flertal länder har man utfärdat 

officiella rekommendationer för fysisk aktivitet. Sverige har anslutit sig till de nordiska 

rekommendationerna som innebär minst 60 minuters daglig fysisk aktivitet för barn, dvs. 

dubbelt så lång tid som de vuxna rekommendationerna. I rekommendationerna ingår både 

måttlig och hög intensitet (Socialstyrelsen, 2009). Måttlig fysisk ansträngning innebär 

aktiviteter som medför att pulsen ökar något, medan hög fysisk ansträngning innebär 

aktiviteter som medför att andningsfrekvensen ökar och att pulsen ökar påtagligt (Nordiska 

Rådet, 2004). Hälsovinsten ökar med tilltagande aktivitet och det är viktigt med 

regelbundenhet och allsidighet i den fysiska träningen för att ge kondition, rörlighet, snabbhet, 

muskelstyrka och koordination. Den fysiska aktiviteten bör uppmuntra barn och ungdomar till 



 

 

  

 6 

att upprätthålla en fysiskt aktiv livsstil även på lång sikt och aktiviteten bör därför vara 

lämpligt anpassad till barnets mognadsgrad (Tammelin, 2008). 

Det är idag vetenskapligt bevisat att personligt utformad regelbunden fysisk aktivitet 

kan förebygga sjukdomar såsom diabetes, cancer och högt blodtryck, och samtidigt främja 

hälsa med hjälp av ökad muskelstyrka, fysisk kondition och ökad uthållighet (Landers, 1997; 

Physical Activity Guidelines Advisory Committee, 2008). Några av de mest avgörande 

positiva faktorerna för regelbunden fysisk aktivitet är ökat välbefinnande, stärkt 

självförtroende, bättre koncentrationsförmåga, ökad inlärningsförmåga, ökad muskelstyrka, 

bättre kondition och mindre risk för belastningsskador samtidigt som hjärtats slagvolym ökar, 

blodtrycket och koncentrationen av stresshormoner i blodet minskar i vila, vilket i sin tur 

minskar belastningen på hjärtat (Ericsson, 2003; Riksidrottsförbundet, 2009).  

Fysisk aktivitet visar även positiva effekter på mental hälsa där studier rapporterar att 

fysiskt aktiva barn i större utsträckning än inaktiva barn är mer fysiskt aktiva även som vuxna 

(Deci & Ryan, 1985). Att prioritera fysiska aktiviteter som ger kunskaper och färdigheter och 

som går att utöva under hela livet kan därför vara viktigt (Raustorp, 2004).  

Betydelsen av den fysiska aktiviteten är välgrundad. Fox (2000) samt Parfitt och 

Eston (2005) rapporterade i sina studier att träning utgör ett värdefullt sätta att både öka och 

bibehålla fysisk självkänsla. Om man jämför samband mellan fysisk självkänsla och 

regelbunden träning så visar sig det sambandet vara större än det mellan fysisk självkänsla 

och fysisk aktivitet. Detta kan tolkas som att man inte behöver vara den sportiga typen för att 

kunna tillgodoräkna sig de rådande rekommendationerna för fysisk aktivitet, utan 

regelbundenhet kan vara den viktigaste faktorn (Raustorp, 2006). 

Fysisk aktivitet består även av ett antal riskmoment eftersom kroppen i viss mån 

utsätts för skaderisk när den försätts i rörelse och är aktiv. Överdriven träning kan leda till 

trötthet, undervikt och irritation och personer som övertränar kan må väldigt dåligt om de inte 

får träna varje dag, eller har full koll på hur många kalorier de bränner eller hur många 

kilometer de springer. Träningen kan bli som en drog med skador, kroppsfixering och 

ätstörningar som resultat (Phillips, 2011). Kroppen kan också ta skada av att utsättas för 

intensiv träning utan tillräckligt med vila och återhämtning (Kenttä & Hassmén, 1998). 

 

Fysisk självkänsla. Begreppet självkänsla definieras av Nationalencyklopedin som: 

”En med känslor och värderingar förbunden del av en persons självmedvetande. Självkänslan 

antas bygga på antingen hur tillfreds man är med vad man klarar jämfört med vad man har 
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förutsatt sig eller hur man tror man uppskattas av andra”. De menar också att självkänslan 

påverkar kognition, emotion, motivation samtidigt som den har betydelse för den individuella 

utvecklingen, psykiska hälsan och välbefinnandet (Nationalencyklopedin, 2012).  

Självkänsla används ofta synonymt, men felaktigt, med begreppet självförtroende 

(Fox, 1997b). Självkänslan är individens bedömning av sig själv, medan självförtroendet är 

individens förtroende till den egna förmågan. En person kan därför ha lågt självförtroende 

men samtidigt en hög självkänsla eller tvärtom (Phillips, 2011). Självkänslan är en 

grundläggande och fundamental del av självet som handlar om hur individen generellt 

värderar och uppfattar sig själv (Fox, 1997b).  När barn får uppleva sig själva i olika roller 

och funktioner är det lättare för dem att möta nya situationer. Barn som känner trygghet i sin 

egen kropp kan lättare känna tillit till andra än de som är rörelsemässigt osäkra i de flesta 

situationer (Grindberg et al., 2000). Självkänslan utvecklas tidigt under barn- och 

ungdomsåren och är svår att påverka när man väl har nått vuxen ålder. Självförtroendet 

däremot omfattar en självuppfattning om en kapacitet av en mer begränsad färdighet eller 

förmåga, och trots att själförtroende är ett relativt stabilt personlighetsdrag är det betydligt 

lättare att påverka än självkänslan (Fox, 1997b).  

Global självkänsla är ett begrepp som beskriver självkänslan som olika domäner som 

är hierarkiskt uppbyggda. Exempel på sådana domäner är social-, kognitiv- och fysisk 

självkänsla. Fysisk självkänsla kan ytterligare delas in i undergrupper; idrottslig (motorisk) 

kompetens, kroppsattraktivitet, fysisk styrka samt fysisk kondition (se figur 1).  

 

Figur 1. Hierarkisk modell av vår självkänsla (Raustorp, 2006) 

global självkänsla 

fysisk självkänsla 

idrottslig motorisk 
kompetens 

kroppsattraktivitet fysisk styrka fysisk kondition 
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I vardera av dessa undergrupper finns det som kallas för en specifik, situationsbunden 

självkänsla, self-efficacy, som kan sägas vara vår tilltro till vår förmåga och färdighet att 

utföra en viss aktivitet (Bandura, 1997). Ett exempel på en situationsbunden självkänsla kan 

vara att man bedömer sin allmänna idrottsliga förmåga till att vara stark, men i den specifika 

situationen ”straffläggning i handboll” kan man däremot bedöma sin situationsbundna 

självkänsla som svag och inte vilja lägga straffen trots att man i övrigt anser sig vara en bra 

handbollsspelare.  

Fox och Corbin (1989) har skapat ett skattningsinstrument PSPP (Physical Self-

Perception Profile) som bygger på frågor inom fysisk självkänsla och dess fyra undergrupper 

(idrottslig förmåga, kroppsattraktivitet, fysisk styrka och fysisk kondition). Utifrån detta 

utvecklades sedan CY-PSPP (Children and Youth Physical–Perception Profile) för barn (10-

14 år) och ungdomar (15-17 år) av Whitehead (1995), vilka sedan i sin tur har blivit översatta 

till ett tiotal språk, däribland svenska av Raustorp (2006). Skattningsskalan, som Raustorp 

(2006) kallar för Sådan är jag!©, är tillförlitlighetstestat (Raustorp, 2006) 

Tidigare skattningsskalor har endast kunnat ge en översiktlig bild där många faktorer 

inverkar, medan CY-PSPP ger en möjlighet att belysa de olika delarna av självkänslan. CY-

PSPP gör det möjligt att särskilja barn med hög respektive låg fysisk självkänsla. Det är 

barnets egen värdering om vad som är bra eller dåligt när handlar om fysiska förutsättningar 

som är viktig. Frågorna i undergrupperna idrottslig förmåga, kroppsattraktivitet, fysisk styrka 

och fysisk kondition har en inverkan på den ovanliggande domänen fysisk självkänsla, vilket i 

sin tur har en påverkan på den globala självkänslan. Frågorna om den globala självkänslan är 

inte specifikt inriktad på fysisk självkänsla, utan är mer utav allmän karaktär och allmän 

livstillfredsställelse. Summan på delskalan fysisk självkänsla är den som används när man 

uttalar sig om en individs fysiska självkänsla (Raustorp, Mattsson, Svensson & Ståhle, 2006). 

Tidigare studier i både USA, Australien och Sverige har visat att kroppsattraktivitet 

och fysisk kondition var de viktigaste faktorerna för pojkars självkänsla, medan flickors 

fysiska självkänsla främst baserades på kroppsattraktivitet och idrottslig förmåga (Raustorp, 

Ståhle, Gudasic, Kinnunen & Mattsson, 2005). 

En annan intressant aspekt är frågan om den fysiska självkänslan är stabil över tid 

eller om den kan påverkas. Detta är något man behöver undersöka genom att följa barn och 

ungdomar under en längre tid. I Sverige har Lindwall (2004) använt vuxenskalan PSPP för att 

undersöka om ett träningsprogram kunde påverka tonårsflickors (13-20 år) fysiska 

självkänsla. Förutom fysisk träning ingick även samtal om hälsa vid träningstillfällena. 
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Studiens resultat visade att upplevd fysisk kondition och kroppsattraktivitet ökade markant, 

vilket i sin tur visar att den fysiska självkänslan kan påverkas (Lindwall, 2004; Raustorp, 

2006). En longitudinell studie gjord på 12-14 åringar har visat att fysisk självkänsla minskar 

under tonåren och varierar påtagligt beroende av vilken undergrupp man undersökte, om man 

var pojke eller flicka samt om man var fysiskt aktiv eller inte (Lintunen, 1995; Raustorp, 

2006). 

År 2000 genomfördes studien COMPASS (Community-based study of physical 

activity, lifestyle and self-esteem in Swedish school children), som skulle kartlägga och 

analysera relationerna mellan ungdomar (14-15 år). Resultatet visade dels att pojkar var 

betydligt mer aktiva på idrottslektionerna än vad flickorna var, och dels att flickorna hade 

lägre självkänsla än pojkarna (Rasmussen et al., 2004). Även om COMPASS-studien inte har 

några direkta slutsatser om orsakssamband, kan man med hjälp av tidigare studier (van Sluijs, 

McMinn & Griffin, 2007) fastställa att det finns påverkande faktorer på flertal nivåer, allt från 

den individuella (könsskillnader), till familjen (support från familjemedlemmar), till skolan 

(gruppkonstellationer) och till samhället (medias påverkan) (Biddle & Mutrie, 2008; 

Rasmussen et al., 2004).  

 

Teori  

Social Cognitive Theory. Social cognitive theory är utvecklad av Bandura (1997) och 

det är en teori som betonar interaktionen mellan individ, omgivning och beteende. Teorin 

utgår från att individen påverkar omgivningen och omgivningen påverkar individen i ett 

samspel som han kallar för reciprocal determinism, eller ömsesidig påverkan. 

Reciprocal determinism visar förhållandet att känslor påverkar tankar som i sin tur 

påverkar beteendet (se figur 2) och förklarar att omgivningens beteende kan innebära en 

förstärkning eller omvärdering av egna tankar och föreställningar där man kan lära och 

utveckla nya beteenden genom att observera hur andra gör.  

 

Figur 2. Relationen mellan de tre stora bestämningsfaktorerna i reciprocal 

determinism där B står för beteende, P för inre personliga faktorer såsom 

tankar, och E står för de yttre omgivningarna (Bandura, 1997) 

P 

E B 
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Reciprocal determinism betyder inte att de tre variablerna känslor, tankar och 

beteende är lika starka alltid, utan de varierar beroende på aktivitet och omständighet 

(Bandura, 1997). I Social Cognitive Theory är självet centralt och enligt Bandura (1997) är 

det viktigt med självreglering och självreflekterande aspekter av sitt beteende. När man 

utvärderar sina handlingar och sedan reglerar dem utefter sina egna förväntningar eller 

önskningar ökar deras motivation för ett fortsatt beteende i samma riktning (Biddle, 1997). 

Social Cognitive Theory är en viktig teori vid beteendeförändringar, både för att försöka 

förstå orsaker till beteenden men även för att förstå hur nya färdigheter utvecklas (Bandura, 

1997). 

Self-efficacy (självtillit/situationsspecifikt självförtroende) är en central teori som har 

lyfts fram ur Social Cognitive theory och som kan användas till att förstå beteenden och 

förutsäga om genomförandet av dem kommer att lyckas (Bandura, 1997). Bandura (1997) har 

definierat self-efficacy som den föreställningen en individ har om hans eller hennes förmåga 

att engagera sig i beteenden som leder till förväntade resultat . Det finns fyra huvudsakliga 

källor till self-efficacy (Bandura, 1997) därifrån personen får sin tro om self-efficacy: 

Tidigare erfarenheter (enactive mastery experience) – den vanligaste och viktigaste källan då 

den ger det tydligaste svaret på om en person klarar av det specifika problemet. Ett eventuellt 

misslyckande ger en låg self-efficacy, medan ett lyckande ger en hög och relativt bestående 

self-efficacy. Ställföreträdande erfarenheter (vicarious experience) - genom att jämför sig 

med andra kan individen få en bild av vad den tror sig kunna klara av.  Verbal övertalning 

(verbal persusasion) - individen får en uppfattning om den kan eller inte kan klara av genom 

andras övertalning. Dock måste övertalningen vara reell och inte alltför överdriven för att 

lyckas bra. Fysiologiska och psykiska hälsotillstånd (physiological and affective states) – en 

individs aktuella fysiska och psykiska hälsotillstånd påverkar self-efficacy. En mycket ostabil 

och föränderlig källa till self-efficacy. Dessa fyra källor till self-efficacy kan alla användas för 

samma self-efficacy inom ett område och de kan samverka eller fungera var för sig och de har 

även olika stor betydelse (Bandura, 1997; Biddle & Mutrie, 2008).  

Bandura (1997) anser att personer som tror att de kommer att lyckas med det de har 

tagit för sig är mer ambitiösa, är mer framgångsrika och har en högre grad av välmående. En 

hotfull situation för dessa personer ses som en utmaning, vilket ger en känsla av personlig 

framgång, reducerar stress och minskar risken för depression. Personer med hög self-efficacy 

sätter i högre utsträckning ambitiösa och realistiska mål och är ihärdiga i att uppnå dem 

(Bandura, 1997). 
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Forskning påvisar att fysisk aktivitet kan främja ett barns self-efficacy (Kimbrough, 

2007). Andra studier (Hu, Motl, McAuley & Konopack, 2007) har undersökt om positivt och 

negativ feedback påverkar uppfattningen om fysisk aktivitet, där det visade sig att de som fick 

positiv feedback också fick en positiv korrelation med self-efficacy och upplevde fysisk 

aktivitet som rolig. De som däremot fick negativ feedback fick en lägre grad av self-efficacy 

och upplevde aktiviteten som något negativ (Hu et al., 2007) 

 

Syfte, hypotes och frågeställning 

Syftet med studien är att undersöka om det finns ett samband mellan fysisk aktivitet 

och självskattad fysisk självkänsla hos svenska barn i fjärde och femte klass, samt att 

undersöka eventuella könsskillnader i den fysiska självkänslan. Intresse fanns även att 

undersöka om faktorer som idrottslig förmåga, kroppsattraktivitet, fysisk styrka och fysisk 

kondition har en påverkan på den fysiska självkänslan. 

 

Följande hypotes ligger till grund för studien:  

- Regelbundet fysiskt aktiva barn har en högre fysisk självkänsla jämfört med de 

barn som är mindre fysiskt aktiva eller fysiskt inaktiva. 

Frågeställningar: 

- Finns det något samband mellan fysisk aktivitet och självskattad fysisk självkänsla 

bland barn – och i så fall, hur ser det sambandet ut? 

- Vilken inverkan har faktorer såsom kön och fysisk aktivitetsnivå på den fysiska 

självkänslan hos barn? 

 

Metod 

Val av metod  

Studien har en kvantitativ utgångspunkt. Den enkät som har använts är den tidigare 

nämnda CY-PSPP – Children and Youth Physical–Perception Profile som mäter fysisk 

självkänsla hos barn och ungdomar (Raustorp, 2006).  

 

CY-PSPP 

CY-PSPP består av 36 frågor som beskriver barns fysiska självuppfattning. De olika 

frågorna representerar sex undergrupper av barnets fysiska självuppfattning: Idrottslig 



 

 

  

 12 

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

självkänsla. Varje fråga består av två påståenden som vardera kan ge en poäng från ett till 

fyra, där fyra poäng tyder på hög självkänsla på just den frågan. Barnet behöver först 

bestämma sig för vilket av de två påståendena som bäst beskriver svaret på frågan och 

markera med ett X beroende på om de håller med helt eller håller med delvis. Det är endast 

försöksledaren som känner till poängen på de olika påståendena. Max poäng per undergrupp 

är 24 och minimum poäng är 6 (Raustorp et al., 2005; Whitehead, 1995). CY-PSPP har blivit 

översatt till svenska, Sådan är jag!©, och är även testad för validitet och reliabilitet i Sverige 

(Raustorp et al., 2005) 

  

Deltagare 

Studien ägde rum på en låg- och mellanstadie skola i Skåne och urvalet kategoriseras 

som ett bekvämlighetsurval då det grundar sig på kontakter. Antalet deltagare i studien var 

108 elever i 10-12 års ålder fördelade på 62 elever i fjärde klass och 46 elever i femte klass. 

Sju av dessa 108 plockades sedermera bort då de antingen inte hade fyllt i alla svaren eller 

hade fyllt i svaren felaktigt. Av de återstående 101 eleverna var 44 pojkar och 57 var flickor. 

 

Material 

CY-PSPP enkäten som även inkluderade sex bakgrundsfrågor rörande kön, ålder, 

årskurs, transportmedel till och från skolan, val av aktiviteter på skolrasten samt hur ofta de 

tränar på fritiden så att de blir andfådda och svettiga (se bilaga 1). En avgränsning har gjorts i 

analysen till att enbart använda bakgrundsfrågorna rörande kön och hur ofta de tränar på 

fritiden så att de blir andfådda och svettiga 

 

Procedur 

Denna studie genomfördes i samarbete med biträdande rektor samt klasslärare för 

elever i årskurs 4 och 5 på den specifika låg-och mellanstadieskolan.  

Kontakt togs med skolans biträdande rektor för tillstånd att genomföra studien. 

Därefter bokades datum med respektive klasslärare för utförandet av studien. Ett brev 

innehållande information om studiens syfte och genomförande skickades via mail till barnens 

målsman. I brevet fanns även information om möjligheten för barnen att neka deltagande samt 

möjligheten att avbryta deltagandet när som helst under studiens gång om så skulle önskas. 
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Vid studiens start informerades även eleverna om att studien var frivillig och anonym. 

De ombads sedan att fylla i de fem bakgrundsfrågorna som förestod CY-PSPP innan de fick 

en förklaring på hur CY-PSPP fungerade. På grund av tidsbrist fanns det, enligt tidigare 

rekommendationer, inte möjlighet att läsa upp fråga för fråga (Raustorp, 2006). Eleverna 

fyllde därför själva i frågeformulären, men hade möjlighet att ställa frågor vid eventuella 

oklarheter. Efter datainsamlingen bjöds elever och lärare på kaka som tack för hjälpen. 

 

Statistisk bearbetning 

Alla statistiska beräkningar genomfördes i IBM SPSS Statistics 20. Spearman’s rho 

användes för att beskriva sambandet mellan underkategorierna i CY-PSPP. Mann-Whitney U-

test användes för att analysera skillnaden mellan självskattad fysisk självkänsla och pojkar 

och flickor. Ett antal t-tester genomfördes för att undersöka effektstorlekar. 

 

Resultat 

Majoriteten av barnen uppgav att de utövar fysisk aktivitet på en nivå där de blir svettiga eller 

andfådda någon eller några gånger per vecka (se figur 3). Uppdelat mellan flickor och pojkar 

visade sig den fysiska självkänslan skilja sig något i skattningsgrad (se figur 4).  

 

 
Figur 3. Fysisk aktivitetsnivå i procent över hur ofta barnen utövar  

fysisk aktivitet på en nivå att de blir svettiga eller andfådda.  

1= aldrig, 2= någon gång i månaden, 3 = någon gång/några gånger per vecka, 4= varje dag.  
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Figur 4. Fysisk självkänsla i procent (antal poäng med CY-PSPP, Sådan är jag!©).  

min = 0 poäng och max = 24 poäng.  

 

Statistisk bearbetning  

Median, intervall och könsskillnad för CY-PSPP skalan, såväl som fysisk aktivitet 

presenteras i tabell 1. Det fanns en signifikant könsskillnad i variablerna global självkänsla, 

kroppsattraktivitet, fysisk styrka och fysisk kondition. 

 

Total självkänsla (total CY-PSPP) 

Barnen i studien varierade i totalpoäng på CY-PSPP, Sådan är jag!© - skalan (se 

tabell 1). Pojkars totalpoäng varierade mellan 74-137, medan flickor varierade mellan 61-137. 

Medianvärdet för pojkar var 110,5 poäng och för flickor 103 poäng. I tabell 1 kan man utläsa 

att pojkarna i studien genomgående har minst en poäng högre median än flickorna i studien, 

något som även har kunnat utläsas ur tidigare studier (Whitehead, 1995; Whitehead & Corbin, 

1997). 
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Tabell 1. Median, intervall och könsskillnad för Children and Youth Physical Self-Perception Profile (CY-PSPP)  

Sådan är jag!© underkategorier och fysisk aktivitet hos barn i årskurs 4 och 5 (n=101) 

 

 

Pojkar (n=44) Flickor (n=57) Totalt (n=101) Köns- 

skillnad P 

Median Intervall Median Intervall Median Intervall  

Global självkänsla 20,5 (10-24) 18 (7-24) 20 (7-24) 0.02 

Fysisk självkänsla 18,5 (9-24) 18 (8-24) 18 (8-24) 0.15 

Idrottslig förmåga 19 (11-24) 17 (9-24) 18 (9-24) 0.45 

Kroppsattraktivitet 18 (9-24) 16 (6-24) 18 (6-24) 0.04 

Fysisk styrka 17 (9-24) 16 (9-24) 17 (9-24) 0.04 

Fysisk kondition 18,5 (12-24) 17 (7-24) 17 (7-24) 0.01 

Fysisk aktivitet 3 (1-4) 3 (1-4) 3 (1-4) 0.16 

Total CY-PSPP 110,5 (74-137) 103 (61-137) 107 (61-137)  

 

Samband mellan fysisk aktivitet och självskattad fysisk självkänsla  

För att undersöka samband mellan fysisk aktivitet och självskattad fysisk självkänsla 

bland barn i årskurs 4 och 5 utfördes en korrelationsanalys. För att beskriva korrelationens 

styrka har Cohens (1988) riktlinjer använts. r = 0.1 till 0.29 (svagt samband), r = 0.3 till 0.49 

(medelstarkt samband), r = 0.5 till 1.0 (starkt samband) (Cohen, 1988). En förberedande 

analys gjordes för att säkerställa normalitet.  

Sambandet mellan fysisk aktivitet och självskattad fysisk självkänsla undersöktes med 

Spearman’s rho. Resultatet visade en svag positiv korrelation mellan variablerna fysisk 

aktivitet och självskattad fysisk självkänsla, rs = 0,21, n = 101, p < .05. Resultatet visade sig 

vara signifikant på 0.05 nivån. 

 

Samband mellan fysisk aktivitet och självskattad fysisk självkänsla uppdelat på kön.  

I enlighet med studiens frågeställning utfördes en ny korrelation mellan fysisk 

aktivitet och självskattad fysisk aktivitet, denna gång uppdelad mellan pojkar och flickor (se 

tabell 2). För pojkar fanns inget samband mellan de två variablerna, rs = - 0.07, n=44, p >.05. 

För flickor fanns det ett medelstarkt samband mellan de två variablerna, rs = 0.39, 

n=57, p <.01, där hög fysisk aktivitet vad relaterat till högre nivåer av självskattad fysisk 

självkänsla. Resultatet visade sig vara signifikant på 0.01 nivån. 
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Samband mellan CY-PSP, dess underkategorier och självskattad fysisk självkänsla.  

Förutom att undersöka sambandet mellan fysisk aktivitet och självskattad fysisk 

självkänsla utfördes, i enlighet med studiens syfte, även en korrelationsanalys mellan CY-

PSPP, Sådan är jag!© - skalans underkategorier och självskattad fysisk självkänsla. Även här 

har Cohens (1988) riktlinjer använts för att beskriva korrelationens styrka.  

Sambandet mellan de olika underkategorierna undersöktes med Spearman’s rho och 

resultatet kan ses i tabell 2. Korrelationen mellan de olika underkategorierna var svaga till 

starka. Hos pojkar visade kroppsattraktivitet (rs=0.62) och idrottslig förmåga (rs = 0.40) 

starkast korrelation med fysisk självkänsla, även om den idrottsliga förmågan endast visade 

ett medelstarkt samband. Hos flickor visade fysisk styrka (rs=0.68) och idrottslig förmåga 

(rs=0.65) starkast korrelation med fysisk självkänsla även om alla underkategorier visade en 

stark korrelation med fysisk självkänsla. 

 

Tabell 2. Spearman’s rank korrelation mellan CY-PSPP items och fysisk aktivitet (n=101). 

Skalor Idrottslig 

förmåga 

Kropps- 

attraktivitet 

Fysisk styrka Fysisk 

kondition 

Fysisk 

självkänsla 

Global 

självkänsla 

 P F P F P F P F P F P F 

Idrottslig 

förmåga 

  0.47** 0.50** 0.44** 0.68** 0.47** 

 

0.78 

 

0.40** 0.65** 0.26* 0.45** 

Kropps- 

attraktivitet 

0.47** 0.50**   0.38** 0.32** 0.44** 0.45** 0.62** 0.54** 0.38* 0.64** 

Fysisk  

styrka 

0.44** 0.68** 0.38** 0.32**   0.45** 0.53** 0.38* 0.68** 0.33* 0.50** 

Fysisk  

kondition 

0.47** 0.78** 0.44** 0.45** 0.45** 0.53**   0.36* 0.60** 0.25 0.39** 

Fysisk 

självkänsla 

0.40** 0.65** 0.62** 0.54** 0.38* 0.68** 0.36* 0.60**     

Global 

självkänsla 

0.26 0.45** 0.38** 0.64** 0.33* 0.50** 0.25 0.39**     

Fysisk 

aktivitetsnivå 

0.78 0.22 0.29 0.13 0.06 0.30* 0.20 0.33* – 0.07 0.39** 0.04 0.25* 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). *. Correlation is significant at the 0.05 level (2 tailed) 

CY-PSPP, Children and Youth – Physical self-perception profile; P = pojkar; F = flickor 
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Oberoende t-test 

För att jämföra effektstorleken för pojkar och flickor på de olika kategorierna av 

fysisk självkänsla samt den totala självkänslan utfördes ett antal oberoende t-tester. 

Effektstorleken beräknas utifrån Cohen’s d (Pallant, 2010): 

.01 till .05 = liten effekt 

.06 till .13 = medelstor effekt  

.14 eller större = stor effekt. 

 

Total självkänsla (total CY-PSPP). Ett oberoende t-test genomfördes för att jämföra 

resultaten gällande den totala självkänslan för pojkar och flickor. Det fanns en signifikant 

skillnad mellan pojkar (M = 111.39, SD = 14.86) och flickor (M = 102.58, SD = 19.3; t (99) = 

2.59, p = .01, two-tailed). Effektstorleken (mean difference = 8.81, 95 % CI: 2.07 till 15.55) 

var medelstark (eta squared = .06). 

Fysisk självkänsla. Ett oberoende t-test genomfördes för att jämföra resultaten 

gällande fysisk självkänsla för pojkar och flickor. Det fanns ingen signifikant skillnad mellan 

pojkar (M = 18.68, SD = 3.42) och flickor (M = 17.60, SD = 3.93; t (99) = 1.45, p = .15, two-

tailed). Effektstorleken (mean difference = 1.09, 95 % CI: -.40 till 2.57) var väldigt liten (eta 

squared = .02). 

Global självkänsla. Ett oberoende t-test genomfördes för att jämföra resultaten 

gällande global självkänsla för pojkar och flickor. Det fanns en signifikant skillnad mellan 

pojkar (M = 19.95, SD = 3.57) och flickor (M = 18.16, SD = 4.0: t (99) = 2.34, p = .02, two-

tailed). Effektstorleken (mean difference = 1.80, 95 % CI: .27 till 3.32) var liten (eta squared 

= .05). 

Idrottslig förmåga. Ett oberoende t-test genomfördes för att jämföra resultaten 

gällande idrottslig förmåga för pojkar och flickor. Det fanns ingen signifikant skillnad mellan 

pojkar (M = 18.23, SD = 3.53) och flickor (M = 17.74, SD = 3.8: t (99) = .66, p = .51, two-

tailed). Effektstorleken (mean difference = .49, 95 % CI: -.98 till 1.96) var mycket liten 

(.004). 

Kroppsattraktivitet. Ett oberoende t-test genomfördes för att jämföra resultaten 

gällande kroppsattraktivitet för pojkar och flickor. Det fanns en signifikant skillnad mellan 

pojkar (M = 18.30, SD = 3.51) och flickor (M = 16.35, SD = 4.53: t (99) = 2.43, p = .02, two-

tailed). Effektstorleken (mean difference = 1.95, 95 % CI: .36 till 3.53) var medelstark (.06). 
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Fysisk styrka. Ett oberoende t-test genomfördes för att jämföra resultaten gällande 

fysisk styrka för pojkar och flickor. Det fanns ingen signifikant skillnad mellan pojkar (M = 

17.61, SD = 3.62) och flickor (M = 16.14, SD = 3.99: t (99) = 1.92, p = .06, two-tailed). 

Effektstorleken (mean difference = 1.47, 95 % CI: -.53 till 3.0) var liten (.04). 

Fysisk kondition. Ett oberoende t-test genomfördes för att jämföra resultaten gällande 

fysisk kondition för pojkar och flickor. Det fanns en signifikant skillnad mellan pojkar (M = 

18.61, SD = 3.36) och flickor (M = 16.77, SD = 3.91: t (99) = 2.49, p = .01, two-tailed). 

Effektstorleken (mean difference = 1.84, 95 % CI: .38 till 3.31) var liten (.05) 

 

Diskussion 

De flesta barn (74 % av pojkarna och 79 % av flickorna) skattade sin fysiska aktivitet 

på en nivå där de blir andfådda eller svettiga någon gång/några gånger per vecka (se figur 3). 

Resultatet av studien visar ett svagt positivt samband mellan fysisk aktivitetsnivå och fysisk 

självkänsla. Nämnvärt är dock att resultatet såg något annorlunda ut när korrelationen delades 

upp mellan flickor och pojkar. För pojkar visades inget samband mellan fysisk aktivitet och 

fysisk självkänsla, medan det för flickor däremot fanns ett signifikant medelstarkt samband 

mellan fysisk aktivitet och fysisk självkänsla. Hypotesen, ”regelbundet fysiskt aktiva barn har 

en högre fysisk självkänsla jämfört med de barn som är mindre fysiskt aktiva eller fysiskt 

inaktiva”, kan därför delvis behållas.  

Flickor uppvisar ofta en låg self-efficacy vid fysisk aktivitet som inbegriper 

stereotypiskt ”manliga” moment, som t.ex. tävling, fysiska kontaktsporter eller utvärdering av 

den fysiska prestationen. Men man ser också brist på self-efficacy för flickor i fysiska 

aktiviteter där feedback saknas (Corbin, 1984). En tänkbar anledning till denna skillnad kan 

vara att pojkar i grunden har högre grad av upplevd fysisk självkänsla, och att flickor kanske 

tvivlar mer på sig själv och sin förmåga att utföra fysisk aktivitet. Detta överensstämmer med 

Brettschneider & Heim (1997) som rapporterar att skillnaden mellan pojkars och flickors 

fysiska självkänsla var större än den mellan barnens ålder och fysisk självkänsla, något som 

kan tyda på att individers fysiska självkänsla utvecklas tidigt. Bandura (1997) menar 

dessutom att individer med låg self-efficacy oftast har negativa tankar om sig själv, om sin 

förmåga och sina prestationer. Detta kan i sin tur leda till att individens livstillfredsställelse 

påverkas negativt (Bandura, 1997). Med hjälp av omgivningen kan dock inställningen till 

stereotypiskt fysiska aktiviteter ändras, låg self-efficacy i olika idrottssammanhang kan 



 

 

  

 19 

stärkas och ett självbelöningssystem för väl genomförda fysiska aktiviteter kan utvecklas 

(Bandura, 1997; Whitehead & Corbin, 1997). 

Sambandet mellan de övriga underkategorierna i CY-PSPP och självskattad fysisk 

självkänsla undersöktes också i studien. Som tidigare nämnts har studier i USA, Australien 

och Sverige rapporterat att kroppsattraktivitet och fysisk kondition var de viktigaste 

faktorerna för pojkars fysiska självkänsla, medan flickors fysiska självkänsla främst baserades 

på kroppsattraktivitet och idrottslig förmåga (Raustorp et al., 2005). Resultaten visade även i 

denna studie att det framförallt var den egna uppfattningen om sin idrottsliga förmåga, 

kroppsattraktivitet och fysiska styrka som påverkade den fysiska självkänslan hos barn.  

För pojkar visade kroppsattraktivitet och idrottslig förmåga starkast samband med 

fysisk självkänsla, det vill säga att de som skattade högt på kroppsattraktivitet och idrottslig 

förmåga sannolikt också skattade högt på fysisk självkänsla. För flickor visade fysisk styrka 

och idrottslig förmåga starkast samband med fysisk självkänsla även om de andra 

underkategorierna också alla visade ett mycket starkt samband med fysisk självkänsla. 

Idrottslig förmåga var i denna studie en viktig faktor för den fysiska självkänslan för både 

pojkar och flickor, även om den skattades något viktigare av flickorna. Detta kan vara 

intressant att nämna med tanke på att idrottslig förmåga är en faktor som direkt är relaterad till 

fysisk aktivitet, något som ytterligare belyser den fysiska aktivitetens betydelse för den 

fysiska självkänslan.  

Utöver att mäta samband mättes även effektstorleken mellan pojkar och flickor för de 

olika kategorierna av fysisk självkänsla, där även den totala självkänslan räknades in. Den 

totala självkänslan och den globala självkänslan, som båda handlar om allmän 

livstillfredsställelse, visade signifikanta skillnader mellan pojkar och flickor där återigen 

pojkarna har de högsta siffrorna. Signifikanta skillnader mellan pojkar och flickor har även 

uppmätts för kategorierna kroppsattraktivitet och fysisk kondition. Det hade varit intressant 

att veta om resultatet handlar om att pojkars självkänsla redan i tidig ålder skiljer sig åt från 

flickors, och i så fall varför, eller om de kanske ser annorlunda på påståenden som ”En del 

barn tycker om sig själva som de är” eller ”En del barn är glada över att vara den de är” än 

vad flickor gör.  

Utifrån resultaten i denna studie skulle jag vilja lyfta fram vikten av att låta barn lära 

fysisk aktivitet med olika inriktningar, svårighetsgrader och intensitet för att på så sätt ge dem 

möjlighet att utvecklas inom många olika sporter. Eftersom inte all fysisk aktivitet passar lika 

bra till alla känns det också viktigt att ge barnen utrymme att komma till tals för att på så sätt 
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kunna anpassa idrotten på individnivå. Det ska kännas rätt och bra att idrotta och 

individanpassad fysisk aktivitet skulle kunna hjälpa barnen att känna sig säkrare på sig själva, 

få dem att uppleva framgångar och glädje i olika idrottsliga sammanhang, vilket även kan 

stärka deras self-efficacy. Med många positiva upplevelser kan barnen ha större möjlighet att 

hitta en eller flera idrottsaktiviteter som intresserar dem och som de vill fortsätta med under 

en längre tid. 

Det finns många studier som visat på sambandet mellan situationsspecifikt 

självförtroende och deltagande i fysisk aktivitet och regelbunden motion. Resultaten visar på 

betydelsen av högt specifikt självförtroende för att både påbörja och fortsätta vara fysiskt 

aktiv. Betydelsen av ett högt specifikt självförtroende har även visat sig vara större än den 

faktiska fysiska kompetensen (Rodgers & Sullivan, 2001).  

 

Material 

Barnen i studien var mellan 10-12 år gamla, och det var därför lämpligt att använda 

CY-PSPP skalan för barn som är riktad till 10-14 åringar. Det var 44 pojkar och 57 flickor 

med i studien, vilket skulle kunna ge en skevare fördelning på resultatet än om det hade varit 

lika många pojkar som flickor. 

 

Metod 

Skattningsskalan Sådan är jag!© valdes för att mäta självskattad fysisk självkänsla. 

Skalan mäter barnets egen utvärdering av vad som är bra eller dåligt när det handlar om 

fysiska förutsättningar. Då Sådan är jag!© är validerat för barn (10-14 år) och ungdomar (15-

17 år) är instrumentet förekommande i studier där man mäter fysisk självkänsla. Detta 

underlättar möjligheten att kunna jämföra resultatet i denna studie med tidigare studier. För att 

ge möjlighet till att ställa frågor vid eventuella oklarheter var testledaren och en annan vuxen 

närvarande under hela mättillfället. Frågorna som berörde ordet ”fysisk” (t.ex. fysisk aktivitet) 

väckte behov av förklaring hos flertalet barn och möjligtvis skulle ett ord som ”kroppslig” 

underlätta barnens förståelse av innebörden av dessa frågor. Eftersom valet gjordes att 

testledaren var närvarande vid mättillfället och att formuläret samlades in på plats direkt 

efteråt uppnåddes en hög svarsfrekvens.  

På grund av att utfallsmåttet i poäng är inom ramen för ordinalskala presenterades 

median och min-max.  
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Styrkor och svagheter med studien 

En av styrkorna i studien var att både reliabiliteten och innehållsvaliditeten för CY-

PSPP skalan sedan tidigare är väldokumenterad för både originalversionen (Whitehead, 1995) 

och den svenska översättningen (Raustorp et al, 2005, Raustorp, 2006). En annan styrka i 

studien var att den bestod av ett stort antal deltagare, drygt 100 barn, då ett stort antal 

deltagare ökar möjligheten att få värdefulla resultat från undersökningen. 

Då barnen inte var slumpmässigt utvalda, utan valda genom ett bekvämlighetsurval, är 

det svårt att utifrån denna studie generalisera resultaten till andra barn i samma ålder.   

Det rekommenderas att testledaren läser upp varje fråga i CY-PSPP för barn i åldern 

10-14 år (Raustorp, 2006), men på grund av tidsbrist fick barnen i denna studie läsa frågorna 

på egen hand vilket kan ses som en svaghet. Även om det hela tiden fanns möjlighet för 

barnen att ställa frågor till testledaren eller en lärare om eventuella oklarheter, finns risken att 

något barn valde att svara på frågor som de inte förstod istället för att be om en förklaring.  

Vid Raustorps (2006) validering av CY-PSPP, Sådan är jag!© - skalan valde man att 

direktöversätta ordet ”fysisk” från originalspråket. Detta är ett centralt ord för skalan, men ett 

ord som kan vara obekant för barn (Raustorp, 2006). Ett flertal barn i studien fastnade också 

vid detta ord, och även om de fick en förklaring på att det är ”något som har med kroppen att 

göra”, var det några elever som ifrågasatte om t.ex. datorspel kunde räknas till fysisk aktivitet.  

Viktigt att understryka i korrelationsanalysen av den fysiska självkänslan och den 

fysiska aktiviteten i denna studie är att den är baserad på enkätfrågan ”Hur ofta tränar du på 

din fritid så att du blir andfådd och svettig?”. Svarsalternativen de kunde välja mellan var 

1=varje dag, 2= någon gång/några gånger per vecka, 3= någon gång i månaden, 4=aldrig. De 

fick bara välja ett svarsalternativ. Ett problem kan uppstå om de underskattar eller överskattar 

sin träning. Den säger heller inget om hur långvarig den fysiska aktiviteten är. Tillräckligt 

lång för att uppnå de dagliga rekommendationerna på en timme? Eller avbryter de den fysiska 

aktiviteten direkt de blir andfådda eller svettiga på grund av t.ex. obehag? För att uppnå en 

större säkerhet i sambandet mellan fysisk aktivitet och självskattad fysisk självkänsla hade 

svaren kunnat kompletteras med intervjuer eller med fler frågor som tillsammans stärker 

validiteten. Men även med andra mätinstrument såsom en pedometer där man enkelt kan få 

svar på om barnens skattade fysiska aktivitet stämmer överens med deras verkliga fysiska 

aktivitet. 
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Slutsats 

Sammanfattningsvis så är svaret på studiens frågeställning att det finns ett samband 

mellan den fysiska självkänslan och fysisk aktivitet, men att sambandet endast finns hos 

flickor. Därmed kan hypotesen ”regelbundet fysiskt aktiva barn har en högre fysisk 

självkänsla jämfört med de barn som är mindre fysiskt aktiva eller fysiskt inaktiva” delvis 

bekräftas. Vidare visar resultaten även att fysisk aktivitetsnivå, dvs. hur ofta man blir svettig 

eller andfådd, har inverkan på den fysiska självkänslan hos barn. 

Konklusionen av denna studie såväl som tidigare studier (Raustorp, 2006; Whitehead, 

1995) understryker vikten av att individualisera fysisk aktivitet. Vare sig skolans 

idrottslektioner eller den fysiska aktiviteten på fritiden bör därför strömlinjeformas, utan 

istället behöver man se till den enskildes behov och önskemål för att på så vis skapa de bästa 

förutsättningarna för fysisk aktivitet.  

 

Förslag till vidare forskning 

För att få en bredare och djupare kunskap i samband mellan fysisk aktivitet och barns 

fysiska självkänsla hade det varit värdefullt att fortsätta med en större undersökning. För att 

erhålla mer tillförlitliga mått på den fysiska aktiviteten skulle en objektiv mätmetod, 

exempelvis pedometer, kunna användas. Alternativt hade en interventionsstudie med för- och 

eftermätningar och med experiment- och kontrollgrupp kunnat utföras för att se om en utökad 

fysisk aktivitet kan påverka barns fysiska självkänsla. Det skulle även vara intressant att titta 

på i vilken grad familjens fysiska aktivitetsvanor spelar roll för barnens totala fysiska 

aktivitet. 

 

 

~ Man motionerar inte för att blir yngre utan för att bli äldre ~ 
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Bilaga 1 

Fysisk aktivitet 

Svaren från denna undersökning kommer att behandlas helt anonymt! Det betyder att ingen 

kommer att veta vad just DU har svarat! 

Jag är  tjej kille 

Jag är ____ år och går i ___:e klass 

 

1. Hur brukar du (oftast) ta dig till och från skolan? (ringa endast in ett alternativ) 

 

1. Promenad kortare än 10 minuter 

2. Promenad mellan 10-20 minuter 

3. Promenad längre än 20 minuter 

4. Cykel kortare än 10 minuter 

5. Cykel mellan 10-20 minuter 

6. Cykel längre än 20 minuter 

7. Buss/bil 

 

2. Vad brukar du göra på rasterna? (det går bra att ringa in flera alternativ) 

 

1. Bollsporter 

2. Läsa 

3. Lyssna på musik 

4. Hoppa hopprep 

5. Annat:____________________________________________________________ 

 

3. Hur ofta tränar du på din fritid så att du blir andfådd och svettig? (ringa endast 

in ett alternativ) 

 

1. varje dag 

2. någon/några gånger i veckan  

3. någon gång i månaden 

4. aldrig 
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Sådan är jag!© - Barn 

Profil över barn och ungdomars fysiska självuppfattning (CY-PSPP) Whitehead J.R. (1995) 
 Bearbetad av Anders Raustorp Inst. för Hälsa och Beteendevetenskap Högskolan i Kalmar © 

Varje fråga har två påståenden. Välj först det påstående som verkar passa in bäst på Dig. Sätt 

sedan ett kryss (X) beroende på om Du håller med helt eller delvis (litegrann). Det finns inget 

svar som är rätt eller fel! 

Håller med  Håller med                    SÅDAN ÄR JAG!  Håller med Håller med 

helt delvis    delvis helt 

                    Vissa barn föredrar     MEN     Andra barn skulle  

                    att leka utomhus                       hellre titta på TV 

------------ ------------   på sin fritid   ------------ ------------ 

__________________________________________________________________________________________ 

1.                   En del barn är    MEN     Andra barn känner 

                                            duktiga i många                  inte att dom är 

                                            olika idrottsaktiviteter                speciellt bra när 

                    det handlar om 

------------ ------------                   idrott  ------------ ------------ 

2.                   En del barn känner    MEN     Andra barn känner 

                                           obehag när man ska                    sig säkra när det 

                                           gör någon ansträngande              handlar om 

------------ ------------ idrott                   ansträngande idrott ------------ ------------ 

3.                   En del barn tycker att    MEN     Andra barn känner 

                                           de ser bra ut jämfört                    att de jämfört med  

                                           med andra                                    flesta andra inte ser 

------------ ------------                     så bra ut ------------ ------------ 

4.                   En del barn tycker att    MEN     Andra barn tycker 

                  de saknar styrka                  att de är starkare än 

                       jämfört med andra                  andra i deras ålder 

------------ ------------ barn i deras ålder   ------------ ------------ 

5.                   En del barn är stolta      MEN     Andra barn tycker inte 

                  över vad de fysiskt kan               de har mycket att vara 

------------ ------------ prestera                  stolta över rent fysiskt------------ ------------ 

6.                   En del barn är inte        MEN      Andra barn är nöjda 

------------ ------------ nöjda med sig själva                  med sig själva ------------ ------------ 

7.                   En del barn önskar        MEN     Andra tycker att de är 

                                           att de kunde vara                  tillräckligt duktiga i 

------------ ------------ mycket bättre i idrott                   idrott ------------ ------------ 

8.                   En del barn har    MEN     Andra barn tappar 

                  mycket uthållighet                  andan, flåsar och 

                  under ansträngande                     måste sakta ner eller 

------------ ------------ fysisk aktivitet                  avbryta ------------ ------------- 
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Sådan är jag!© - Barn 

Håller med  Håller med                       Håller med Håller med 

helt delvis    delvis helt 

9.                   En del barn tycker         MEN      Andra barn tycker 

                                           det är svårt att hålla                      det är lätt att hålla 

------------ ------------ sig i form                   sig i form ------------ ------------ 

10.                   En del barn tycker        MEN       Andra barn tycker 

                                           att de har starkare                         att de har svagare 

                                           muskler än andra                          muskler än andra 

------------ ------------ i samma ålder                               i samma ålder ------------ ------------ 

11.                                      En del barn känner    MEN      Andra barn känner 

                                           sig fysiskt osäkra                   sig verkligen fysiskt  

------------ ------------                     säkra ------------ ------------ 

12.                                      En del barn tycker     MEN       Andra barn tycker 

                                           om sig själva som                         oftast inte om sig  

------------ ------------ person                                           själva som person ------------ ------------ 

13.                                      En del barn tror att        MEN       Andra barn är rädda 

                                           de klarar sig rätt bra                       för att misslyckas i 

                                           i vilken ny sport                            en sport de aldrig 

                                           som helts om de fick                     provat tidigare 

------------ ------------ prova   ------------ ------------ 

14.                                      En del barn har inte    MEN      Andra barn har god 

------------ ------------ så god kondition                   god kondition ------------ ------------ 

15.                                      En del barn är nöjda     MEN      Andra barn önskar 

                                           med hur deras kropp                   att deras kroppar 

------------ ------------ ser ut                                            ser mer tränade ut ------------ ------------ 

16.                  En del barn saknar         MEN     Andra barn är 

                                          självförtroende i                          mycket säkra när 

                                          styrkeaktiviteter                 det handlar om 

------------ ------------                  styrkeaktiviteter ------------ ------------ 

17.                   En del barn är    MEN     Andra barn är ofta 

                                           mycket nöjda med                      missnöjda med sig 

------------ ------------ sig själva fysiskt                  sig själv fysiskt ------------ ------------ 

18.                   En del barn är inte   MEN      Andra barn gillar 

                                           nöjda med sitt sätt                       sitt sätt att leva 

------------ ------------ att leva      ------------ ------------ 

19.                                      En del barn väljer    MEN     Andra barn leker 

                                           att titta på i stället                        och spelar hellre 

                                           för att vara med i                   än att titta på 

------------ ------------ lek och spel    ------------ ------------ 
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Sådan är jag!© - Barn 

Håller med  Håller med                       Håller med Håller med 

helt delvis    delvis helt 

20.                    En del barn försöker     MEN      Andra barn försöker 

                                            vara med i intensiva                    undvika ansträngande 

                                            idrottsaktiviteter närhelst            idrottsaktiviteter 

------------ ------------  de får chans             ------------ ------------ 

21.                                       En del barn känner       MEN     Andra barn känner 

                    sig ofta beundrade                      sig inte beundrade 

                                            för sin snygga kropp                   för hur deras kropp  

------------ ------------                    ser ut  ------------ ------------ 

22.                                       En del barn är               MEN     Andra barn kliver 

                                            snabbt framme när                      hellre åt sidan när det 

                                            det behövs starka                        behövs starka 

------------ ------------  muskler                   muskler ------------ ------------ 

23.                                       En del barn är               MEN    Andra barn är glada 

                                            olyckliga med hur de                 för hur de är och 

                                            är och vad de kan                       vad de kan prestera 

------------ ------------  prestera fysiskt                           fysiskt ------------ ------------ 

24.                                       En del barn tycker        MEN     Andra barn önskar 

                                            om sig själva som                      att de vore någon 

------------ ------------  de är                   annan ------------ ------------ 

25.                                        En del barn känner      MEN     Andra barn känner 

                                             att de är bättre i idrott               att de inte kan idrotta 

------------ ------------   än andra i samma ålder             så bra ------------ ------------ 

26.                    En del barn måste         MEN    Andra barn kan  

                                            ganska snart sluta                       springa och träna 

                                            springa och träna                        utan att bli trötta 

------------ ------------  för de blir trötta                            ------------ ------------ 

27.                    En del barn är trygga    MEN     Andra barn känner 

                                            med hur deras kroppar               sig oroliga för hur  

                                            ser ut                  deras kroppar ser 

------------ ------------                   ut  ------------ ------------ 

28.                                       En del barn tycker        MEN     Andra barn känner 

                                            inte de är så bra som                   att de tillhör de 

                                            andra när fysisk                          bästa när fysisk 

------------ ------------  styrka behövs                              styrka behövs ------------ ------------ 

29.                                       En del barn har             MEN     Andra barn har 

                                            positiva känslor                          negativa känslor 

------------ ------------  om sig själva fysiskt                  om sig själv fysiskt ------------ ------------ 
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Sådan är jag!© - Barn 

Håller med  Håller med                       Håller med Håller med 

helt delvis    delvis helt 

30.                                        En del barn är              MEN       Andra barn önskar 

                                             glada över att vara                       de var annorlunda 

------------ ------------   den de är   ------------ ------------   

31.                     En del barn är inte       MEN       Andra barn är med 

                                             bra på nya utomhus-                    en gång bra på nya 

------------ ------------   aktiviteter                     utomhusaktiviteter ------------ ------------   

32.                                        En del barn kan           MEN       Andra barn måste 

                                             hålla på länge när det                  ganska snart vila 

                                             gäller aktiviteter som                  eller sluta 

------------ ------------   att springa        ------------ ------------   

33.                                        En del barn tycker       MEN       Andra barn är nöjda 

                                             inte om hur de ser                        med sitt utseende 

------------ ------------   ut    ------------ ------------      

34.                                       En del barn tycker        MEN       Andra barn tror att 

                                            de är starka och har                      de är svagare och inte  

                                            bra muskler jämfört                      har så bra muskler 

                                            med andra barn i                           som andra barn i  

------------ ------------  samma ålder                     deras ålder ------------ ------------   

35.                                       En del barn önskar        MEN       Andra barn verkar 

                                            de kände sig mer nöjda                 alltid känna sig nöjda 

                                            med sin fysiska                             med sin fysiska  

------------ ------------  förmåga                     förmåga ------------ ------------   

36.                                       En del barn är inte        MEN       Andra barn tycker 

                                            så nöjda med det                           att de flesta saker 

                                            sätt på vilket de                             de gör är okej 

------------ ------------  gör saker   ------------ ------------  

 

 

 

 

Tack för att DU ville vara med! 

 

 


