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Sammanfattning 

 
Syftet med undersökningen var att studera vilken betydelse fysisk kompetens och självkänsla 

har för elever i ämnet idrott och hälsa. Undersökningen genomfördes genom en enkätstudie 

med elever på gymnasiet. Resultatet visade ett signifikant men svagt samband mellan betyg 

och upplevd fysisk kompetens. Resultatet visade inget samband mellan självkänsla och betyg. 

När det gäller inställning till ämnet fanns det ett måttligt positivt samband mellan 

inställningen till ämnet och självkänsla och ett måttligt starkt positivt samband mellan 

inställningen till ämnet och fysisk kompetens. Enligt resultatet i denna undersökning kan man 

dra slutsatsen att självkänsla och fysisk kompetens kan ha en viss betydelse men att det också 

finns andra betydelsefulla faktorer som spelar in i lärprocessen.  

 

Abstract 

The purpose of the study was to study the importance of physical competence and self-esteem 

for students in physical education. The survey was conducted through a quantitative approach 

with students in upper secondary school. The result showed a significant but weak connection 

between grade and perceived physical competence.  The result showed no connection between 

self-esteem and grade. When it comes to attitude towards physical education there was a 

moderate positive connection between attitude towards physical education and self-esteem 

and a moderate strong connection between attitude towards physical education and perceived 

physical competence. According to the results of this study it can be concluded that self-

esteem and physical competence may have some significance but that there are also other 

important factors that also affects the outcome of the learning process.  
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1. Inledning 

 

Självkänsla är något som diskuteras inom många olika sammanhang, det kan handla om 

idrott, jobb eller bara allmänt om hur man mår som människa. Lärare har möjlighet att se till 

att  unga tidigt ges möjlighet att kunna påverka sitt självförtroende och därmed stärka sin 

självkänsla. Därför är det relevant att undersöka om det finns något samband mellan elevers 

självkänsla och inställningen till idrott och hälsa samt deras betyg i ämnet. Frågor som då blir 

intressanta är om självkänslan påverkar elevernas betyg och deras inställning till idrottsämnet. 

I undersökningen söks även svar på om elever med positiv inställning till idrottsämnet besitter 

en högre självkänsla och har de ett högre betyg i ämnet?. 

 

1.2. Syfte  

Det övergripande syftet med undersökningen är att studera vilken betydelse fysisk kompetens 

och självkänsla har för elever i ämnet idrott & hälsa (vidare benämnt som idrottsämnet). För 

att besvara det övergripande syftet formulerades följande frågeställningar: 

 

 Finns det något samband mellan betyg i idrottsämnet och upplevd fysisk kompetens? 

 Finns det något samband mellan betyg i idrottsämnet och självkänsla? 

 Finns det något samband mellan inställningen till idrottsämnet och självkänsla? 

 Finns det något samband mellan inställningen till idrottsämnet och fysisk kompetens? 
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2. Litteraturbearbetning 
 
2.1 Självkänsla och självförtroende 
 

Hassmén, Hassmén och Plate (2003) förklarar att självkänsla innebär hur en person uppfattar 

och värderar sig själv, medan självförtroende har att göra med hur personen uppfattar sin 

förmåga att klara av olika saker inom olika områden. Det innebär att en person kan ha ett högt 

självförtroende inom en speciell idrottsgren samtidigt som självförtroendet kan vara lågt när 

det gäller ett specifikt skolämne. De förklarar även att det är mycket lättare att stärka en 

persons självförtroende än dess självkänsla eftersom självkänsla utvecklas tidigt under 

uppväxten.  

 

Skaalvik och Skaalvik (2016) beskriver självkänsla som självrespekt, självacceptans och 

självaktning. Med detta menar de att individer ska kunna känna att man accepterar sig själv 

för den man är utan att påverkas av andras tyckande och att man är nöjd med sig själv. 

Skaalvik och Skaalvik drar även paralleller mot skolans värld. De beskriver hur elevers 

självkänsla kan höjas och sänkas genom att de klarar av eller inte klarar av olika delar i 

skolan, känner tillhörighet och uppskattas för den man är. I dagens skola strävar eleverna mot 

mål, för att nå de uppsatta målen krävs att eleverna presterar. Skaalvik och Skaalvik (2016) 

skriver om hur dessa krav på prestationer kan påverka självkänslan bland eleverna. De skriver  

 

Svaga prestationer kan då upplevas som att man inte lever upp till de normer och 

förväntningar som finns i skolmiljön. Elevernas prestationer i skolan har dock inte 

betydelse enbart i skolan, utan resultaten är också viktiga för elevernas föräldrar och för 

samhället i stort. (s.75). 

 

De menar att om en elev inte når upp till de förväntningar som kan finnas kan detta direkt 

vara en bidragande orsak till att elevers självkänsla tar skada. 

 

Begreppet självkänsla är vanligt förekommande idag och används inom många olika 

områden, som allt ifrån populärpsykologi till vetenskapliga artiklar.  Nationalencyklopedin 

(2011) definierar självkänsla med "inom psykologin en med känslor och värderingar 

förbunden del av en persons självmedvetande". I Wagnsson (2009) beskrivs självkänsla som 

varje persons uppfattning om sig själv samt personens egen värdering av sig själv. Lindwall 

(2011) förklarar att: ”Självkänsla är lite som luft, flyktig, osynlig och inte greppbar, men ändå 
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central för överlevnad och utveckling.” (s. 28). Han beskriver självkänsla som något naturligt 

som alla tar för givet, utan att tänka på att man har förrän bristen på den blir uppenbar. Då 

upptäcker personen det oftast genom att konsekvenserna av låg eller dålig självkänsla syns 

och kan registreras. 

 

Vidare skriver Lindwall (2011) att begreppet självkänsla används flitigt överallt omkring oss i 

olika typer av debatter, i media, i verkliga livet och i böcker. I media beskrivs hög självkänsla 

som en nödvändig huvudingrediens för ett framgångsrikt och fulländat liv samtidigt som det 

förklaras vara ett botemedel mot sociala problem som missbruk, våld, arbetslöshet eller andra 

komplicerade problem. Han anser inte att det finns någon entydig förklaring på begreppet 

självkänsla för ju fler olika sammanhang det förekommer i, desto svårare blir det att förstå då 

många menar olika saker med självkänsla. 

 

Hassmén, Hassmén och Plate (2003) beskriver begreppet självförtroende med att säga att 

självförtroende handlar mer om en uppfatttning av en kapacitet. Lindwall (2011) skriver i sin 

bok Självkänsla - Bortom populärpsykologi och enkla sanningar om just begreppet 

självförtroende. Där skrivs det om 

 

begreppet självförtroende, som ibland likställs med självkänsla, handlar mer om 

upplevd kompetens inom specifika områden. Dock, ofta har personens 

självförtroende, speciellt på områden som är viktiga för individen, ett tydligt 

samband med dennes övergripande självkänsla. (s.31). 

 

2.2 Fysisk kompetens  
 

En definition kring kompetensbegreppet görs i Vanden Auweeles antologi från 1999. Van 

Rossum, Musch & Vermeer (1999) menar att den upplevda kompetensen är en persons 

känslor eller attityd som han eller hon antar sig en uppgift eller utmaning med. Augustsson 

(2007) förklarar fysisk kompetens som att personer har lärt sig "att praktisera och bemästra 

fysiska utmaningar och övningar inom idrottsmiljön" (s. 20). Kompetens är ett 

samlingsbegrepp på hur stor kunskap man besitter, samt att kunna använda sig av denna vid 

utförande av aktiviteter som man vet att man klarar av.  

 

Det har även gjorts försök av forskare att koppla samman det som kallas fysisk kompetens 

med betyg som nu är väldigt aktuellt i skolans värld. Londos (2010) skriver att när det gäller 
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idrott så värderas och betygsätts eleverna utifrån sin fysiska aktivitet. De elever som däremot 

undviker lagbollsspel på grund av upplevda fysiska svårigheter har ingen chans att erhålla de 

högsta betygen, utan de måste samtidigt besitta kompetens för att kunna tävla och utföra bra 

fysiska prestationer. Det räcker enligt Londos inte att man är med på de delar där man känner 

sig fysisk trygg. Man måste för att erhålla de högsta betygen även delta i sådant som 

ungdomarna kanske inte upplever sig ha det fysiska kunnandet att utföra. 

 

2.3 Attityder 

Enligt Angelöw och Jonsson (2000) påverkas inlärningen av attityder. De beskriver hur en 

individs attityder är det som ligger till grund för måluppfyllelse av våra egna uppsatta mål. 

Detta kan tolkas som att om vi som individer går in med en stark och positiv attityd till 

exempelvis idrottsämnet, så kan det vara det som kommer avgöra ganska mycket vilka mål vi 

tillslut kommer att nå. Enligt Angelöw och Jonsson (2000) hjälper våra attityder oss att nå 

målen vi själva sätter upp. Om man som ungdom sätter upp ett mål att man ska erhålla ett 

högt betyg i idrottsämnet kommer det inte av sig självt. Det är enligt Angelöw och Jonsson 

människans attityder till uppgiften som avgör om man når målen eller inte.  

 

Tanke-kunskapsaspekt, känsloaspekt och en handlingsaspekt är de delar som utgör grunden 

för attityd begreppet i helhet enligt Angelöw och Jonsson (2000). Dessa tre aspekter är tre 

olika delar hos människan som attityder grundar sig i. Ett exempel kan vara att man som 

människa blir arg och förbannad och då är det känsloaspekten bland attityder som påverkas.   

Någon av dessa tre aspekter ligger till grund för de attityder vi har mot något. Olika aspekter 

påverkar de attityder vi har beroende på vilka situationer man befinner sig i. Mycket av 

människans attityder är något som baseras på tidigare erfarenheter, attityderna kan fungera 

som en sköld för att skydda oss, detta genom att vi undviker situationer där vi inte känner oss 

trygga. Bland annat genom att vi genom våra attityder undviker situationer där vi kan komma 

att bli kritiserade.  

 

2.4 Attityder till ämnet idrott och hälsa 
 

Skolverket kom 2003 ut med en nationell utvärdering som bland annat handlade om elevers 

syn på ämnet idrott och hälsa. Denna utvärdering innefattade 946 elever från 30 skolor runt 

om i Sverige. I undersökningen deltog 467 stycken flickor och 468 stycken pojkar. De olika 

årskurserna som deltog i denna undersökning var årskurs 6, årskurs 9 samt Gy II. Majoriteten 

av eleverna ansåg att idrottsämnet var intressant. Minst intresse för ämnet hade eleverna på 
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gymnasiet, där var 75 % av eleverna intresserade av ämnet. Högst intresse återfanns i årskurs 

6 där 87 % av de tillfrågade eleverna hade en positiv inställning till ämnet.  

 

 I årskurs 6 var det 64 % som upplevde att det är viktigt att få känna att deras kropp duger, 

vilket idrottslektionerna bidrog till. Denna siffra sjönk dock desto äldre eleverna var. I årskurs 

9 var det 42 % och i Gy II var det 39 % som kände att deras kropp duger. Detsamma gäller för 

påståendet om att de generellt får ett bättre självförtroende. I årskurs 6 var det 64 % för att 

därefter sjunka till 40 % i årskurs 9 och 35 % i Gymnasiet. 

 
I utvärderingen går det att koppla vissa aspekter till självkänsla och fysisk kompetens Sett till 

den fysiska kompetensen kan man i den nationella utvärderingens (2003) se att i årskurs 6 är 

det 7 % som känner sig klumpiga på idrottslektionerna. I de andra två 

undersökningsgrupperna årskurs 9 och Gy II är det 6 % som upplever sig klumpiga på 

idrottslektionerna. När det gäller denna siffra är det dock en ganska markant skillnad mellan 

könen. Flickorna upplever sig i högre grad som klumpiga jämfört med pojkarna. 

 

2.5 Tidigare forskning om idrott och självkänsla 

Wagnsson (2009) undersökte självkänslan hos elever som föreningsidrottar och de elever som 

inte bedriver någon föreningsidrott. Resultaten bygger på en kvantitativ undersökning gjord 

bland föreningsidrottare och icke aktiva föreningsidrottare. Syftet var att undersöka skillnader 

i självkänsla mellan de som idrottare och icke-idrottare. Analysen visade att idrottarna har en 

starkare självkänsla. Men Wagnsson menar att skillnaderna mellan grupperna var marginella. 

Vidare går det i Wagnssons (2009) studie se att självkänslan bland ungdomarna är som högst 

vid 10 års ålder, för att sedan sjunka fram till 15-16 års ålder. Därefter sker det en ökning igen 

för både idrottare och icke-idrottare. Vid 17-18 års ålder är skillnaden mellan dessa grupper 

väldigt liten.   

 

Enligt detta resultat menar han att det inte går att dra några direkta slutsatser om hur mycket 

föreningsidrotten påverkar. Detta på grund av att det fanns många andra aspekter att ta hänsyn 

till. Några av dessa aspekter var bland annat etnicitet, ålder och bostadsort. Han menar att 

dessa olika aspekter kan ha betydelse för med vilken inställning de ansluter sig till 

föreningsidrotten. Detta i sin tur kan påverka om föreningsidrotten slår ut positivt eller 

negativt för individens självkänsla. 
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Ferkany (2008) gör en koppling mellan självkänsla och idrottsundervisningen. Han skriver 

att: "self-esteem is a crucial element of the confidence and motivation children need in order 

to engage in and achieve educational pursuits, especially in certain domains of instruction 

such as physical education." (s.1). Med detta menar Ferkany att självkänslan spelar mycket 

stor roll vid inlärningstillfället. Detta för att man som individ skall kunna vara delaktig i 

lektionerna och han uttalar sig speciellt om vikten av att ha en bra självkänsla just vid 

utövandet av idrottsämnet. Ferkany menar att man som lärare ska försöka skapa en starkare 

självkänsla inom gruppen för att kunna främja idrottsundervisningen, men att detta även är 

viktigt inom andra ämnen. 

 

Abildsnes et al (2015) skriver i sin studie om norska elevers delaktighet i idrottsämnet om hur 

idrottsundervisning kan öka elevernas självkänsla och motverka negativa hälsoaspekter som 

ångest och depression. I idrottsprojekt som bedrivits i Norsk skola har dem kunnat påvisa de 

positiva effekterna av idrottsämnet. Eleverna har genom idrotten utvecklat upplevelsen av 

både det fysiska och psykiska välbefinnandet.  

 

2.6 Ämnet idrott och hälsa  
 

I ämnet idrott och hälsas läroplan finns en syftesbeskrivning från skolverket (2011) i den 

framkommer det att idrottsämnet ska se till att eleverna utvecklar sin kroppsliga förmåga, 

ämnet skall även bidra till att elever utvecklar ett intresse att själva hitta olika källor till 

välbefinnande, exempelvis genom att aktivera sig utanför idrottsundervisningen eller att skapa 

ett intresse kring natur och miljö. Skolverket skriver också i läroplanen för ämnet idrott och 

hälsa ska bidra till att elever får chansen att utveckla sina kunskaper om kroppens 

funktionalitet i olika situationer, samt kunna hantera nödsituationer och utveckla 

hälsomedvetenhet. 

 

Annerstedt (2007) skriver att man inte bara skall se på idrottsämnet som 

kompetensutvecklande inom kondition och färdigheter samt hur fysisk aktivitet påverkar 

kroppen. Detta på grund av att han anser att för stor vikt kan komma att läggas på kroppen 

som ett objekt. Annerstedt anser istället att man skall lägga mer fokus på annat för att skapa 

ett större reflekterande bland eleverna och hur eleverna upplever olika former av fysisk 

aktivitet. Detta för att eleverna ska kunna ta med sig kunskapen vidare och utvecklas i 

samband med den fysiska aktiviteten. 
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Brazendale et al. (2015) skriver om vikten av ämnet idrott och hälsa och dess möjlighet till att 

främja ett liv fyllt av fysisk aktivitet. De beskriver ämnet som en faktor som kan minska 

negativa effekter både fysiskt och psykiskt av att människor rör sig för lite både i skola och på 

fritiden. Här hänvisar Brazendale et al. till att speciellt två faktorer är dem som påverkar den 

låga fysiska aktiviteten hos människan. Dessa är glädjen till fysisk aktivitet och den upplevda 

fysiska kompetensen. Detta ska enligt dem ha stor påverkan på hur människor kommer 

aktivera sig i sin framtid.  

 

Abildsnes et al (2015) redovisar i en norsk studie att elever oftast har en positiv attityd mot 

ämnet idrott och hälsa när de känner att de får möjlighet att påverka aktiviteterna som 

genomförs. Att eleven känner att den behärskar situationen och har den fysiska kompetensen 

att utföra den aktivitet som skall genomföras i undervisningen. 

 

Larsson (2016) skriver i sin bok Idrott och hälsa – igår, idag, i morgon om hur lärare i den 

målstyrda skolan inte lägger så mycket tid kring hur de undervisar utan att det finns vissa 

delar i undervisningen de ”ska” hinna med.  Risken finns att det blir slentrian och att varje 

läsår blir samma i upplägg. I dagens målstyrda skola är det upp till varje pedagog att tolka och 

utforma undervisningen utifrån den aktuella läroplanen. Larsson menar att många pedagoger 

inte nyttjar den frihet som finns utan att man istället planerar upp sin undervisningen utifrån 

skolans tidigare innehållsstyrda läroplaner där det i styrdokumenten fanns uppskrivet vad som 

skulle hinnas med under ett läsår. Larsson förstår att vissa delar av undervisningen per 

automatik blir styrda utifrån lokaltillgång, planeringstid samt årstider. Vidare belyser Larsson 

att det är vanligt att såväl forskare som lärare blandar ihop innehåll och aktivitet. Många 

lärare försöker få med så många målstyrda aktiviteter under ett och samma tillfälle. Detta kan 

försvåra elevernas förmåga att ta till sig undervisningens syfte. Detta kan även göra det 

svårare för lärarna att kunna se varje elevs förmågor och att göra kontinuerliga bedömningar.   

Larsson nämner vidare att formuleringar i styrdokument kan verka oklara men anser inte att 

denna uppfattning delas av eleverna. Han menar att eleven möter denna sorts formuleringar 

inom de andra skolämnena. Om man som pedagog inte är tydlig med vilka mål som finns med 

valda aktiviteter under idrottslektioner finns enligt Larsson risken att de elever med högst 

fysisk kompetens gynnas väldigt mycket medans de elever med låg fysisk kompetens 

missgynnas. 
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När man studerar kursplanerna ur Skolverkets läroplan från 2011 kan man se att aspekten som 

berörde självbild inom idrott och hälsa som återfanns i den tidigare användna läroplanen från 

94, nu inte längre existerar. (2011) Den har istället ersatts av att man ska ge eleverna 

kunskaper som bidrar till att eleverna lär sig hur fysisk aktivitet kan påverka det fysiska och 

psykiska välbefinnandet. Den nya läroplanen trycker också mycket på den kroppsliga 

förmågan samt att eleven ska lära sig planera, genomföra och värdera. Vidare ska också 

undervisningen bidra till att varje elev ska utveckla ett intresse för olika rörelseaktiviteter i 

olika miljöer. Vidare ska eleverna också lära sig vad det innebär att och vilka konsekvenser 

det får att vara fysikt aktiv samt fysiskt inaktiv. Undervisningen ska utformas så att varje 

individ kan delta och utvecklas där de befinner sig. Detta finns att läsa om i ämnets syfte, det 

finns i de nya styrdokumenten inget som riktar sig direkt mot elevernas självbild. Avsaknaden 

av detta gör denna studie intressant då eleverna inte kommer i kontakt med begreppet 

självkänsla/ självbild någon gång i styrdokumenten.  

 

2.7 Teoretisk utgångspunkt  
 

Den teoretiska utgångspunkten som valts i denna undersökning baseras på Harters (1983) 

teori. I denna undersökning användes ett perspektiv på individens egna upplevelser och deras 

bedömning av sig själva. Harters tankar om upplevd kompetens och självkänsla ligger till 

grund för den teoretiska utgångspunkten som används i denna undersökning. Enligt Harters 

teorier om självkänsla och kompetens leder framgångsrika försök inom olika områden som 

exempelvis idrott till att barns upplevelse av kompetensen ökar, inom det valda området. Barn 

som känner så strävar mer efter att fortsätta utvecklas och orkar så göra under en längre 

period. Harter menar vidare att när barn får positiva reaktioner inom ett specifikt område 

påverkas i sin tur även individens självkänsla. När barn upplever detta vågar de testa på mer 

saker som ligger utanför individens trygghetszon, detta i sin tur stärker deras självkänsla och 

fysiska kompetens ytterligare. Negativa upplevelser bidrar med motsatt effekt och leder till att 

individen känner sig mindre kompetent och kan ha en negativ påverkan på självkänslan. 

(Harter, 1982 refererad i Augustsson 2007).  
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3. Metod 
Undersökningen genomfördes med en kvantitativ ansats i from av enkäter. Valet av att 

använda den kvantitativa ansatsen grundade sig i studiens syfte. När det gällde att undersöka 

sambanden som skrivs fram i syftet och frågeställningarna gjordes detta med hjälp av 

numerisk data. Trost (2010) skriver att när det handlar om att hantera numerisk data som 

exempelvis att ange i procent eller att se frekvenser av något så är den kvantitativa ansatsen 

bäst lämpad.  

3.1 Urval 

Undersökningsgruppen bestod av 50 stycken elever från årskurs 2 (28 elever) och 3 (22 

elever) på en gymnasieskola i västra Sverige (44 % pojkar och 56 % flickor). Från start var 

det tänkt att 100 respondenter skulle ingå i undersökningen, men alla elever i årskurs 1 var 

tvungna att uteslutas på grund av ett oförutsett hinder. Detta hinder var att i enkäterna 

frågades efter elevernas gymnasiebetyg år 2010 i ämnet idrott och hälsa. Eftersom årskurs 1 

hade gått över till den nya betygsskalan A-F så kunde de inte medverka i undersökningen. 

 

Valet av skola gjordes utifrån det som Trost (2010) beskriver som ett bekvämlighetsurval, 

alltså att skolan valdes utifrån det som fanns tillgängligt inom närområdet, samt att enkäterna 

enbart delades ut till en ansvarig lärare som i sin tur delade ut enkäterna vidare i utvalda 

klasser. Beslutet att gymnasieelever svarade på enkäten berodde på att de äldre eleverna har 

en tydligare självkännedom samt att de har lättare att uttrycka sig. Yngre elever kan ha 

svårare att tolka påståenden kring självkänsla och fysisk kompetens. 

 

3.2 Mätinstrument 
 

Enkäterna utgick från den så kallade likertskalan (Se Bilaga 1 och 2). Patel och Davidsson 

(2003) förklarar denna skala med att den mäter attityder. Detta sker på en femgradig skala där 

respondenterna får välja vilket påstående som bäst passar in. Harter (1983) har utvecklat en 

skala som används för att mäta ungdomars upplevda kompetens inom tre olika områden, 

kognitiv, social och fysisk kompetens. Dessa områden påverkar tillsammans elevernas 

upplevelse av självkänslan. Föreliggande undersökning utgår från Harters 

självskattningsskala, men i modifierad form då fem svarsalternativ användes på vissa av 

frågorna istället för fyra svarsalternativ som Harter använder sig av. Svarsalternativen gick 

från ett till fem, dessa fem svarsalternativ går från negativt till positivt. Stämmer inte alls 
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representerar det lägsta värdet och stämmer mycket bra representerar det högsta värdet (Se 

bilaga 1 fråga 5).  

De fyra inledande frågorna var egenkonstruerade med hjälp av anvisningar från Trost (2010). 

Därefter var de sex avslutande frågorna hämtade från Wagnsson (2009).  Han har grundat sina 

frågor utifrån Harters skala. 

 

3.3 Genomförande 

Först togs kontakt med en ansvarig lärare. Läraren ansåg att det vara bäst att själv dela ut 

enkäterna till eleverna vid passande lektionstillfällen. Läraren fick sedan ha enkäterna i sin 

ägo under två veckor för att vid passande tillfälle kunna dela ut dem till sina elever. I det 

förklarande brevet som medföljde enkäten stod det lite mer detaljerat hur jag önskade att de 

genomförde enkäten och vikten av att de svarade så ärligt som möjligt för att jag skulle kunna 

använda mig av deras svar. I enkäten skickades även en sammanfattning av varför 

undersökning görs till respondenterna. I detta brev beskrevs syftet med undersökningen och 

att undersökningen var anonym. Förutom det medföljande brevet bestod de utlämnade 

kopiorna av enkätfrågor.  

 

3.4 Databearbetning 
 

Svaren på samtliga enkäter matades in i statistikprogrammet SPSS. När den insamlade datan 

var inkodad i programmet under sina olika kategorier såsom betyg, gillar ämnet och 

föreningsidrottande på fritiden/ vecka. Fråga 5 i bilaga 2 består av sex stycken frågor. Fråga a, 

b och e berör självkänsloaspekten, övriga tre frågor c, e och f berör aspekten kring fysisk 

kompetens. A, b och e utgör alla varsin variabel i SPSS, för att få ut ett genomsnittsvärde 

måste dessa tre räknas samman i en kategori som senare används för att möjliggöra 

sambandssökningar. Samma procedur genomfördes med frågorna c, d och f. De olika 

kategorierna användes sedan för att analysera om det existerade något samband mellan 

genomsnittsvärdet gällande elevernas självkänsla samt fysisk kompetens och övriga 

kategorier som utgörs av frågorna 1, 2, 3 och 4 i Bilaga 2. Vid detta sambandssökande 

användes Pearsons correlation. För att värdera de olika resultaten används Stukáts metod för 

värdering av korrelationer (1993). Beskrivande statistik användes också i resultatet.  

 

3.5 Reliabilitet och validitet 
 

Tillförlitligheten bedömdes som god då inget nämndes från läraren om eventuella frågetecken 

som uppstått i samband med besvarandet av enkäterna. Att inte skaparen (jag) av 



 

14 
 

enkätfrågorna deltog när enkäterna besvarades kan ha påverkat svaren. Om något gällande 

enkätfrågorna var otydligt kunde respondenterna inte direkt fråga mig utan fick då vända sig 

till läraren som kan ha tolkat frågan på ett sätt som inte var tänkt tidigare. Vidare är Harters 

skala väl validerad då den används som grund i flera andra undersökningar, exempelvis 

Wagnsson, 2009. Enkäterna var i det närmaste korrekt ifyllda. Det var enbart på två av 

enkäterna som respondenterna missat att fylla i något av svarsalternativen, eller inte ville 

svara. Detta klassades som ett internt bortfall då det bara var dessa uppgifter som saknades i 

enkäten. Med tanke på det låga interna bortfallet bedömdes enkäterna varit mycket väl 

besvarade. Validiteten på de frågor som är skapande för avseende i denna undersökning är 

relativt hög då frågorna är korta, specifika och utformade med ett enkelt och tydligt språk så 

inga missuppfattningar ska ske. Validiteten är också hög då de inte ställer något större krav på 

eleverna mer än att kryssa det som stämmer bäst in på individen.  

 

3.6 Etiskt förhållningssätt 

I samband med datainsamlingen medföljde ett personligt brev där syftet med undersökningen 

tydligt framgick. I detta brev beskrevs det också tydligt att deltagandet var frivilligt och att 

enkäterna var helt anonyma. Eleverna hade även rätt att avstå samt avbryta närhelst de kände 

för detta. Eleverna var också medvetna om att endast jag skulle ha tillgång till samtliga 

enkätsvar (Vetenskapsrådet, 2011). Det var läraren som tog emot enkäterna då jag inte var 

närvarande. Risken att läraren skulle läst eller ändrat något i enkäterna anses vara minimala.  
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4. Resultat  
 
4.1 Beskrivande statistik 
 

Tabell 1 visar att männen i genomsnitt deltog i föreningsidrott i högre grad än kvinnorna. 

Männens medelvärde ligger runt 2 vilket sett till frågeställningen skulle motsvara 1-2 gånger i 

veckan. Kvinnornas medelvärde motsvarar ungefär 1 gång i veckan. Totalt sett så utövade de 

flesta i undersökningsgruppen föreningsidrott 1-2 gånger i veckan. Tabell 1 visar också att 

kvinnor har lite högre självkänsla. Det totala medelvärdet på 2,44 tyder på att självkänslan i 

undersökningsgruppen motsvarar svaren stämmer lite och stämmer ganska bra. Den upplevda 

fysiska kompetensen var det som skiljde sig mest åt. Kvinnorna upplevde sig mer fysiskt 

kompetenta (M=3,35) än männen (M=2,48). Totalt sett motsvarade svaren angående fysisk 

kompetens svarsalternativet stämmer ganska bra. 

 

Tittar man på betygsvariabeln ser man att elevernas medelvärde på 2,92 skulle motsvara 

svaret VG då det endast fattas 0.08 för att detta medelvärde skulle uppnås. Betygsmässigt 

ligger männens medelvärde lite högre än kvinnornas. 

 

Av 50 tillfrågade eleverna var det 43 stycken (86 %) som instämmer delvis eller instämmer 

helt. Svarsalternativen på frågan gällande inställningen till ämnet gick från negativ till positiv 

inställning där 1 var lägst och 4 det högsta värdet som kunde uppås. Medelvärdet på 3,42 av 4 

vittnar om en positiv inställning. Det fanns en starkt positiv inställning till ämnet hos båda 

könen. 
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Tabell 1. Beskrivande statistik fördelat på kön.  
 

 
Kön 

 
Gymnasiebetyg 
2010 
 

 
Gillar 
ämnet 
 
 

 
Föreningsidrott 
på fritid/vecka 
 

 
Självkänsla 
 
 

 
Kompetens 
 
 

            
           Medelvärde 
Man   
            Antal 
 

 
3,05 

 
22 

 

 
3,55 

 
22 

 

 
2,55 

 
22 

 
2,0152 

 
22 

 
2,4762 

 
21 

      
           Medelvärde 
Kvinna 
            Antal 
 

 
2,82 

 
28 

 

 
3,32 

 
28 

 

 
1,89 

 
28 

 

 
2,7738 

 
28 

 
3,3452 

 
28 

         
           Medelvärde 
Total 
            Antal 
 

 
2,92 

 
50 

 
3,42 

 
50 

 
2,18 

 
50 

 
2,4400 

 
50 

 
2,9728 

 
49 

 

 
4.2 Sambandsanalyser 
 

Den sista analysen som gjordes med betygsvariabeln var om det fanns något samband mellan 

den upplevda fysiska kompetensen och betyget i idrott och hälsa. Korrelationskoefficienten 

(vidare benämnd som r) visade ett signifikant samband, dock inte högre än r=.371**, vilket 

enligt Stukát (1993) skall ses som ett ganska svagt samband då r enligt honom ska överstiga 

.5 för att anses som ett måttligt starkt samband. Slutsatser som att eleverna har ett bra betyg 

bara för att de upplever sig ha en god fysisk kompetens kan dock inte dras då det i 

undersökningen inte framkommer vilken av variablerna som påverkar vem. Alltså kan man 

inte säga att eleven har ett högt gymnasiebetyg för att den upplever sig ha en god fysisk 

kompetens. Samtidigt kan man heller inte säga att eleven upplever sig ha god fysisk 

kompetens bara för att eleven hade ett högt gymnasiebetyg 2010. När Pearson correlation 

används vid sambandssökande kan man se ifall de båda variablerna påverkar varandra, dock 

kan man inte bestämt peka på vilken av de båda som gör att utfallet blir på detta viset. Detta 

gäller för samtliga korrelationer som redovisas i tabell 2. 

 

I tabell 2 går det att utläsa att det finns ett signifikant om än ett svagt samband (r=.345*) 

mellan de som gillar ämnet och deras gymnasiebetyg 2010.  
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Undersöks sambandet mellan gillar ämnet och självkänsla visar resultatet på ett samband som 

var signifikant men dock inte så starkt (r= .417**).  

 

Det var ett positivt samband mellan gillar ämnet och upplevd fysisk kompetens (r= .527**). 

Fysisk kompetens visade det näst högsta totala sambandet i hela undersökningen när man 

jämför det med inställningen till idrottsämnet. Detta resultat kan tänkas bero på att om man 

som elev upplever sig ha en stark fysisk kompetens gillar man också ämnet. Dock går det som 

ovan nämnts inte att bestämt säga att det inte är på grund av att man gillar ämnet som man har 

en hög upplevd fysisk kompetens.  

 

Det fanns ett signifikant samband mellan föreningsidrottandet som eleven bedriver på fritiden 

och gymnasiebetyget som erhölls 2010. Korrelationskoefficienten (vidare benämnd som r) 

visar ett värde på r=.412**. Enligt Stukát (1993) ska detta ses som ett svagt samband då r 

enligt honom ska överstiga .5 för att anses som ett måttligt starkt samband. 

 

 Tabell 2 visar att ett högt betyg i idrottsämnet inte automatiskt leder till en högre självkänsla. 

Sambandet mellan dessa två är obefintligt eller mycket svagt (r=.21). 

 

Ser man till elevernas inställning till ämnet idrott och hälsa framkom följande resultat: Det 

fanns ett måttligt starkt och signifikant samband (r= .481**) mellan de elever som gillade 

ämnet och som föreningsidrottade på fritiden. Detta resultat kan tolkas som att om eleven är 

intresserad av idrott på fritiden är man allt som oftast intresserad av idrottsämnet eller motsatt 

att ifall eleven gillar idrottsämnet bidrar det till att personen bedriver föreningsidrott på 

fritiden.  

 

Sammanfattningsvis var det en positiv korrelation mellan samtliga variabler. Vissa 

korrelationer var svaga/obefintliga men gav ändå ett positivt värde och många korrelationer 

visade även ett signifikant samband. Kategorin betyg som var en av utgångspunkterna i 

frågeställningarna visade sig ha ett signifikant samband med samtliga andra kategorier utom 

självkänsla.   
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Inställningen till ämnet var precis som betygskategorin en annan utgångspunkt i 

formuleringen av frågeställningarna. Den kategorin visade på ett både signifikant och ett 

samband/starkt samband med de övriga kategorierna.  

 

Tabell 2. Pearson Correlation mellan de olika kategorierna. 

 
 

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

**. Correlation is significant at the 0,01 level (2-tailed).

 
Variabel 

 
1. 

 

 
2. 

 
3. 

 
4. 

 
5. 

                                     Pearson 
correlation 
1.Gymnasiebetyg           
2010                          Sig. (2-tailed) 
                                     N 

1 
 
 

50                         

    

                                     Pearson 
correlation 
2.Gillar Ämnet 
                                     Sig. (2-
tailed) 
                                     N 

,345* 
 

,014 
50 

1   
 

 

                                     Pearson 
correlation 
3.Föreningsidrott på fritid/ Vecka 
                                     Sig. (2-
tailed) 
                                     N 

,412** 
 

,003 
50 

,481** 
 

,000 
50 

1   

                                     Pearson 
correlation 
4.Självkänsla 
                                     Sig. (2-
tailed) 
                                     N 

,210 
 

,143 
50 

,417** 
 

,003 
50 

,187 
 

,193 
50 

1  

                                     Pearson 
correlation 
5.Upplevd fysisk kompetens 
                                     Sig. (2-
tailed) 
                                     N 

,371** 
 

,009 
49 

,527** 
 

,000 
49 

,531** 
 

,000 
49 

,476** 
 

,001 
49 

1 
 
 

49 
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5. Diskussion 
 

Genom denna undersökning har det framkommit att det fanns ett signifikant men svagt 

samband mellan betygsvariabeln och den upplevda fysiska kompetensen. Resultatet visade att 

desto högre betyg eleverna hade i idrott och hälsa desto högre upplevde eleverna sin fysiska 

kompetens. Om en elev anser sig besitta en god fysisk kompetens borde detta kunna 

avspeglas även i det erhållna betyget. Dock kan självskattningsförmågan hos individer skilja 

sig från bedömningen som görs av ansvarig lärare, vilket kan göra att sambandet inte blir 

starkare. 

 

Den andra frågeställningen som användes som en utgångspunkt i studien handlade om betyg i 

ämnet och elevernas upplevda självkänsla. Undersökningen visar att ett högt betyg inom 

idrottsämnet inte självklart leder till en högre självkänsla eller tvärtom. Alltså kan man enligt 

undersökningen besitta en stark eller svag självkänsla oberoende av vilket betyg man erhöll i 

idrottsämnet.  

 

Resultatet visade ett, om än svagt, positivt samband mellan elevers inställning till 

idrottsämnet och deras upplevda självkänsla. Detta visar en tendens till att elever med en god 

självkänsla har en mer positiv inställning till ämnet idrott och hälsa.  

 

Det starkaste sambandet som framkom utifrån frågeställningarna i undersökningen var 

sambandet mellan inställningen till ämnet och fysisk kompetens. Det framkom ett positivt 

måttligt starkt samband mellan upplevd fysisk kompetens och inställning till ämnet. Desto 

högre upplevd fysisk kompetens hos eleverna desto mer positiv inställning till ämnet har de. 

Det får anses rimligt att om man som individ känner att man har en god fysisk kompetens så 

underlättar detta deltagandet i idrottsämnet och därmed en mer positiv inställning. Eleven 

känner sig då mer trygg i de fysiska momenten som idrottsundervisningen innefattar, vilket 

förmodligen kan leda till att man uppskattar idrotten mer än om eleven hade haft en upplevd 

svag fysisk kompetens. 

 

5.1 Koppling till litteratur 
 

Londos (2010) skriver att de elever som har en högre upplevd fysisk kompetens och som 

deltar fullt ut i samtliga delar i undervisningen har större chans att erhålla de högre betygen än 

de som drar sig för att utföra delar som ligger utanför deras trygghetszon. Ser man till 
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föreliggande studie visar det enbart på ett svagt samband mellan fysisk kompetens och betyg. 

Anledningen till att Londos resultat och undersökningens resultat inte i högre omfattning 

stämmer överens kan bero på skillnader i urvalsgrupp och designen på de olika 

undersökningarna. Larsson (2015) skriver att det finns risker med den målstyrda skolan när 

pedagoger inte använder friheten att tolka styrdokumenten. En risk är då att lektionerna blir 

tillfällen att bocka av flera olika mål under samma pass. Detta i sin tur kan enligt Larsson 

drabba den kontinuerliga bedömningen som skall bidra till det elevens slutgiltiga betyg. 

Larsson menar att det är de elever med stark fysisk kompetens som gynnas när 

undervisningen bedrivs under dessa förutsättningar. Resultaten i föreliggande studie stöder 

dock inte fullt ut denna tanke eftersom det enbart visades ett svagt samband mellan fysisk 

kompetens och betyg. Detta kan dock bero på att urvalet i undersökningen är litet och inte kan 

generaliseras till att gälla för alla elever i Sverige. Studien gjordes också i skarven mellan den 

gamla läroplanen och Lgy 11, vilket kan innebära att den Lgy 11 inte hade fått verkningar i 

den praktiska undervisningen.  

 

Ferkany (2008) skriver om hur stor roll självkänslan har vid inlärning och för att eleverna ska 

kunna delta i och nå utbildningsmässiga framgångar. Han skriver också att det framför allt har 

en stor betydelse inom idrottsämnet. Detta visar dock inte ha så stort stöd i denna studies 

resultat. Detta eftersom det inte fanns något samband mellan betyg i ämnet idrott och hälsa 

och självkänsla. Detta kan bero på att Ferkany verkar basera sin artikel kring barn i allmänhet 

samtidigt som urvalsgruppen i denna undersökning är baserad kring ungdomar som befinner 

sig på gymnasienivå. Exempelvis visade Wagnsson (2009) i sin studie att det vid 10 års ålder 

kan finnas en tydlig skillnad i självkänslan hos de elever som föreningsidrottar på fritiden och 

de som inte gör det. I meningen att de som idrottar har högre självkänsla. Skillnaden i 

självkänsla hos de båda grupperna minskar enligt Wagnsson när eleverna blir äldre för att vid 

18 års ålder vara ganska liten.  

 

Den teoretiska utgångspunkten som baserades på Harters (1983) teori om upplevd kompetens 

och individens bedömningar av sig själva. Harter beskriver hur viktigt det är att varje elev 

måste få känna att de lyckas och att de klarar av specifika saker. Hon skriver om hur positiva 

reaktioner på saker elever genomfört kan höja deras självkänsla och upplevda kompetens. 

Eleven känner då att de klarar av utmaningar. Klarar man av att hålla inlärningsmomenten på 

en lagom nivå kan man få eleverna att kontinuerligt ta kliv utanför sin trygghetszon och hela 

tiden sträva framåt. Pedagoger som driver undervisningen måste dock se till att 
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svårighetsgraden inte blir för hög då negativa upplevelser enligt Harter har motsatt effekt. 

Detta belyser även Skaalvik och Skaalvik (2016) då de skriver om hur elevers självkänsla kan 

påverkas av att klara av och inte klara av olika delar i skolan. Eftersom skolan är målstyrd kan 

ett misslyckande att uppnå de prestationsbaserade målen vara en av de saker som kan komma 

att påverka elevernas självbild. De belyser också hur viktigt det är att känna tillhörighet och 

att man känner att man uppskattas av sina kamrater då detta bidrar till höjningar och 

sänkningar av den upplevda självkänslan. I ämnet idrott och hälsas syftesbeskrivning i Lgr 11 

kan man se att det finns delar som överrensstämmer med Harters teori och Skaalvik och 

Skaalvik. I Lgr 11 står det att undervisningen ska utformas så att varje individ kan delta och 

utvecklas där de befinner sig. Resultaten som framkom i denna uppsats stämmer dock inte 

tillfullo överrens med Harters (1983), Skaalvik och Skaalviks (2016) och styrdokumentens 

idéer om självkänslans betydelse. Resultatet visade inte ett starkt samband mellan självkänsla 

och variablerna inställning till ämnet och betyg i idrott och hälsa. Det kan dock ha att göra 

med att gillar ämnet variabeln inte svarar på frågan huruvida elever upplever att deras fysiska 

kompetens och självkänsla påverkas av positiva eller negativa upplevelser i ämnet idrott och 

hälsa.  

 

5.2 Brister 

Resultatet kan vara något missvisande då det blev ett stort bortfall på grund av ett oförutsett 

hinder. Hälften av eleverna som skulle deltagit i undersökningen hade vid besvarandet av 

enkäterna övergått till det nya betygssystemet A-F. Detta framkom först efter att enkäterna 

besvarats. Då skribenten själv inte var närvarande vid utdelningen av enkäterna upptäcktes 

detta för sent för att reparera. Den lärare som ansvarade för utdelningen av enkäterna i sina 

klasser såg ingen möjlighet att lösa detta problem. Detta är en punkt som skribenten tar med 

sig inför eventuellt kommande undersökningar i framtiden. För att kunna dra en slutsats som 

upplevts mer trolig utifrån undersökningen hade antalet respondenter behövt utökas. 

 

5.3 Avslut och vidare forskning 
 

Denna undersökning bidrog med några nya infallsvinklar som inte delade tidigare 

forskningsresultat. Ferkany (2008) skriver som tidigare nämnts om hur självkänslan är av stor 

vikt vid inlärningsmomentet och då särskilt i ämnet idrott och hälsa. Enligt resultatet i denna 

undersökning kan man dra slutsatsen att självkänsla och fysisk kompetens kan ha en viss 

betydelse men att det också finns andra betydelsefulla faktorer som spelar in i lärprocessen.  
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I vidare forskning är det av intresse att genomföra studier som sträcker sig över fler 

ålderskullar än enbart gymnasieelever. Då för att kunna se ifall det finns något stadie där man 

kan se en markant ökning eller minskning av den upplevda självkänslan och attityder till 

ämnet. Det skulle också vara av värde att använda sig av en kvalitativ metod för att kunna få 

mer utvecklade och fördjupande svar för att får mer kunskap om individers syn på sig själva i 

relation till ämnet idrott och hälsa.  
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Bilagor 

 

Bilaga 1. Personligt brev. 

 

Hej!  

Jag är en idrottslärarstuderande kille som nu genomför mitt examensarbete och denna enkät är 

en del utav detta arbete. Denna enkät genomförs för att undersöka om det finns något 

samband mellan ungdomars syn på den egna självkänslan och inställningen de har till ämnet 

idrott & hälsa. 

 

 

Deltagandet är helt frivilligt samt anonymt och Du har all rätt att avstå samt avbryta 

deltagandet i enkäten. 

 

Svara så ärligt som möjligt på de ställda frågorna, detta för att svaren ska kunna användas 

som grund till undersökningen. Det kommer enbart vara jag som har tillgång till dessa 

frågeformulär. 

 

 

 

 

Med vänlig hälsning  

Simon Molander 

Idrottsvetenskap C 

Karlstads universitet 
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Bilaga 2. Enkätfrågor. 
 

1. Jag är:   Man                   Kvinna 

 

2. Ditt Ämnesbetyg i idrott & hälsa 2010:         IG          G        VG        MVG 

 

3. Gillar Du ämnet idrott & hälsa?: 

Instämmer inte alls        Instämmer inte        Instämmer delvis        Instämmer helt         

 

 

4. Hur mycket organiserad idrott inom förening bedriver du utanför skolan under en normal 

vecka?  

0-1 gång 1-2 gånger 2-3 gånger 3-4 gånger 4-5 gånger eller mer  

 

  

5. Hur ser du på dig själv?  Läs varje påstående och kryssa i hur väl de stämmer på Dig. 

Kryssa enbart i ett svarsalternativ på varje rad på följande frågor. 

     Stämmer inte alls      Stämmer  lite      Stämmer ganska bra      Stämmer bra      Stämmer väldigt bra      

 

a) Jag känner mig säker på mig själv 

 

b) Jag är nöjd med mig själv 

 

c) Jag är inte så duktig i idrott 

 

d) Jag är bättre än de flesta andra i idrott 

 

e) De flesta saker jag gör blir bra 

 

f) Jag är bra i alla typer av idrott 

 

 

Tack för din medverkan!  

 


