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Abstract 

 

Denna studie handlar om ungdomars fysiska självkänsla och baserar sig på en 

grupp ungdomar med åldrarna 16-18 år. Syftet är att ta reda på om den fysiska 

självkänslan skiljer sig ur ett genusperspektiv, om det finns en signifikant 

skillnad. 

 

För att undersöka ungdomarnas fysiska självkänsla används en bearbetad enkät 

av Raustorp (2006) som kallas Sådan är jag! (Bilaga 2). Den ursprungliga 

enkätens namn är Children and Youth-Physical Self-Perception Profile (CY-

PSPP) som utvecklats av Fox och Corbins Physical Self-perception Profile. 

Enkäten delades ut till 100 elever på ett praktiskt gymnasium i Skåne. Enkäten 

har följande kategorier: fysisk kondition, kroppsattraktion, fysisk styrka, fysisk 

självkänsla och global självkänsla, som alltså är undergrupper till fysisk 

självkänsla. 

 

Medianvärdet för flickor respektive pojkar beräknades i varje kategori. Den 

statistiska analysen, Mann-Whitney test, användes för att beräkna eventuella 

signifikanta skillnader (P värde < 0.05) mellan flickor och pojkars medianer, 

inom de olika kategorierna. Beräkningarna utfördes i programmet Graphpad 

Prism.  

 

En signifikant skillnad upptäcktes i kategorierna idrottslig förmåga, fysisk 

kondition och fysisk styrka där flickorna skattade sig lägre än pojkarna. Detta 

stämmer överrens med Eccles & Harolds (1991) studie som tyder på att flickor 

skattar sin fysiska självkänsla lägre än pojkar i samtliga undergrupper, idrottslig 

(motorisk) kompetens, kroppsattraktivitet, fysisk styrka och fysisk kondition 

(Eccles & Harolds, 1991). 

 

Ämnesord: Fysisk aktivitet, fysisk självkänsla, genus, självkänsla och ungdomar 
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1. Inledning 
 

Ungdomars hälsa är viktigt, de är morgondagens föräldrar som skall påverka nästa 

generations ungdomar. Alla behöver vägledning och kunskap för att förstå vikten av att leva 

ett hälsosamt liv (Ekberg & Erberth, 2000). I kursplanen för idrott och hälsa påträffas målet 

”Eleven skall ha kunskap om och erfarenhet av hur olika faktorer påverkar människors hälsa 

samt kunna diskutera sambanden mellan hälsa, livsstil och miljö ur såväl ett individ- som ett 

samhällsperspektiv” (Skolverket1). Skolan är en viktig plattform som kan påverka och hjälpa 

elever i rätt riktning (Ekberg & Erberth, 2000). Enligt Läroplanerna för de frivilliga 

skolformerna (1994) skall skolan stärka elevernas tro på sig själva och ge dem framtidstro 

(Skolverket2). Genom studierna skall eleverna skaffa sig en grund för livslångt lärande. Det 

finns flertalet faktorer som påverkar oss fysiskt och psykiskt och självkänslan är en av alla de 

faktorer (Rasmussen, Eriksson, Bokedal & Schäfer Elinder, 2004).  

 

Självkänslan har en undergrupp som går under benämningen fysisk självkänsla. Den påverkar 

vårt välbefinnande och har ett samband med fysisk aktivitet. Genom den fysiska självkänslan 

kan människors liv förändras ur ett hälsosamt perspektiv. I skolan kan idrottsläraren utforma 

lektionerna med innehåll som passar eleverna och på så sätt påverka och stärka deras fysiska 

självkänsla.”Vår fysiska självkänsla har stor betydelse för motivationen att vara fysiskt aktiv 

och därmed för vår hälsa” (Raustorp, 2006 s. 5). Skolan skall uppmärksamma hälso- och 

livsstilsfrågor samt sträva efter att ge ungdomarna förutsättningar att regelbundet bedriva 

fysiska aktiviteter (Skolverket2). Skolan och lärarna kan påverka elevernas fysiska självkänsla 

och Raustorp (2004) skriver att ”Kunskap om elevens fysiska självkänsla påverkar hur vi 

motiverar och ger feedback till eleven. Den är viktig när vi planerar innehåll och 

svårighetsgraden på lektionen och den påverkar också val av lärarstil” (Raustorp, 2004 s.69).  

 

Tidigare var det mycket vanligt med särundervisning. Flickor ägnade sig åt ”flickaktiviteter” 

och pojkar åt ”pojkaktiviteter”. Nu förtiden är samundervisning vanligast förekommande. 

Enligt Skolverkets utvärdering (2002) har flickor och pojkar olika intressen gällande fysisk 

aktivitet. Läraren bör veta elevernas olika önskemål för att skapa intresse och utveckling hos 

eleverna som på sikt kan hjälpa eleverna att stärka dess fysiska självkänsla. Utvärderingen 

tyder även på att flickor har sämre betyg i idrott och hälsa samt sämre självkänsla än pojkarna 

(Skolverket3). Detta faktum var också något jag uppmärksammade under min 
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verksamhetsförlagda undervisning som jag gjorde på ett gymnasium vilket ledde till att jag 

ville studera detta närmare.                  

 

1.2 Syfte 

Studien syftar till att undersöka fysisk självkänsla ur ett genusperspektiv bland ungdomar   

16-18 år. 
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2. Forskningsbakgrund 
 

Självkänslan är uppbyggd av social, kognitiv och fysisk självkänsla (Harter, 1999).  Denna 

studie behandlar främst fysisk självkänsla hur en grupp ungdomar mellan 16-18 år ser på sina 

fysiska förmågor. Det finns många olika begrepp som belyser hur vi upplever oss själva så 

därför kommer uppsatsen först att behandla begreppen som ingår i fysisk självkänsla. Detta 

för att lättare förstå hur ungdomarna i studien ser på sig själva och hur det hänger samman 

med den slutliga undersökningen.  

 

2.1 Olika självkännedomsbegrepp 

 

Självkänsla är i denna uppsats synonym med självvärdering. Självvärdering är en 

beskrivning av vem eller vad man är, beskrivning och värdering av sig själv. Det är den goda 

och värdefulla synen av sig själv (Raustorp, 2006). Det är känslomässiga tillstånd i 

förhållande till oss själva, hur vi känner inre tillfredställelse och tillit till självet (Johnsson, 

2003). Den globala självkänslan består av social självkänsla, kognitiv självkänsla samt fysisk 

självkänsla. Den sist nämnda har fyra undergrupper: idrottslig (motorisk) kompetens, 

kroppsattraktivitet, fysisk styrka och fysisk kondition. Varje undergrupp har en specifik, 

situationsbunden självkänsla som bildas genom interaktion med andra människor. Individen 

strävar hela tiden efter att bevara sin självkänsla (Raustorp, 2004). Självkänslan kan ses som 

en inre drift och då den är god medför den en ökad motivation som resulterar i en bättre 

prestationsnivå (Johnsson, 2003). Det är redan i tidig ålder självutvecklingen tar fart. 

Johnsson (2003) tar upp Sterns teori med fem huvudpunkter som skapar självkänsla. Dessa 

fem punkter är samvaro, samspel, samförstånd, samtal och sammanhang. De tre första 

områdena baseras på känslan av kommunikation mellan de inblandade parterna. Samtal och 

sammanhang är den verbala kommunikationen (Johnsson, 2003). God självkänsla innebär att 

man accepterar den man är och vågar stå upp för sig själv. Man respekterar sig själv och sätter 

gränser. Personen sviker inte sig själv och tillgodoser inte bara andras behov utan tänker lika 

mycket på sig själv. En människa med god självkänsla behöver inte grubbla så mycket på sin 

egen person utan är en god lyssnare och kan ta in andra personer i positivt syfte. De utstrålar 

trygghet och skapar goda relationer med andra personer. De behöver inte en andra hälft för att 

kunna njuta och må bra av livet utan klarar sig fint själva (Cullberg Weston, 2005). 
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Självbild är bilden man har av sig själv. Vi reflekterar över oss själva, intar ett 

utifrånperspektiv och målar en bild av hur vi uppfattar oss. Denna bild kan ständigt ändras 

allteftersom vi får in ny information om jaget (Cullberg Weston, 2005). 

 

Självförtroende  är en term som syftar på det vi gör. Den är situationsbunden och 

föränderlig aspekt av självet (Johnsson, 2003). Personer med lågt självförtroende har oftast 

svårast med förändringar och ger upp tidigare medan de med gott självförtroende generellt är 

mer framgångsrika och ger inte upp så fort när det gäller förändringar. Det finns positiva 

samband mellan självförtroende och fysisk aktivitet. Genom att träna upp sitt kunnande och 

sin kapacitet kan man höja självförtroendet (Schäfer Elinder & Faskunger, 2006). Vi kan 

ständigt jobba med vårt självförtroende. Detta uppnås genom att söka sig till de områden vi 

vet att vi klarar av samt genom att undvika de områden vi vet att det finns risk för egna 

misslyckanden (Raustorp, 2006). 

 

Självsäkerhet  avspeglar en attityd hos människan i sociala sammanhang. Dock kan en 

självsäker attityd ibland bara vara en tuff yta med en svag och osäker individ innanför 

(Johnsson, 2003). 

 

2.2 Fysisk självkänsla och genus  

 

Det är genom den fysiska självkänslan människors liv kan förändras ur ett hälsoperspektiv. I 

skolan kan idrottsläraren utforma sina lektioner med innehåll som passar eleverna stärka deras 

fysiska självkänsla. För att ungdomarna ska kunna lyckas krävs det att de får en realistisk 

chans vilken läraren skapar. De måste känna sig motiverade och få positiv feedback från 

lärare och kamrater (Raustorp, 2006).  

  

Eccles & Harolds (1991) studie tyder på att flickor skattar sig lägre än pojkar angående deras 

fysiska självkänsla. Detta gäller i samtliga undergrupper, idrottslig (motorisk) kompetens, 

kroppsattraktivitet, fysisk styrka och fysisk kondition (Eccles & Harolds, 1991). Flickors 

fysiska självkänsla som påverkas negativt i ungdomsåldern kan leda till att deras globala 

självkänsla minskar (Harter, 1999). De som lätt utvecklar en dålig fysisk självkänsla är flickor 
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som är ängsliga och dessa riskerar även att drabbas av psykisk ohälsa länger fram i livet 

skriver Olsen Öbrink (2008).  

 

COMPASS-studien (2004) är en studie i sydvästra Storstockholm som påbörjades år 2000 och 

avslutades år 2002. I COMPASS-studien medverkade 4188 ungdomar där medelåldern var 

15.2 år. Studien redovisar ungdomars fysiska aktivitet, självkänsla, matvanor, kroppsstorlek, 

etnicitet och socioekonomiska förhållanden. Den visar på att pojkar är betydligt mer aktiva på 

idrottsundervisningen än vad flickorna är. Överviktiga barn i alla åldrar och båda könen, har 

en sämre fysisk självkänsla utom i undergruppen fysisk styrka där de ansåg sig vara starka. 

De skattar sig högre i fysisk styrka då deras kroppsstorlek är till fördel i denna undergrupp. 

De skattar sig lägst i undergrupperna kroppsattraktivitet och fysisk kondition. Deras övervikt 

gör det svårt att vara motiverad till att vara fysisk aktiv och de har vanligtvis en missnöjd syn 

på sin egen kropp. Genom att jobba mycket med att förmedla vikten utav god hälsa kan 

läraren främja en hälsosam livsstil. Skolans område är perfekt att låta detta ske eftersom alla 

barn och ungdomar har tillgång till någon fysisk aktivitet där (Rasmussen, Eriksson, Bokedal 

och Schäfer Elinder, 2004). 

 

 2.2.1 Att stärka den fysiska självkänslan  
 

Sambandet mellan fysisk självkänsla och regelbunden träning är större än fysisk självkänsla 

och fysisk aktivitet vilket är positivt eftersom vikten av regelbunden träning anses viktigare än 

fysisk aktivitet. Regelbunden träning tolkas som vardagsaktivitet, promenad, cykling mm. 

Man behöver alltså inte vara en sporttyp för att ha hög positiv fysisk självkänsla (Raustorp, 

2006). 

 

I Lpf 94, kursplan för Idrott och hälsa på gymnasienivå påträffas målet ”eleverna skall ha 

förmåga att värdera olika fysiska aktiviteters betydelse för hälsa och 

välbefinnande”(Skolverket) Raustorp (2004) skriver att eleverna måste förstå vikten av att 

vara fysisk aktiv och kunna se samband med fysisk aktivet och fysisk självkänsla. För att vara 

fysiskt aktiv krävs motivation och alla individer har individuella behov av motivation. Det är 

därför viktigt att läraren känner eleverna och vet deras behov för att de skall bli motiverade 

till fysisk aktivitet som på sikt stärker den fysiska självkänslan. En varierad undervisning är 

viktig så att allas behov kan bli tillgodosedda (Raustorp, 2004). 
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Med hjälp av testet Children and Youth-Physical Self-Perception Profile (CY-PSPP) kan 

läraren med jämna mellanrum mäta elevernas fysiska självkänsla och följa deras utveckling. 

Enkäten som utvecklats av Fox och Corbin finns över hela världen översatt till ett tiotal språk. 

Det är ett skattningsinstrument för fysisk självkänsla och är beprövat av forskare som Fox, 

Corbin och Whitehead. Enkätens validitet och reliabilitet har även testats av Raustorp år 2005 

(Raustorp, 2006). Vid behov kan också korrigering av undervisningen ske. Alla elever har 

olika förutsättningar för att lyckas och fler faktorer än de synliga i skolan spelar roll som t ex 

sociala förhållanden, föräldrar samt andra aktiviteter i idrottsföreningar (Raustorp, 2004). 

 

2.2.2 Att fokusera på processen kopplat till Läroplanen Lpf 94 

 

För att stärka den fysiska självkänslan måste läraren fokusera på elevens utveckling. Det är 

processen som är viktig istället för resultatet (Raustorp, 2004). Processen skiljer sig åt från 

elev till elev och det finns olika vägar att nå målen. Genom att eleverna deltar i olika fysiska 

moment kommer den fysiska självkänslan att stärkas och därför är det viktigt att uppmuntra, 

stödja och främja allt aktivt deltagande eleven utför. Det är lärarens uppgift att ”fortlöpande 

ge varje elev information om elevens utvecklingsbehov och framgångar i studierna” 

(Skolverket2).  

 

Oavsett elevens intensitet i aktiviteten skall läraren direkt ge positiv feedback och 

uppmuntring. Det är också viktigt att läraren tillsammans med eleverna diskuterar fysisk 

aktivitet och att information når ut om att det finns något för alla samt vinsten med att leva ett 

fysiskt aktivt liv. För att inte tappa elever under processen är det viktigt att försöka 

avdramatisera jämförelsen mellan elever (Raustorp, 2004). Att alla är lika värda trycker Lpf 

94 på, ”Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika 

värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de 

värden som skolan skall gestalta och förmedla”(Skolverket2). Dock är jämförelse inom 

idrottsundervisning ett mycket vanligt förekommande moment men går många gånger att 

undvika. I vissa situationer kan det trots allt vara till fördel. Elever som redan är trygga i en 

uppgift kan motiveras ytterligare då de får chans att tävla mot någon annan på samma nivå. 

De elever som inte känner sig starka blir tyvärr svagare av tävlingsmoment då de ofta hamnar 

i underläge. Deras självförtroende får sig en törn vilket leder till att eleverna inte lika lustfyllt 

testar nästa gång (Raustorp, 2004).  
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Lpf 94 styrker vikten med en individualiserad undervisning ”Undervisningen skall anpassas 

till varje elevs förutsättningar och behov” för att skapa en god utveckling hos eleverna 

(Skolverket2). För att främja en god fysisk självkänsla hos eleverna bör aktiviteterna i 

idrottsundervisningen bestå av nivåer där de själva kan välja vilken intensitet de vill jobba på. 

Målen skall vara realistiska som eleven tillsammans med läraren utformar (Raustorp, 2004).  

Lpf 94 betonar att eleverna skall ”utöva inflytande på undervisningen” (Skolverket2). På så 

sätt kan eleverna välja uppgifter som de vet att de kommer att klara av. De skall vara precis 

inom räckhåll och med lite övning skall de klara slutligen klara den.  Det måste vara måttlig 

grad av utmaning eftersom motivationen då höjs. Är uppgifterna omöjliga att uppnå sänks 

motivationen och risken finns att de ger upp (Raustorp, 2004). 

       

Många faktorer som spelar roll för hur lätt respektive svår en aktivitet anses vara beror till 

viss del på våra gener. Dessa påverkar exempelvis styrka, kondition och träningsbarhet. Då 

eleverna får förståelse för detta behöver inte självförtroendet påverkas negativt som kan göra 

att de tappar motivationen. Eleverna bör även få chans att utvärdera sig själva och sin egen 

insats för att på så vis öka sin självständighet och möjlighet att värdera effekterna av den egna 

fysiska aktiviteten (Raustorp, 2004). 

 

 Tyvärr speglas ofta kvinnor utifrån den plattform där manlig identitet och en manlig 

världsbild har skapats vilket kan märkas även i idrottsundervisningen. Kvinnor får ofta en 

lägre fysisk självkänsla då de jämför sig med män (Fagrell & Nilsson, 1998). ”Skolan skall 

aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. Eleverna skall 

uppmuntras att utveckla sina intressen utan fördomar om vad som är kvinnligt och manligt” 

(Skolverket2). Undervisningen uppfattas på olika sätt av en man och av en kvinna (Fagrell & 

Nilsson, 1998). Könsskillnader i idrott och hälsa är en konsekvens av hur könsroller uppstår i 

samhället (Eccles & Harold, 1991). 

       

2.3 Fysisk aktivitet och genus 

  

Fysisk aktivitet bör vara en del av människans vardag och är en grundförutsättning för god 

hälsa och välbefinnande. Förr i tiden fanns det ett naturligt större krav på fysisk aktivitet än 

vad det är idag. Maskiner och andra bekvämligheter har ersatt nästan all fysisk ansträngning 

som exempelvis färdas för att skaffa mat, värma upp bostad samt förflyttningar mellan olika 
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platser. Människokroppen har alltid varit till för att röra på sig för att fungera friskt och 

hälsosamt genom livet. Minskad fysisk aktivitet och dagens lättillgängliga energitäta 

livsmedel leder till fysisk och psykisk ohälsa (Schäfer Elinder & Faskunger, 2006). 

      

Fysisk aktivitet kan delas in i olika typer, vardagsaktivitet samt prestationsinriktad traditionell 

träning av kondition, styrka och rörlighet (Raustorp, 2004). Flertalet studier visar på att 

regelbunden träning ökar och bibehåller den fysiska självkänslan och störst effekt finns hos 

barn och hos medelålders vuxna (Raustorp, 2006). WHO (World Health Organisation, 2008) 

rekommenderar 30 minuter fysisk aktivitet på måttlig nivå per dag samt intensiv fysisk aktivitet 

20 minuter minst tre gånger per vecka (World Health Organisation, 2008).  

 

Det finns även risker med fysisk aktivitet särskilt inom idrott och högintensiv motion. Ett 

förekommande exempel är ätstörningar som kan utgöra en allvarlig hälsorisk för individen. 

Samhället, inklusive skolan bör arbeta hårt på att skapa attraktiva och lustfyllda miljöer som 

främjar fysisk aktivitet och som kan konkurrera med den alltmer utbredda passiviteten. Det 

viktigaste är att finna fysiskt aktivitet lustfylld, inte bara nyttigt (Schäfer Elinder & Faskunger, 

2006). 

      

Minskad fysisk aktivitet är vanligt förekommande bland ungdomar idag. Störst minskning 

sker mellan 12 och 18 års ålder och är starkare hos flickor än hos pojkar. Minskningen hos 

flickorna beror på tidsbrist, otillräckligt stöd och uppmuntran av föräldrar, lärare och kamrater 

(Rasmussen m fl, 2004). Även Sollerheds studie (1997) pekar på att pojkar rör sig mer än flickor. 

Hon menar också att flickor har lägre fysisk kapacitet på de praktiska programmen än på de 

teoretiska programmen på gymnasiet (Sollerhed, 1997).  

 

2.4 Motivation och självkänsla 

 

En nyckelfaktor för att kunna påverka den fysiska självkänslan är motivationen och Raustorp 

(2006) anser att den krävs för att ge energi till våra beteenden. ”Vår fysiska självkänsla har 

stor betydelse för motivationen att vara fysiskt aktiv, och därmed för vår hälsa” (Raustorp, 

2006 s.5). Annerstedt (2005) hävdar att ungdomarna måste kunna relatera till det de förväntas 

att göra för att bli motiverade (Annerstedt, 2005). Motivation är en stor drivkraft för att kunna 

påverka inlärning och beteende. Lärarens uppgift är att skapa inlärningssituationer som 

eleverna upplever att de behärskar. På så sätt lär de sig förhoppningsvis mer och de känner sig 
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motiverade. Det skapas en positiv motivationsspiral och den inre motivationen ökar (Deci & 

Ryan, 1985). En god självkänsla kan liknas som en inre drift och en god självkänsla medför 

ökad motivation som resulterar i en bättre prestationsnivå (Johnsson, 2003).                                                          

      

Raustorp (2006) skriver att inre motivation är när den inre tillfredställelsen är drivkraften, ex 

”Jag gör det här för att jag brinner för det” medan pengar och berömmelse är faktorer för den 

yttre motivationen. Motivation är nödvändig kraft i både inlärningssituationer och 

beteendemodifikation. Den inre motivationen får energi genom inlärningstillfällen där 

eleverna känner att de lyckas och på så sätt får en känsla av kompetens och ökad självkänsla 

(Raustorp, 2006).  Enligt Deci & Ryan (1985) har människor ett naturligt behov av att känna 

sig duktiga och kompetenta inom de områden som utforskas. Olika miljöer och sammanhang 

tar fram olika reaktioner hos människan vilket betyder att alla elever behöver individuell 

motivation. Även koncentration på uppgiften bidrar till att individen vill lära sig mer och testa 

andra uppgifter (Deci & Ryan, 1985). Ekberg & Erberth (2002) lyfter fram två huvudfaktorer, 

glädje och välbefinnande, för att skapa en sann inre motivation. Dessa två faktorer kommer 

från självständighet, personlig kontroll och optimal utmaning. Glädje och välbefinnande 

skapar en känsla av att vilja försöka ännu mer för att ytterligare utvecklas vilket slutligen 

leder till positiv fysisk självkänsla (Ekberg & Erberth, 2002). 

 

2.5 Ungdomsåldern och genus 
 

Enligt von Tetzchner (2005) är människan mellan 12-18 års ålder som mest mottaglig för 

förändring. Under denna tid som kallas ungdomsåldern kan ungdomarna påverkas till en 

positiv livsstil. Ungdomsåren präglas av kroppsuppfattning, starka känslor och mycket 

uppmärksamhet till det egna jaget. Ungdomarna skapar nya relationer, finner nya intressen, 

gör viktiga val för framtiden, skapar sig en egen identitet. Det är under denna period som den 

fysiska och den psykologiska utvecklingen startar. Flickor är vanligtvis ett till två år före 

pojkar i utvecklingen. De kvinnliga hormonerna ökar vilket leder till en ny upplevelse av den 

egna kroppen och självuppfattningen, vilket kan medföra både positiva och negativa tankar 

och handlingar. Pojkar som utvecklas tidigt får mer tillskriven kompetens och ansvar. Dock 

sker utvecklingen oftast bara fysiskt och än är de oftast kognitivt inte redo att ta det nya 

ansvaret de ibland förväntas (von Tetzchner, 2005). Flickor som utvecklas tidigt får ofta en 

negativ syn på sin kropp. De anser sig väga för mycket och känner otillfredsställelse och 
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minskad självkänsla med den egna kroppen.  De kommer oftare i kontakt med alkohol, är mer 

sexuellt aktiva, röker och hamnar i ”fel” sällskap (von Tetzchner, 2005).  
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2.5.1 Kroppsattraktivitet  

 

Engström & Redelius (2002) skriver att skolan skall poängtera och diskutera medias 

(tidningar, tv, internet, reklam mm) ensidiga framställning av unga kroppsideal, vilket på sikt 

kan hjälpa ungdomarna till ökad självkänsla. Ungdomar är lättpåverkade och i dagens 

samhälle finns påverkan från media i stort sett vart vi än vänder oss. Idealbilder målas 

dagligen upp och ungdomar kan lätt skapa fel sorts idealbilder på hur vi ska se ut vilket leder 

till dålig självkänsla. I Lpf 94 läses ”Eleverna skall också kunna orientera sig i en komplex 

verklighet med stort informationsflöde och snabb förändringstakt” (Skolverket2). Hur vi ser 

på våra kroppar idag liknar inte alls sättet som vi såg på dem under tidigare sekel, då det 

ansågs vara fint med stora kroppsformer. Idag riktas uppmärksamhet både till människans 

yttre och inre och kroppen anses vara påverkbar, vilket både kan vara positivt och negativt. 

Föreningen av egenskaperna i kropp och själ skapar en identitet som sedan påverkar vår syn 

på oss själva och på tron på hur andra uppfattar oss. De olika uppfattningarna påverkar synen 

på kroppsattraktivitet (Engström & Redelius, 2002).  

 

Johnsson (2003) betonar också att det kan vara till fördel med att ha någon att identifiera sig 

med, att ha en god förebild. Tyvärr vill dagens barn och ungdomar efterlikna orealistiska 

förebilder som inte ens är i närheten av samma ålder eller liv som de själva. Alltför lätt sprids 

medias felaktiga förebilder och idealbilder till barn och ungdomar som inte kan se det ur ett 

rimligt perspektiv och de med låg självkänsla påverkas lättast (Johnsson, 2003).  

 

Johnsson (2003) anser att skolan och familjen måste försöka att skapa balans i denna 

mediadjungel. Att diskutera realistiska samt orealistiska ideal, prata om vad som är 

skillnaderna mellan dessa samt diskutera moraliska värderingar är otroligt värdefullt för att 

rädda och stärka ungdomars självkänsla (Johnson, 2003). Detta styrker även Lpf 94 på 

”Eleverna skall träna sig att tänka kritiskt, att granska fakta och förhållanden och att inse 

konsekvenserna av olika alternativ” (Skolverket2).  
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2.6 Könsroller i idrott och hälsa  

2.6.1 Historik 

 

Fagrell (2000) skriver att idrotten historiskt sett mest varit tillämpad och utövad av män med 

manliga ideal och idéer. Kvinnor försökte komma in i idrottsvärlden som egentligen var 

avsedd för män som ansåg att kvinnorna inte borde syssla med idrott eftersom skillnaden 

mellan vad som var manligt och kvinnligt var så stor. De första kvinnorna som kom att utöva 

idrott sågs som avvikare, idrott var ju någonting för män. Än idag är det inte fullt acceptabelt 

runt om i samhället att kvinnor utövar traditionellt manliga idrotter som t ex boxning och 

ishockey (Fagrell, 2000). 

       

Ekberg & Erberth (2002) tar upp Per Henrik Ling (1776-1839) som införde gymnastiken till 

den svenska folkskolan år 1842. Ling ansåg att gymnastiken var främst för pojkar. Han 

förespråkade att även flickor behövde en god hälsa. Han beskriver kvinnans anatomi likvärdig 

med mannens men att hennes psykologiska anlag kräver en lindrigare behandling. 

Utvecklingen av kvinnogymnastiken gick trögt. De första kvinnliga idrottslärarna 

examinerades först 1864. Per Lings son Hjalmar Ling kom senare att vilja lyfta fram kvinnor i 

gymnastiken. Under 1950- 1960 talet började pojkar och flickor att undervisas tillsammans på 

lågstadiet. Det var fortfarande en uppdelning mellan könen på mellanstadiet och högstadiet 

men efterhand kom samundervisningen att utbredas först på gymnasiet och även senare på de 

andra stadierna (Ekberg & Erberth, 2000). 

 

2.6.2 Uppfattningar om manligt och kvinnligt 

 

Fagrell (2000) beskriver barns uppfattningar om vad de anser kvinnligt respektive manligt ur 

ett kroppsligt och idrottsligt perspektiv. Det framkommer att både flickor och pojkar har 

samma syn på kvinnligt och manligt. Manligt och maskulint anses vara något bättre vilket 

båda könen instämmer (Fagrell, 2000).  

       

Enligt Larsson, Fagrell och Redelius (2005) är det vanligt att lärarna har uppfattningar om vad 

som är kvinnligt och manligt angående den fysiska förmågan och intresse. Flickorna kommer 

ofta i skymundan samt att flickor och pojkar som grupper betraktas som mycket homogena. 
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Dessa uppfattningar gör att lärare vill dela gruppen med flickor för sig och pojkar för sig. Han 

menar att de istället bör lägga fokus på att skapa likvärdighet i blandade grupper (Larsson 

m.fl. 2005).  

 

Enligt Engström och Redelius (2002) har de kollektiva föreställningarna om de båda könen 

har funnits sedan länge och styr människan mer än man vill tro. Helt automatiskt görs vissa 

val utan eftertanke. Det automatiska är något som är naturligt och sitter i generna. 

Föreställningarna i våra huvuden om manligt och kvinnligt skapar de mentala bilderna om hur 

kvinnor och män skall uppträda. Det som kallas manligt och kvinnligt konstrueras av 

människan i olika sammanhang. Begreppen är relaterade till normer, attityder, symboler och 

strukturer som är förknippade med kvinnor och män. Det går dock att reflektera över och 

förändra det som anses vara typiskt kvinnligt och manligt. Genom att bryta upp ur 

vanemönster och handlingar kan vi förändra regler och normer som styr vardagen för de båda 

könen (Engström,& Redelius, 2002). I Lpf 94 står det att skolan skall sträva efter att motverka 

traditionella könsmönster (Skolverket2). 

 

2.6.3 Konstruktion av kön i idrott och hälsa  

 

I artikeln Kön-Idrott-skola skriver Larsson m fl (2005) om den generella bilden av flickors 

och pojkars villkor i ämnet idrott och hälsa. Detta uttrycks genom att flickor och pojkar är på 

ett bestämt sätt, pojkar dominerar och flickor blir underordnade. Det är ofta som flickor och 

pojkar bedöms som homogena grupper. Tyvärr faller många ungdomar bort i denna 

konstruktion, de som inte passar in i flickiga gruppen eller pojkiga gruppen. Konstruktionen 

av kön leder till olika konsekvenser för flickornas och pojkarnas lärande samt syn på sig 

själva. Genus är ett annat ord för konstruktion av kön (Larsson  m.fl. 2005).  

Larsson m.fl. (2005) hävdar att betydelsen av kön i undervisningen visas i flick- och 

pojkgruppen. Undervisningen handlar mycket om att anpassas till de olika grupperna 

(innehåll och arbetsformer) oftast till flickor. Flickor och pojkar har kroppar som är på ett 

visst sätt. Larsson m.fl. (2005) förnekar inte att det finns biologiska och fysiologiska 

kroppsliga skillnader men styrker att det är undervisningen (dess innehåll och arbetsformer) 

som skapar könsskillnader. Aktiviteterna och arbetsformerna skapar de traditionella 

föreställningarna om manlighet och kvinnlighet. Föreställningarna bestämmer vilka som kan 

utföra aktiviteten och som läraren måste anpassa sig till (Larsson m.fl. 2005).  
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2.6.4 Intresse av idrott och hälsa ur ett genusperspektiv  

 

Larsson m.fl. (2005) hänvisar till hans och Fagrells riksomfattande studie kallad Skola-Idrott-

Hälsa (2004) där det framkom att idrott och hälsa är det ämne som är mest uppskattat i skolan 

och där de flesta elever deltar. Endast ett fåtal elever har negativa föreställningar om ämnet. 

Flertalet elever anser att de genom deltagande får ökade kunskaper. Enligt undersökningen 

tycker fler pojkar det är roligare med idrott och hälsa. Givetvis gäller detta inte alla pojkar och 

Larsson m.fl. (2005) frågar sig om det grundar sig på gemensamma erfarenheter? Flickor och 

pojkar har en gemensam inställning till ämnet idrott och hälsa. De som är positiva till ämnet 

och har en gemensam nämnare vilken är att de båda är engagerade i en idrottsförening. Dessa 

ungdomar tycker också att de blir bättre i idrott. De som är negativt inställda anser sig inte bli 

bättre på idrott (Larsson m.fl. 2005). 

       

Larsson (2005) fortsätter, ”det är svårt att hävda att flickor och pojkar kan betraktas som två 

skilda och homogena grupper av elever” (Larsson m.fl. 2005 s.6 ). Skillnaderna inom könen 

är lika märkbara som skillnaderna mellan könen. Aktiviteter som mest attraherar både flickor 

och pojkar är bollspel. För flickor kommer efter bollspel, racketspel, dans, 

aerobic/motionsgymnastik samt simning (rangordnade i ordning). Pojkars andra intressen 

efter bollspel är racketspel, bollekar, skidor och styrketräning. Larsson (2005) hävdar att 

Sandahl menar att bollspel är den aktivitet som dominerar mest under idrottslektioner 

(Larsson m.fl. 2005).  

 

Detta resonemang styrks av Skolverkets utvärdering (2002) om vad som intresserar pojkar 

och flickor mest. Där framkom att pojkarna styr innehållsvalet som också har förstärkts under 

senare år. Pojkarna känner sig nöjda och duktiga inom ämnet medan flickorna känner sig 

mindre duktiga och otrygga. Flickorna får inte tillfälle att visa vad de kan vilket tyder på att 

undervisningen riktar sig mot pojkar (Skolverket3).  
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2.6.5 Betyg och genus 
 

En studie gjord av Carli (1999) visar att flickorna fick sämre betyg än pojkarna när 

samundervisningen slog igenom. Detta stämmer fortfarande då var fjärde pojke har högsta 

betyg i idrott och hälsa medan var sjätte flicka har det. Lägsta betyg delas ut till drygt var 

fjärde pojke samt var tredje flicka (Carli, 1999). Skolverket hävdar att detta ämne är det enda 

ämne där pojkarna har högst betyg, pojkarna dominerar med flest antal MVG och minst antal 

IG i betyget.  Flickorna anser sig inte behöva lika bra betyg som pojkarna vilket betyder att 

flickorna har en sämre fysisk självkänsla (Skolverket3). Larsson (2004) skriver att lärarens 

syn på genusfrågor ofta syns i den lokala kursplanen. Han hävdar också att lärare vanligtvis 

har svårt att motverka traditionella könsmönster (Larsson, 2004).  
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3. Problemprecisering 
 

Studien syftar till att undersöka fysisk självkänsla ur ett genusperspektiv bland ungdomar   

16-18 år. Jag har arbetat efter följande frågeställning: 

 

 Vilka undergrupper (dvs. idrottslig förmåga, kroppsattraktivitet, fysisk styrka och 

fysisk kondition) av den fysiska självkänslan är starkare hos flickor respektive pojkar i 

åldern 16-18 år?  
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4. Empirisk del 

 

4.1 Metodval 

 

Uppsatsen innehåller den kvantitativa ansatsen med enkätformulär och statistiska resultat för 

att undersöka ungdomars fysiska självkänsla.  ”Den kvantitativa forskningens strävan är att 

fokusera vissa specifika faktorer och att studera dem i förhållande till andra specifika 

faktorer” (Denscombe, 2000, s.206). 

      

För att undersöka ungdomarnas fysiska självkänsla används en bearbetad enkät av Raustorp 

(2006) som kallas Sådan är jag! (Bilaga 2). Den ursprungliga enkätens namn är Children and 

Youth-Physical Self-Perception Profile (CY-PSPP) som utvecklats av Fox och Corbins 

Physical Self-perception Profile. Den finns över hela världen och är översatt till ett tiotal 

språk. Enkäten är ett skattningsinstrument för fysisk självkänsla och är beprövat av forskare 

som Fox, Corbin och Whitehead (Raustorp, 2006). Enkätens validitet och reliabilitet har även 

testats av Raustorp år 2005. I denna studie utökades enkäten med ytterligare en fråga för att 

veta om den tillhörde en flicka eller pojke. På försättsbladet finns en kortare presentation av 

vem som skall undersöka samt syftet till denna enkätundersökning (Bilaga 1). Ungdomarna 

fick enkäten som innehöll 36 frågor. Frågorna var uppdelade i två påståenden, ett positivt och 

ett negativt påstående. Ungdomarna fick först välja antingen det positiva eller negativa 

påståendet för att sedan välja mellan ytterligare två påståenden, håller med eller håller delvis 

med. Utifrån deras svar räknades sedan deras poäng ut med hjälp av en tillhörande svarsskala. 

Det gick då att urskilja ungdomars fysiska självkänsla. I originalenkäten finns också 

anvisningar om hur enkäten skall genomföras vilket användes vid utdelningen av enkäten. 

 

När svaren sedan bearbetades delades de först in i de fem olika undergrupperna (idrottslig 

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

självkänsla). Om p-värdet var mindre än 0,05 fanns det en signifikant skillnad mellan pojkar 

och flickors fysiska självkänsla. Medianerna jämfördes med varandra och visar P-värdets 

resultat för att sedan se om det fanns någon signifikant skillnad mellan pojkar och flickor i de 

olika undergrupperna. Det valdes att räkna ut resultatet i medianer. Detta valdes för att 

resultatet inte ansågs vara normalfördelade. Medianerna redovisas sedan i tabeller. Om 



 22 

medelvärde istället använts med standardavvikelse hade resultatet inte blivit rättvist med 

tanke på att resultaten var spridda. Beräkningarna utfördes i programmet Graphpad Prism.   

   

4.2 Urval  
 

Målgruppen för enkätundersökningen var ungdomar 16-18 år. Åldern valdes eftersom min 

utbildning riktar sin mot den åldersgruppen. Ungdomarna som medverkar i studien studerar 

på textil och konfektion, bygg samt fordons program på en yrkesförberedande skola i Skåne.  

Enkäterna delades ut till 100 stycken ungdomar, dock blev det ett bortfall med 9 % och 91 

elever kom att medverka varav 44 flickor och 47 pojkar. De 9 % som föll bort ur 

undersökningen kan påverka resultatet då det exempelvis kan vara flickor med hög 

självkänsla eller pojkar med låg självkänsla. Det går inte att ta reda på utan bara reflektera 

över. De 9 procenten som bortföll berodde på att enkäterna besvarades felaktigt samt att några 

enkäter inte lämnades in.  

4.3 Upplägg och genomförande 

 

Skolans rektor kontaktades genom telefon och informerades om undersöknings syfte. Hon gav 

tillåtelse att utföra den efter lektionstid vilket betydde att ungdomarna inte hade min närvaro 

vid genomförandet. Då eleverna blev tilldelade enkäten blev de instruerade om hur de skulle 

gå till väga med den. Samma instruktioner fanns även på enkätens försättsblad. Ungdomarna 

fick ett dygn på sig att färdigställa enkäten. Eftersom de gjorde enkäten utan min närvaro hade 

de ingen chans att ställa eventuella frågor om hur den skulle fyllas i. Vid studerandet av 

enkäterna upptäcktes felaktigt ifyllda enkäter och resultatet skulle eventuellt kunna ha blivit 

annorlunda om de fått chans att fråga om sådant som var oklart. Bortfallet kan dels ha berott 

på saknaden av min närvaro eftersom jag då inte kunde hjälpa dem med eventuella frågor som 

uppstod under testet samt dels ha berott på att respondenterna endast hade en dag på sig att 

genomföra testet. 

 

4.4 Etiska hänsynstaganden 

 

Skolans rektor gav mig tillåtelse att göra enkätundersökningen med eleverna. Testpersonerna 

som slumpmässigt valdes ut till enkätundersökningen informerades om att det var frivilligt att 

medverka, att de var anonyma och att enkäterna endast skulle komma att användas i 
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forskningssyfte på högskolan (se bilaga 1). De kommer alltså inte att offentliggöras eller 

användas vidare. Samtyckeskravet säger att deltagarna själva har rätt att välja om de ska 

medverka vilket testpersonerna informerades om innan de blev tilldelade enkäten. Utförandet 

planerades och utgick från de fyra huvudkraven från Vetenskapsrådets forskningsetiska 

principer (Vetenskapsrådet, 2002). Dess huvudregel är att låta testpersonerna få reda på syftet. 

Denna studies syfte är att undersöka fysisk självkänsla ur ett genusperspektiv bland ungdomar 

mellan 16 och 18 år vilket ungdomarna meddelades.  

       

.4.5 Databearbetning av material 

 

Medianvärdet för flickor respektive pojkar beräknades i alla undergrupper av fysisk 

självkänsla (idrottslig förmåga, fysisk kondition, kroppsattraktion, fysisk styrka, fysisk 

självkänsla och global självkänsla). Den statistiska analysen, Mann-Whitney test, användes 

för att beräkna om det fanns en signifikant skillnad (P värde < 0.05) mellan flickor och 

pojkars medianvärde angående den fysiska självkänslan, inom de olika undergrupperna. Detta 

test valdes för att värdena inte anses normalfördelade och därför krävdes ett icke parametriskt 

test. Det redovisas sedan i tabeller. Om medelvärde istället använts med standardavvikelse 

hade resultatet inte blivit rättvist med tanke på att resultaten var utspridda. Beräkningarna 

utfördes i programmet Graphpad Prism.   

 



 24 

5. Resultat   
 

Nedan presenteras resultaten från undersökningen som genomföredes för att ta reda på ifall 

det fanns en signifikant skillnad mellan flickor och pojkars fysiska självkänsla. Den fysiska 

självkänslan är uppdelad i undergrupper och resultatet presenteras utefter dem.  

 

 

Tabell 1. Median av flickor respektive pojkars poäng inom idrottslig förmåga. 

Idrottsligförmåga Flickor (antal = 44) Pojkar (antal = 47) 

Median 13 15 

P värde: 0.0253 (Det finns en signifikant skillnad då p-värdet < 0,05 vilket betyder att det 

finns en signifikant skillnad i kategorin idrottslig förmåga.) 

 

 

 

 

Tabell 2. Median av flickor respektive pojkars poäng inom fysisk kondition.  

Fysisk kondition Flickor (antal = 44) Pojkar (antal = 47) 

Median 14 16 

P värde: 0.025 (Det finns en signifikant skillnad då p-värdet < 0,05 vilket betyder att det  

finns signifikant skillnad i kategorin fysisk kondition.) 

 

 

 

 

Tabell 3. Median av flickor respektive pojkars poäng inom kroppsattraktion.  

Kroppsattraktion Flickor (antal = 44) Pojkar (antal = 47) 

Median 15 16 

P värde: 0.1175 (Det finns en signifikant skillnad då p-värdet < 0,05 vilket betyder att det inte 

finns en signifikant skillnad i kategorin kroppsattraktion.) 

 

 

 

 

Tabell 4. Median av flickor respektive pojkars poäng inom fysisk styrka .  

Fysisk styrka Flickor (antal = 44) Pojkar (antal = 47) 

Median 16 17 

P värde: 0.0135 (Det finns en signifikant skillnad då p-värdet < 0,05 vilket betyder att det 

finns en signifikant skillnad i kategorin fysisk styrka.) 
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Tabell 5. Median av flickor respektive pojkars poäng inom fysisk självkänsla.  

Fysisk självkänsla Flickor (antal = 44) Pojkar (antal = 47) 

Median 17 18 

P värde: 0.4314 (Det finns en signifikant skillnad då p-värdet < 0,05 vilket betyder att det inte 

finns en signifikant skillnad i kategorin fysisk självkänsla.) 

 

 

 

 

Tabell 6. Median av flickor respektive pojkars poäng inom global självkänsla.  

Global självkänsla Flickor (antal = 44) Pojkar (antal = 47) 

Median 19 19 

P värde: 0.8831 (Det finns en signifikant skillnad då p-värdet < 0,05 vilket betyder att det inte 

finns en signifikant  skillnad i kategorin global skälvkänsla.) 

 

 

 

Sammanfattningsvis upptäcktes en signifikant skillnad av flickors och pojkars fysiska 

självkänsla i kategorierna idrottslig förmåga, fysisk kondition och fysisk styrka. I kategorierna 

kroppsattraktion, fysisk självkänsla och global självkänsla upptäcktes ingen signifikant 

skillnad.  
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6. Resultatdiskussion  

 

Syftet med detta arbete är att undersöka flickors och pojkars fysiska självkänsla och ta reda på 

om och vilka signifikanta skillnader det finns ur ett genusperspektiv. 

 

Det upptäcktes en signifikant skillnad i kategorierna idrottslig förmåga, fysisk kondition och 

fysisk styrka där flickorna skattade sig lägre än pojkarna. En studie av Eccles & Harolds 

(1991) tyder också på att flickor skattar sin fysiska självkänsla lägre än pojkar, i samtliga, 

undergrupper, idrottslig (motorisk) kompetens, kroppsattraktivitet, fysisk styrka och fysisk 

kondition (Eccles & Harolds, 1991). 

 

För att ungdomar ska kunna utveckla en positiv bild och känsla av sin idrottsliga förmåga, 

fysiska kondition samt fysiska styrka menar Raustorp (2004) att krävs det att läraren vet på 

vilket sätt den ska påverka eleven. Eleven måste känna sig inspirerad för att vilja utveckla 

sina förmågor. Det är processen och utvecklingen som är viktig i en sådan fråga (Raustorp, 

2004). Som skolverket (Skolverket2) skriver skiljer sig processen sig åt från elev till elev, där 

av är det viktigt med varierad undervisning för att kunna främja en positiv utveckling hos 

eleverna. För att utveckla bl. a sin fysiska styrka, fysiska kondition och sin idrottsliga förmåga 

är det viktigt att avdramatisera jämförelsen mellan eleverna även om det i vissa fall kan gynna 

utvecklingen då vissa elever behöver den typen utmaningen (Raustorp, 2004).  

 

Eleverna skall själva kunna påverka sin undervisning och kunna välja nivå på intensiteten för 

att uppnå bästa utveckling (Skolverket2). Enligt Fagrell och Nilsson (1998) uppfattas 

undervisningen olika av flickor och pojkar. Detta kan spela roll till resultatet i denna studie 

där flickorna skattade sig lägre i idrottslig förmåga, fysisk styrka och fysisk kondition. Om de 

inte haft samma chans att utveckla sina förmågor skattar de sig lägre (Fagrell & Nilsson 

1998).  

 

Generna påverkar också vår fysiska styrka, fysiska kondition och idrottsliga förmåga. Då 

eleverna får förståelse för det behöver inte självförtroendet påverkas negativt som kan göra att 

de tappar motivationen (Raustorp, 2004). Detta tror jag är viktigt att prata om med sina elever 

för då de får förståelse för detta kanske de ser på sina förmågor på ett annat sätt som istället 

kan utveckla dem på sikt.  



 27 

 

Enligt Rasmusson m.fl. (2004) är minskad fysisk aktivitet vanligt förekommande hos 

ungdomar mellan 12 och 18 år och minskningen är starkare hos flickor. Detta kan ha samband 

med att flickorna i denna studie skattar sig lägre än pojkar angående fysisk styrka, fysisk 

kondition och idrottslig förmåga. Sollerheds studie från 1997 tyder på att flickor har lägre 

fysisk kapacitet på de praktiska programmen än på de teoretiska programmen (Sollerhed, 

1997). Denna studies testpersoner studerade på ett praktiskt gymnasium och flickornas 

svagare fysiska uppskattning kan alltså bero på det. Flickorna som var med i studien var ofta 

de som klagade på idrottslektionerna, de var inte nöjda med innehållet eller hade ont 

någonstans i kroppen. Det behöver inte betyda att de är inaktiva på sin fritid men jag fick en 

uppfattning om att de inte var så positivt inställda till fysisk aktivitet. Såklart fanns det flickor 

som var otroligt positiva och aktiva men i det stora hela var det en negativ trend hos flickor. 

 

Larsson m.fl. (2005) skriver att fler pojkar än flickor tycker att idrott är roligt. Enligt 

Skolverkets utvärdering (2002) är det pojkarna som styr idrottslektionernas innehåll. Pojkarna 

känner sig nöjda och duktiga över sina prestationer medan flickorna känner sig mindre 

duktiga och otrygga (Skolverket3). Detta var också något som jag ofta kom att fundera över 

när jag utövade min praktik på gymnasieskolan där jag gjorde undersökningen. Det var ofta 

pojkarnas röster hördes först och mest om vad de önskade göra på idrottslektionerna och ofta 

blev det som de ville. Enligt Carli (1999) fick flickorna sämre betyg i idrott när 

samundervisningen slog igenom vilket fortfarande stämmer. Att de har sämre betyg kan ha att 

göra med att flickorna skattar sin idrottsliga förmåga, fysiska styrka och fysiska kondition 

lägre än pojkarna. Detta hävdar skolverket som skriver att flickor inte anser sig behöva lika 

bra betyg som pojkar vilket enligt skolverket betyder att flickorna ar sämre fysisk självkänsla 

(Skolverket3).  

 

Det bör uppmärksammas att denna uppsats är skriven utefter Lpo/Lpf 94 eftersom den 

påbörjades innan Lgr 11 trädde i kraft.  
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6.1 Metoddiskussion  

 

Det blev ett bortfall på 9 % som dels kan bero på att några testpersoner besvarat enkäten fel 

dels att några enkäter inte lämnats in. Detta skulle dock kunna undgåtts om jag närvarat när 

enkäterna genomfördes. Då skulle jag kunnat svara på eventuella frågor rörande hur enkäterna 

skulle fyllas i samt att jag snabbt kunnat samla in enkäterna när testpersonerna var klara. Om 

jag organiserat enkätundersökningen bättre så eleverna fick göra den på ett lektionstillfälle 

kanske det inte heller blivit något bortfall. Några av de 36 frågor som enkäten innehåller kan 

ha varit svåra att förstå samt ha uppfattas som tråkiga av eleverna vilket kan ha varit 

anledningen till att testen så fort som möjligt kryssades igenom vilket jag tror skett i vissa fall. 

När jag gick igenom enkäterna uppfattade jag att vissa ungdomar inte tagit frågorna på allvar 

vilket jag grundade på skriftliga kommentarer av ungdomarna samt att formuläret var ifyllt på 

ett slarvigt sätt. Det kan också ha berott på att de endast hade en dag på sig att färdigställa 

enkäterna. Jag funderar också på om resultatet hade blivit annorlunda om jag hade valt 

intervjuer istället för enkätundersökning, eller båda delarna? Kanske hade resultatet blivit 

annorlunda med fler respondentet? 

 

6.2 Fortsatt forskning 

 

Jag skulle vilja dela in fysiskt aktiva flickor och pojkar i en grupp samt inaktiva flickor och 

pojkar i en grupp och i de grupperna ta reda på om det är flickor eller pojkar som har högst 

fysisk självkänsla och jämföra med detta resultat. Vidare skulle det vara intressant att forska 

mer om flickors fysiska självkänsla eftersom även denna studie visar på att de vanligtvis har 

lägst fysisk självkänsla. Detta för att komma fram till hur man kan anpassa undervisningen så 

att flickorna gynnas i ämnet idrott och hälsa och därmed bidra till en mer jämställd skola. 

Eftersom denna studie grundar sig på en praktisk gymnasieskola skulle det vara intressant att 

jämföra denna studies resultat med en likadan undersökning på en teoretisk gymnasieskola. 

Det skulle också vara spännande att utföra undersökningen i alla olika stadier, (låg, mellan, 

högstadiet och gymnasiet) för att eventuellt se var och när den fysiska självkänslan ändras. 
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7. Sammanfattning 

 

 

Forskningsbakgrunden behandlar olika teorier och tidigare forskning ur olika perspektiv 

berörande ungdomars fysiska självkänsla. Studiens syfte var att undersöka fysisk självkänsla 

ur ett genusperspektiv bland ungdomar 16-18 år och frågeställningen var, vilka undergrupper 

(idrottslig förmåga, fysisk styrka, fysisk kondition, kroppsattraktion, fysisk självkänsla och 

global självkänsla) av fysisk självkänsla är starkare hos flickor respektive pojkar? För att ta 

reda på det användes den kvantitativa ansatsen med enkätformulär och statistiska resultat. En 

bearbetad enkät av Raustorp (2006) som kallas Sådan är jag! (Bilaga 2) användes för att 

undersöka ungdomarnas fysiska självkänsla. Ungdomarna som medverkar i studien studerar 

på textil och konfektion, bygg samt fordons program på en yrkesförberedande skola i Skåne.  

Enkäterna delades ut till 100 stycken ungdomar med ett bortfall med 9 % och 91 elever kom 

att medverka, 44 flickor och 47 pojkar. De 9 % som föll bort ur undersökningen kan 

eventuellt påverka resultatet då det exempelvis kan vara flickor med hög självkänsla eller 

pojkar med låg självkänsla. Bortfallet berodde på att enkäter besvarades på fel sätt samt att 

några enkäter inte lämnades in. Detta kan ha berott på att jag inte var närvarande när 

enkäterna fylldes i samt att de endast hade en dag på sig att fylla i enkäterna.  

 

Fysisk självkänsla är ett begrepp som beskriver hur vi ser på våra fysiska förmågor och är en 

undergrupp till självkänsla. Den fysiska självkänslan har följande undergrupper, idrottslig 

förmåga, fysisk styrka, fysisk kondition, kroppsattraktion, fysisk självkänsla samt global 

självkänsla. Den fysiska självkänslan påverkar vårt välbefinnande och kan ur ett hälsosamt 

perspektiv förändra människors liv i positiv bemärkning. Den har ett samband med fysisk 

aktivitet ”Vår fysiska självkänsla har stor betydelse för motivationen att vara fysiskt aktiv och 

därmed för vår hälsa” (Raustorp, 2006 s. 5). Sambandet mellan fysisk självkänsla och 

regelbunden träning är större än fysisk självkänsla och fysisk aktivitet (Raustorp, 2006). 

 

En utvärdering av skolverket (skolverket3) visar på att flickor skattar sin fysiska självkänsla 

lägre än vad pojkar gör. Där framkom också att flickor och pojkar har olika intressen gällande 

fysisk aktivitet. För att skapa intresse och utveckling hos samtliga elever bör lärarna veta 

deras olika intressen som på sikt kan hjälpa eleverna att stärka den fysiska självkänslan 

(Skolverket3).  
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Perioden mellan 12 och 18 år kallas för ungdomsåldern och det är under denna tid som 

människan är som mest mottaglig för förändringar och minskad fysisk aktivitet är vanligt 

förekommande bland ungdomar under perioden. Störst är minskningen hos flickor och beror 

på tidsbrist, otillräckligt stöd och uppmuntran av föräldrar, lärare och kamrater (Rasmussen m 

fl, 2004). För att kunna påverka den fysiska självkänslan krävs motivation (Raustorp, 2006). 

 

I denna studie upptäcktes en signifikant skillnad (P värde < 0.05) i undergrupperna idrottslig 

förmåga, fysisk styrka och fysisk kondition. Det är ett resultat som stämmer överrens med 

Eccles & Harolds (1991) studie som tyder på att flickor skattar sin fysiska självkänsla lägre än 

pojkar vilket gäller i samtliga undergrupper, idrottslig förmåga, kroppsattraktivitet, fysisk 

styrka och fysisk kondition. Flickors självkänsla som påverkas negativt i ungdomsåldern kan 

leda till att deras globala självkänsla minskar (Eccles & Harolds, 1991). 
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Bilaga 1 
 

Hej! 

 
Jag heter Johanna Nordmark och läser till idrottslärare på Kristianstad Högskola. Jag skriver 

min examensuppsats som handlar om ungdomars fysiska självkänsla. Jag ska undersöka om 

flickor och pojkar i 16-18 års ålder skattar sin fysiska självkänsla på olika sätt.  

 

Det är fritt val att medverka men jag skulle bli mycket tacksam om du väljer att svara på 

denna enkät då jag tänker använda svaren till min undersökning. Enkäten skall fyllas i 

individuellt och du är anonym eftersom frågorna är personliga och kan upplevas som 

känsliga. Enkäten kommer endast användas i forskningssyfte och kommer inte att användas 

vidare. 

 

Skalan består av två påståenden och fyra strukturerande svarsmöjligheter. Bestäm först vilket 

av de två påståenden som passar dig bäst, därefter om du håller med helt eller delvis. 

(Markera med ett X). För att förstå ännu bättre läs noggrant igenom första exemplet på 

enkäten. 

 

Jag är tacksam om du återlämnar enkäten till mig i morgon.  

 

Ringa in om du är flicka eller pojke. 

 

Med vänlig hälsning, 

Johanna Nordmark 
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