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1. Introduktion 
Alla människor har en bedömning av det egna självet, i och med dagens snabba utveckling 

sätter samhället upp bilder på hur idealmänniskan ska se ut. Barn och framför allt unga vuxna 

gör jämförelse med andra och har för höga krav på sig själva och där av känner att de inte 

riktigt räcker till. Det är under puberteten som identiteten utvecklas och individen finner sin 

roll i skolan, idrotten, sociala sammanhang och dessutom i samhället. Kroppsuppfattningen 

förändras radikalt då individen under den tidiga vuxenåldern, puberteten, förändras både 

kroppsligt och mentalt. Eftersom puberteten innebär fysiska förändringar börjar många bli 

mer uppmärksamma på sin kropp och sitt utseende. Den fysiska utvecklingen verkar vara 

viktig för ungdomars självkänsla. Under puberteten förekommer det många individuella 

variationer i mognad. De flickor som mognar tidigt och de pojkar som mognar sent är de som 

är mest utsatta när det gäller problem med självkänsla (Schäfer Elinder & Faskunger, 2006). 

Vi har därför valt att lägga fokusen på hur självkänslan och självförtroendet uppenbarar sig 

hos ungdomar och hur självkänslan är hos ungdomar som är fysiskt aktiva/ej fysiskt aktiva 

samt beroende på hur deras sociala relationer ser ut och hur de ser på sin egen kropp.  

   Låg självkänsla påverkar den egna kroppsuppfattningen enligt Johnson (2003), eftersom 

individen hela tiden känner att denne ej räcker till och att jämförelsen med andra är stor. 

Många människor jämför sig med dessa bilder och känner sig missnöjda med sin egen kropp. 

Beroende på hur människan upplever sin kropp och sitt utseende påverkar det även 

självkänslan. Vissa forskare anser att skillnader i självförtroende och självkänsla ger olika 

kroppsuppfattningar och kroppsideal (Johnson, 2003). Forskning som är gjord av Harter 

(1999) grundar sig på James överensstämmelse modell från 1893. Både Harter och James 

menar att låg respektive hög självvärdering beror på hur individen värderar sin 

självkompetens inom olika områden och hur denne värderar själva området som viktigt. 

Överensstämmelse eller diskrepans mellan individens självkompetens och värderingen på 

området skapar hög respektive låg självvärdering, vilket påverkar självkänslan på ett positivt 

eller negativt sätt beroende på om självvärderingen är hög eller låg. Identitetsutvecklingen 

påverkar även självkänslan, barn och ungdomar i tidig ålder finner sig i en identitetskris, 

denna identitetskris avtar i och med att barnet växer och blir äldre (Johnson, 2003). 
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2. Bakgrund 
2.1 Utvecklingspsykologi 

Utvecklingspsykologi är ett område inom psykologin som omfattar förändringar om barn och 

ungdomars sätt att tänka, känna eller upplevelsen av den egna uppväxten. Barnet är i fokus 

inom utvecklingspsykologin, där teoretiker strävar efter att beskriva alla de 

förändringsprocesser som ett barn genomgår, barnet lär sig att hantera alltmer sammansatta 

nivåer vad gäller rörelse och aktiviteter, tankar, känslor och samspel både med personer och 

objekt i deras omgivning. Alla uppfattningar om människan och den mänskliga naturen är 

många och vilka svar vi kommer fram till beror på den egna utgångspunkten (Askland & 

Sataöen, 2003). Bilden av barnet är olika beroende på sociala och kulturella skillnader. Ett 

barn är passivt mottagande, alltså att den tidiga barndomen är grundvalen för en framgångsrik 

utveckling senare i livet. Utvecklingspsykologin har utvecklats på senare år på så sätt att 

bilden av barnet är rikt, barnet anses idag som aktivt, kompetent, utforskande, undrande, 

konstruerande, sökande och ivrigt att engagera sig i världen och omgivningen. En av 

psykologins huvudkärnor är att utgå ifrån den enskilda individen när man ska försöka förstå 

mänskligt beteende. Individen bygger upp bilden av sig själv som person genom alla de olika 

sociala sammanhang människan ingår i. Självskapandet sker i möte och interaktioner med 

andra och meningssystem, de inre och yttre system som hjälper människan att organisera och 

skapa mening i sina upplevelser. Detta resulterar i att människan skapar sig själv en 

evighetsprocess och inte en avslutad produkt (Askland & Sataöen, 2003). Självprocessen 

pågår hela tiden, genom att det vi har upplevt tidigare och lagrat inne i oss omformas och 

placeras in i det som händer här och nu, samtidigt sker det en föränderlig process genom att 

nya upplevelser ingår och bidrar till att formulera nuet. Denna självförståelse ligger till grund 

för nya val och nya handlingar. Utvecklingsprocessen som människan skapar har många 

källor och det är viktigt att ha detta som utgångspunkt. Utvecklingen måste ses som relativ, 

utifrån den enskilda individens nivå, och kontextuell, utifrån det sammanhang individen växer 

upp i. Kultur och kulturöverföring är därför likaså viktiga i utvecklingsprocessen. 

Självutvecklingen handlar lika mycket om individers förhållanden till andra som om individen 

i förhållande till sig själv, enligt Askland & Sataöen (2003). 
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2.2 Ungdomsåldern 

Mellan åldrarna 12-18 år är ungdomar som mest mottagliga för förändringar. Det är vid denna 

tidpunkt som de utvecklas som mest. Forskare har kommit fram till att det är en stor skillnad 

mellan 13 och 18 åringar, eftersom det är just då barndomens utvecklingsbanor fullbordas och 

självständighet börjar uppnås.  Detta är en fas som präglas av pubertet och könsmognad som 

medför nya former av relationer och deltagande i sociala relationer. Även under denna period 

så ställs barnet inför många val som kan vara av betydelse för deras vuxna liv. Det som 

karakteriserar denna period är identitetsbildningen. Barnet skapar en egen identitet som i sin 

tur kan skapa konflikter med föräldrarna eftersom barnet får nya intressen och relationer. 

Föräldrarna kan se detta som en splittring av familjen, och upplever ungdomsåren som en 

besvärlig tid. Ungdomsåldern är en fas där alla ungdomar försöker att bygga upp en 

vuxentillvaro och försöker finna en plats i samhället. Den fysiska utvecklingen sätter sin stora 

prägel på ungdomsåren, den sexuella utvecklingen sammanfaller med en kraftig tillväxtspurt. 

Under denna period ligger flickorna vanligtvis 1-2 år före i utvecklingen. Den hormonella 

utvecklingen ökar och individen får en ny upplevelse av den egna kroppen samt 

självuppfattningen. Frågor kring den fysiska utvecklingen har ställts i huruvida den påverkar 

den personliga och sociala utvecklingen. För pojkar som utvecklas tidigt leder det till att de 

tillskrivs kompetens och får ansvar som ökar deras självtillit. Flickor som har utvecklats tidigt 

har en positiv upplevelse av den egna kroppen samt positiv respons av kamrater. Den tidiga 

fysiska mognaden påverkar livsförloppet mer hos flickor än hos pojkar. Det beror inte på den 

tidiga mognaden utan på umgänget och social samvaro med äldre personer, oftast killar.      

Dessa erfarenheter påverkar dessutom flickornas uppfattning och utvärdering av sig själva.   

Flickor med tidig utveckling är mer missnöjda med sin kropp, oftast på grund av att de anser 

att de väger för mycket. Det finns tydliga skillnader mellan hur pojkar och flickor upplever 

tidig respektive sen utveckling. Pojkar som har mognat tidigare har visat att de är mer nöjda 

med sig själva än de pojkar som mognar senare. Flickor som mognat tidigt har oftast en låg 

självkänsla och otillfredsställelse med den egna kroppen, samt högre förekomst av depression 

och ångest senare i livet. Skillnaderna avspeglar både betydelsen av utseendet och 

kroppsupplevelse i puberteten, och den olika betydelse kroppen har för pojkar och flickor i 

ungdomsåldern. Ungdomsåldern brukar betecknas som en stormig tid, utmärkt av starka 

känslor och en ålder då individen är speciellt upptagen av sig själv och sin framtoning (Von 

Tetzchner, 2005). 
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2.3 Självkänsla 

Självutveckling är som en process av ömsesidiga relationer, individens upplevelse av sig själv 

utvecklas successivt genom samspel med andra. I Sterns teori om självutveckling ta han upp 

fem huvudpunkter som skapar självkänsla och dessa börjar verka redan i tidig barnaålder. 

Dessa fem punkter är samvaro, samspel, samförstånd, samtal och sammanhang. 

Känslokommunikationen är central och dominerar de tre första punkterna och dessa tre 

bygger inte på verbalt språk. Samtal och sammanhang omfattar det verbala språket och de har 

för betydelse att möjliggöra för språklig medvetenhet, reflektera över och samtala om 

känslotillstånd. Många anser dock att självkänsla och självförtroende i stort sätt betyder 

samma sak, men så är inte fallet. Självkänsla är ett begrepp som handlar om hur vi själva 

värderar oss själva, alltså vårt känslomässiga förhållande till oss själva. Självkänsla kan både 

vara hög eller låg men är relativt bestående och stabil grundegenskap. Självkänslan omfattar 

också självrespekt och självacceptans samt för vår granskning av vad eller hurdana vi är. 

Självkänsla ses som en inre drift, en god självkänsla medför en ökad motivation som 

resulterar i en högre prestationsnivå (Johnson, 2003). 

   Självkänslan är tendensen att uppleva sig själv som kapabel att handskas med de 

grundläggande utmaningarna i livet och att betrakta sig själv som värd att vara lycklig 

(Branden, 1998). Självkänslan består av två delar, den egna dugligheten d v s en tillit till den 

egna förmågan att tänka, lära sig, välja och fatta lämpliga beslut och den andra delen som är 

självrespekt. Den involverar en övertygelse om att alla har rätt att vara lycklig, en övertygelse 

om att resultat, framgångar, vänskap, respekt, kärlek och tillfredsställelse. När det talas om 

självkänsla som ett grundläggande mänskligt behov så innebär det att den är central för en 

normal och sund utveckling. När individen inte har en positiv självkänsla försämras den 

psykologiska utvecklingen. En positiv självkänsla fungerar som ett själens immunsystem och 

ger motståndskraft, styrka och förmåga till återhämtning. När självkänslan däremot är låg 

minskar vår förmåga till återhämtning. Vi låter oss påverkas mer av en önskan att undvika 

smärta än av en önskan att uppleva glädje, om människan inte tror på sig själv, varken på sin 

duglighet eller sin godhet blir universum en skrämmande plats.  

   Kvinnor och män som har en realistisk tilltro till sitt förnuft och sina värderingar och som 

känner sig trygga i sig själva, brukar reagera positivt på nya utmaningar och möjligheter som 

dyker upp. Självkänslan ger oss kraft, energi och motivation. Den inspirerar oss till prestation 

och ger oss utrymme att känna glädje och stolthet över det vi åstadkommer. En person som 

har hög självkänsla söker alltid de utmaningar och stimulans som värdefulla och krävande mål 

kan ge. En person som har låg självkänsla nöjer sig med enkla och välbekanta uppgifter som i 



 5 

sin tur försvagar självkänslan. Ju stabilare en självkänsla är hos en person desto mer rustade 

blir denne för att hantera problem som uppstår.  Ju högre självkänsla vi har, desto starkare blir 

vår drift att uttrycka oss, som en avspegling av känslan av inre rikedom (Branden, 1998). 

   I motsats till djuren kan människan reflektera över sig själv utifrån ett objektivt perspektiv. 

Vi kan därmed inta ett utifrånperspektiv som ger möjligheten till spegling samt värdering.    

Alltefter människan utvecklas så samlar denne även kontinuerligt information om sig själv.  

Johnson (2003) talar om människan som den sociala varelsen som är i behov av andras 

omdömen. Johnson (2003) menar att anpassningen till omgivningens reaktioner i form av 

gillande eller avvisande är viktig för den sociala och psykologiska överlevnaden. 

   Ett litet barn lär sig redan i tidig ålder att om denne är snäll och ler så framkallar det ofta 

positiva reaktioner hos de vuxna än om denne skriker och bråkar. I detta växelspel, mellan ett 

önskat beteende och den trygghet föräldrarna och senare samhället kan ge, uppstår skillnaden 

mellan kunskapsaspekten och värderingsaspekten av självet. När individen börjar bli 

medveten om sin självkänsla, leder det delvis till att denne också modifierar sin självbild. 

Individen har även lättare för att ta in information som på ett positivt sätt stärker självvärdet 

än information som hotar självvärderingen. Förutom att människan gärna avvisar negativ 

information om sig själv så kan han/hon även försköna sin självbild genom idealisering. En 

person kan med andra ord skapa en idealisk eller önskad image av sig själv som denne 

försöker uppnå. Ofta baseras denna image på omgivningens förväntningar. Är dessa ideala 

själbilder realistiska kan personen lyckas leva upp till dem, men är de för långt ifrån de 

verkliga och möjliga blir resultatet ofta låg självkänsla, vilket kan resultera i psykiska 

problem som depression.  Johnson (2003) skiljer på självet i form av fem självbegrepp, dessa 

är: 

   Självbild (Self-concept). Begreppet står för kunskapsaspekten av självet, det är summan och 

genomsnittet av all faktamässig information om oss själva. En självbild kan vara positiv eller 

negativ, dock aldrig hög eller låg. 

   Självuppfattning. Självbild och självuppfattning är synonymer, självuppfattning innehåller 

dock även värderingsaspekter gällande självvärdet. 

   Självkänsla (Self-esteem). Självkänslan anger det känslomässiga tillståndet hos individen 

och hur denne värderar sin självbild samt hur personen känner inre tillfredsställelse och tillit 

till sig själv. Självkänslan kan vara hög eller låg men är en relativt bestående och stabil 

grundegenskap. Själkänslan inbegriper även självrespekt samt självacceptans för att kunna 

värderas som hög. 
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Självförtroende (Self-confidence). Självförtroende syftar på vad människan gör och är därmed 

mer situationsbunden och föränderlig aspekt av självet. Självförtroende i en situation behöver 

ej betyda att samma självförtroende existerar i en annan situation, god självkänsla ger dock 

oftast bättre och stabilare självförtroende men dessa två begrepp skall ej förväxlas i grund och 

botten. 

   Självsäkerhet (Self-assurance). Självsäkerhet är inte alltid tecken på god självkänsla. 

Begreppet avspeglar en sorts attityd och hållning som personen agerar i sociala sammanhang. 

Individen som visar självsäkerhet vill hävda sig på ett positivt sätt, vilket även tyder på stark 

integritet och uttrycker motsatsen till undergivenhet och självförsakelse. Självsäkerhet skall 

dock ej kopplas ihop med god självkänsla eftersom en person som visar en hög självsäkerhet 

även kan försöka dölja sin osäkerhet och låga självkänsla med hjälp av en viss attityd. 

 

2.4 Självförtroende 

Självförtroende handlar å andra sidan om vad människan gör och är en mer situationsbunden 

och föränderlig aspekt av självet. Självförtroende hänger även ihop med anlag och förmåga på 

ett visst område. Det är en självklarhet att en god självkänsla ger bättre och stabilare 

självförtroende generellt, men de två är ändå inte att förväxla i grund och botten (Johnson, 

2003). Självförtroende är individens egen känsla av att framgångsrikt kunna göra saker och 

kanske till en speciell norm. En person med självförtroende kan t e x säga ”Jag kan göra saker 

och jag vet att jag kan göra saker”. Det innebär att personer med självförtroende har speciella 

färdigheter, goda sociala relationer med andra och allmänna förmågor till att klara av saker 

(Fennell, 1999). Självförtroende handlar om att kunna kommunicera och är en förmåga att 

främja ärliga och öppna relationer på alla områden i livet. Självförtroende är också att kunna 

försvara sina rättigheter och ge uttryck för sina tankar och känslor på ett öppet, ärligt och 

lämpligt sätt och som inte kränker någon annans rättigheter. Självförtroende kan dessutom 

sammanställas utifrån dessa punkter; självförtroende är den viktigaste enskilda faktorn för 

resursutveckling, lättare att uppleva om individen har omgivningens stöd, högsta grad 

beroende av tryggheten, summan av positiva upplevelse i bestämda situationer, variabel i takt 

med nervositeten och någonting som omgivningen kan hjälpa varandra med (Öien, 1996).  

 

2.5 Kroppsuppfattning 

Intresset för kroppen har inte varit så stor förr i tiden som den är nu. Detta beror på faktorer 

som ökad fokusering i massmedier och reklam på den unga vackra kroppen, det växande 

intresset för ungdomligheten och den växande framväxten av ett antal kroppstekniker, som 
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t e x bantningsmetoder, kirurgi och olika träningsmetoder. Det är dagens samhälle som styr 

den egna kroppsuppfattningen. Von Tetzchner (2005) utgår ifrån fyra olika problem som 

kroppen kan ställas inför, dessa fyra problem är kontroll, begär, relation till den andre och 

relation till självet. Utifrån dessa fyra element skapas fyra olika idealkroppar. Den 

disciplinerande, den speglande, den dominanta och kommunikativa kroppen: 

   Den disciplinerande kroppen karakteriseras av en stark självkontroll, brist, 

självtillräcklighet och ett splittrat själv. Om individen har denna kroppsuppfattning får denne 

sina konturer genom samhällelig disciplinering men också genom självdisciplin.  

   Den speglande kroppen utgör en avspegling av det som individen omges av. Personen 

stärker självet enbart genom omgivningen. Den karakteriseras av att begäret tillåts flöda, men 

detta tillåts bara för att undvika att vidröra den underliggande bristen.  

   Den dominanta kroppen framställs oftast som den manliga kroppen. Kroppen anses vara 

sönderdelad, med en ständig strävan att uppnå helhet. Genom att förtrycka andra och utöva 

våld skapas en falsk känsla av sammanhållning och identitet, när denna identitet har skapats är 

den väldigt fragil.  

   Den kommunikativa kroppen är öppen och har en vilja att kommunicera. Begäret är inte 

utsugande, utan relationistiskt och inställd på delad glädje och sensualitet. Denna 

kroppsuppfattning framställs som kvinnlig, men ses dock inte som ett ideal eftersom den 

skiljer sig ifrån de övriga på grund av att den är en vis form av anomali.  

   Den globala kroppskulturen påverkar inte enbart människors uppfattningar om den fysiska 

kroppen utan också deras egna könsidentiteter. När det talas om den globala kroppen är det 

den som anses vara den som är framtränade i medierna och tv.  Kroppsuppfattningen å andra 

sidan skiljer sig från kultur till kultur (Von Tetzchner, 2005). Mognaden sker inte bara olika 

snabbt hos flickor och pojkar, utan har även olika psykologiska betydelser hos könen.    

Rosenbaum (1979) menar att flickor har en osäkrare kroppsbild än pojkar. I intervjuer med 

tonårsflickor fann Rosenbaum det välkända intresset och nedvärderandet av det egna 

utseendet. Flickor pekar på den ena skavanken efter den andra, och det handlade synnerhet 

om kroppsvikt, även de smalaste beklagar sig över mage, höfter eller lår. I Rosenbaums 

undersökning var de flesta flickor särskilt upptagna med bröstutvecklingen, vilket handlade 

om både för stora och för små bröst. Bjerrum Nielsen och Rudberg (1991) menar att flickans 

menstruation sätter prägel på den kvinnliga närvaron. En starkare könsidentitet visar t.ex. i att 

de självporträtt som flickan tecknat efter att ha börjat menstruera, uppvisar många fler 

traditionellt kvinnliga drag när det gäller kroppskurvor, användning av smycken, frisyrer samt 

kläder, än tidigare – oberoende av egen faktiskt kroppsutveckling. Det besatta intresset för det 
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egna utseendet hos flickorna skiljer sig enligt Rosenbaum tydligt från pojkarnas mer 

självklara förhållanden till den egna kroppen. Ett resultat i Rosenbaums undersökning hos en 

fjortonårig pojke beskrevs på följande vis: Min kropp lever, den är snabbtänkt, den rör sig, jag 

kan prata, jag kan se och jag har alla sinnen. Det är rimligt att tro att pojken, som har haft en 

mer integrerad kroppsbild långt tidigare än flickan, även tar sin kropp mer självklar. Pojkar 

som har hållit på med fysisk aktivitet sedan de var mycket små bidrar även till en tryggare 

kroppsuppfattning i högre ålder. Rosenbaums undersökning visar även att flickor som höll på 

med sport eller dans hade en säkrare kroppsbild än andra. Rosenbaum påpekar dock även att 

denna självklarhet nog präglar prepubertetspojkar än pubertetspojkar, som ju också drabbas 

av biologiska förändringar. Denne pojke bekymrar sig inte på samma sätt för utseendet som 

flickan, men som de observanta flickorna i Rosenbaums undersökning också antyder, bryr han 

sig i gengäld desto mer om längd, styrka samt muskler. Han är dessutom ytterst bekymrad 

över storleken över sin penis, detta är ett viktigt och obehagligt tema för att driva med 

varandra i alla pojksammanhang, där de uppträder nakna inför varandra (Bjerrum Nielsen och 

Rudberg, 1991).  

   I vår kultur är kroppsidealet för närvarande snävt definierat som en smal kvinna och en lång 

muskulös man. Kroppsidealet blir allt svårare att uppnå och skillnaden mellan fotomodellers 

vikt och genomsnittlig vikt har ökat kraftigt sedan 1960-talet. Detta gör att skillnaden mellan 

förebilderna och vanliga människor är stor idag. Unga människor uppmanas att se på sin 

kropp som något som bör förbättras eller förändras så att den passar rådande skönhetsideal. 

De invaggas av t.ex. reklam i föreställningen att de kan välja sitt utseende genom kontroll och 

självdisciplin. Kamraters attityder påverkar även tonåringars sätt att se på sin egen kropp, 

tonåringar som retats för sitt utseende har ofta en mer negativ uppfattning om sin kropp än 

tonåringar som ej har varit utsatta för detta (Erling och Hwang, 2001). 

   Erling och Whang (2001) menar att självkänslan hos ungdomar är starkt relaterad till 

kroppsuppfattning, och kopplingen mellan kroppsuppfattning och självkänsla verkar vara 

ännu mer markerad hos flickor än pojkar. De som har mer negativa uppfattningar om sina 

kroppar har alltså mer negativa uppfattningar om sig själva över lag. Ungdomar som har en 

negativ kroppsuppfattning befinner sig även i riskzonen för andra problem som nedstämdhet, 

depressiva symtom, ångest samt ätstörningar. 
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2.6 Sociala relationer 

Under en ganska kort period sker en snabb utveckling av individen från barn till ungdom och 

från ungdom till vuxen. Under puberteten sker en kraftig fysisk utveckling. De unga blir 

intresserade av det motsatta könet, av nya uppgifter samt av vuxenvärlden. Detta samt 

förändrande krav från omgivningen ställer stora krav på ungdomarnas självuppfattning, dvs. 

på deras självkänsla samt identitet. Följaktligen handlar existenskrisen under 

ungdomsperioden om identitet kontra identitetsförvirring eller en negativ identitet. Under 

tidigare perioder var föräldrar och skolan viktiga relationer. Nu ökar kamratrelationerna, 

vilket får betydelse för individens förmåga att finna sin identitet. Om existenskrisen 

genomlevs på ett sunt sätt, utvecklar ungdomarna en känsla av att ha funnit sig själva samt sin 

nisch i livet (Angelöw och Jonsson, 2000). 

   Människan beter sig ofta på ett sådant sätt som gör att de kan rättfärdiga eller legitimera sina 

handlingar, detta för att bibehålla jagbilden och en positiv självkänsla. I valet mellan en riktig 

bild av oss själva och en förvrängning som gör att vi kan känna oss bra att vi duger, väljer vi 

ofta det senare- sanningen får ge vika för sociala och psykologiska krav (Nilsson, 1996). 

   Enligt Goffman (1967) lär sig människor att undvika sociala situationer där de annars skulle 

ha blivit förödmjukade eller utsatta för allt för hårda påfrestningar. Detta innebär samtidigt att 

de undviker utmaningar och självutveckling. Om människan skall utvecklas krävs det att 

denne är beredd att offra sin trygghet samt riskera misslyckanden. När en person lyckas 

presentera sig själv på ett positivt sätt leder det till en känsla av ökat välbefinnande och till en 

positiv uppfattning av den egna kroppen och jaget, men om han eller hon misslyckas med 

detta leder det ofta till känslor av misslyckande och skam. En persons förmåga att följa 

sociala regler och att prestera en rimlig presentation av jaget och kroppen avgör alltså hans 

eller hennes möjlighet att utveckla en känsla av duglighet och en positiv självkänsla. 

   Inom socialpsykologin har särskilt uppmärksammats det mellanmänskligt bestämda och 

följaktligen det böjliga eller anpassbara hos självet. Några har t o m hävdat att självet är en 

alltigenom social konstruktion, det uppstår och existerar fortsättningsvis som ett resultat av 

människans fortgående samspel med andra människor under livets gång. Det är ytterst denna 

inre drivkraft som via samspel med andra leder till individens förmåga att skilja mellan jag 

och du (self- awareness), mellan vem jag anser att jag är och vad andra säger att jag är, mellan 

vad jag är och vad jag bör vara, mellan vad jag är i förhållande till mina (yttre) ideal är (Mead, 

1976).  
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Westlander (1993) menar att människan redan i mycket tidig ålder bildar en uppfattning hos 

sig själv. Detta inträffar redan innan barnet vid tvåårsåldern blir medvetet om och beroende av 

de sociala rättsnören eller normer som finns för att bedöma sina egenskaper. Barnet värderar 

sig självt till en början oftast mindre oberoende av andras reaktioner, men allteftersom den 

sociala omgivningens reaktioner, sanktioner och normer blir tydligare för barnet kommer 

dessa alltmer vägas in och påverka hur barnet värderar sig självt. Normalt sett blir 

självuppfattningen (self-concept) med åren allt mera nyanserad och mångfacetterad samtidigt 

som den oftast stabiliseras (Mead, 1976). 

   Behovet av intima känslomässiga relationer ökar och förmågan att uppehålla denna typ av 

relationer utvecklas under ungdomsåren. Förmågan att ha nära relationer hänger samman med 

den egna identitetsutvecklingen enligt Erling och Hwang (2001). Erling och Hwang menar att 

ensamhet under ungdomsåren kan medföra identitetskriser samt även bidra till låg självkänsla 

som utanförskapet bringar. De ungdomar som inte är uppskattade av kamrater på grund av att 

de är mycket tillbakadragna löper en extra stor risk att känna sig ensamma. De är ofta 

avvaktande inför sociala kontakter och har en dålig självkänsla. 

   Gruppen har en stor betydelse när det kommer till självkänslan enligt Nilsson (1996).  För 

människan är det av vikt att det finns grupper som de kan tillhöra för att få gemenskap och 

mening och för att bli delaktiga av samhällets normer och handlingsmönster. Många svåra 

avvikare har i de flesta fall levt utanför grupper, varit svältfödda på grupperfarenheter samt 

bekräftelse från andra människor. De har också haft få tillfällen att jämföra sig själva med 

andra och därigenom inte fått en adekvat och realistisk självbild. 

 

2.7 Fysisk aktivitet 

Fysisk aktivitet definieras som all typ av rörelse som ger ökad energiförbrukning. Effekterna 

av fysisk verksamhet är beroende av bland annat intensitet, varaktighet, frekvens, typ av 

träning, individens ålder och genetiska faktorer. Den totala energiförbrukningen av en 

aktivitet blir därmed en funktion av alla dessa faktorer (Schäfer Elinder & Faskunger, 2006). 

En annan definition på fysiska aktiviteter är alla former av aktiviteter där hjärtat slår snabbare 

och som gör människan andfådd.  

   Under 1960- och 70- talen förknippades fysisk aktivitet i hög grad med idrott och prestation. 

Det som rekommenderades då var en hög ansträngningsnivå och relativt låga pass, men idag 

har forskare och teoretiker kommit fram till att varje form av fysisk aktivitet är förknippad 

med hälsovinster. Regelbunden fysisk aktivitet har starka gynnsamma effekter på fysisk och 

psykisk hälsa, dessutom främjas också hälsan bland annat att individen höjer konditionen, 
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balansen, koordinationen, förbättringen av muskelstyrkan, motverkar psykisk ohälsa såsom 

depression, oro, ångest samt främjande av självkänsla och positiv kroppsuppfattning. Det 

finns inga gjorda studier i Sverige som har mätt förändringar i fysisk aktivitet och den totala 

energiförbrukningen över tid bland barn och ungdomar. Bland barn och ungdomar är idrott i 

särklass den populäraste fritidsaktiviteten. År 2003 var 76 % av 7-14 åringar medlemmar i en 

idrottsförening medan andelen aktiva minskar i åldrarna 15-19 år. Detta är den så kallade 

känsliga övergångsperioden där individen förändras och utvecklas som mest.  

   I Compasstudien (2004), där fysisk aktivitet, matvanor, övervikt och självkänsla 

undersöktes hos drygt 3000 15-åringar i Stockholm visade sig att 64 % av flickorna och 78 % 

av pojkarna rapporterade minst 60 minuter fysisk aktivitet per dag. Ohälsosamma 

levnadsvillkor kopplades till låg självkänsla. I Compasstudien visade sig att flickorna hade 

över lag lägre självkänsla än pojkarna. De som hade låg självkänsla var mer stillasittande, 

mindre fysisk aktiva, hade mer oregelbundna måltidsvanor och åt mer sällan nyttig mat än de 

som hade hög självkänsla. Pojkar med låg självkänsla hade dessutom än högre BMI (Body 

Mass Index) än de med högre självkänsla (Compasstudien, 2004).  

   Självförtroende är den faktor som forskningen har visat vara den viktigaste för att öka fysisk 

aktivitet på individnivå. Personer som har lågt självförtroende har i allmänhet svårare att 

behålla en förändring och ger därför upp lättare, medan personer med högt självförtroende 

generellt är mer framgångsrika och mer envisa i sina försök till att klara av hinder. En rad 

studier har visat positiva samband mellan självförtroende, fysisk aktivitet och 

förändringsstadierna. Ett högt självförtroende har ett samband med förflyttningen genom 

förändringsfaserna i ungdomsåren. Det går även att särskilja en persons självförtroende med 

det förändringsstadium de tillhör. Individen kan stärka sitt självförtroende genom att gradvis 

träna upp sitt kunnande och sin kapacitet (Compasstudien, 2004). 

 

3. Teori 
3.1 Meads teori 

Mead (1976) har skapat en teori om självet vilket lyder att människan ska kunna placera sig 

själv i andras position och betrakta sig själv utifrån deras ögon. Mead menar också att självet 

skapas i mötet med andra. Detta kallas för ”taking the attitude of the other”, alltså att självet 

försöker förstå sina egna handlingar genom den andres perspektiv. Mead använder begreppen 

I och Me, (jag och mig), när han talar om självet. Jag är det tänkande och handlande 

subjektet, medan mig är det objektiva självet som jag kan föreställa sig i andra situationer, tid 



 12 

och rum, både som något tänkt och som något verkligt. Självet utvecklas i en dialog mellan 

jag och mig där omgivningens förväntningar tolkas, omformas och anpassas till de 

individuella kraven och uttryckssätten. Delningen av självet i ett jag och ett mig sker 

successivt genom rolltagning. Rolltagning är uttrycket för att ta andras och den 

generaliserande andres perspektiv. Den generaliserande andre är uttryck för att självet har nått 

det mest avancerade stadiet, att individen kan integrera sitt förhållande till dem denne har en 

relation till i en generell uppsättning normer. Jaget ser sina handlingar utifrån värderingar och 

normer, sammansatta av oräkneliga vardagserfarenheter men som har blivit ett sammansatt 

och integrerat personligt mig. Detta är en aktiv mental process, både medveten och 

omedveten, som går ut på att individen önskar känna sig själv som en del av en meningsfull 

helhet. I relation med andra upptäcker barn ganska snabbt att de blir sedda och värderade.   

Genom interaktionerna med andra får barn erfarenheter av vad som förväntas av dem, och 

dessa fastnar i individen som en bild av andras förväntningar. Dessa andra är det som man 

kallar för signifikanta andra, vanligtvis utgörs dessa av personer av föräldrar eller nära som 

deltar i barnens vardag. I efterhand växer detta till kamrater, lärare, idoler från masskulturen 

och andra som skapar jaget. Dialogen mellan jag och mig är grunden för den självuppfattning 

och känsla av egenvärde – eller bristande självkänsla av egenvärde – som individen alltid 

upplever som sig själv. När en person speglar sig i andra speglar hon sig i sin egen tolkning av 

andras reaktioner och förväntningar (Mead, 1976). 

 

4. Tidigare forskning 
4.1 Harters forskning om självvärdering 

Harter (1999) har grundat sin forskning på en gammal hypotes, gjord av James (1890), den så 

kallade James överensstämmelse modell. Enligt James existerar det två dimensioner som 

tillsammans skapar självbilden hos individen, även kallad Global självkänsla (Harter, 1999). 

Dessa två dimensioner omfattar individens självskattande kompetens/tillräcklighet inom olika 

områden samt individens värdering vad han/hon anser vara viktigt inom samma områden. 

James menar att överensstämmelse eller diskrepans mellan de två dimensionerna 

representerar individens primära självbild. Enligt denna formulering menar James att 

individer med hög självvärdering ej tenderar till att rannsaka sig själva vad de är bra på och 

inte är bra på, utan de fokuserar på det som de uppfattar vara tillräckligt för att lyckas inom 

olika områden. Dessa individer trivs med sig själva och den position som denne har i olika 

områden, den självskattande kompetensen och värderingen vad som anses vara viktigt 
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stämmer överens. Hos de individer som däremot värderar sig själva lågt existerar en 

diskrepans mellan den självskattade kompetensen och värderingen om vad denne anser vara 

viktigt. Denne individ tenderar till att ej trivas i sin position och har även en strävan efter ett 

ideal jag, hur denne egentligen vill vara, eller hur denne skall vara beroende på den sociala 

omgivningen. En person som till exempel värderar sin självkompetens som låg inom idrotten 

behöver nödvändigtvis ej ha dålig självkänsla på grund av det, eftersom denne inte värderar 

idrotten högt. En annan person som värderar sin självkompetens lika lågt som ovanstående 

kan däremot värdera idrotten högt, vilket skapar en låg självvärdering då det finns en 

diskrepans mellan självet (hur bra denne uppfattar sig själv att vara) och idealsjälvet (hur 

denne vill vara eller förväntas vara). 

   Harter (1999) har utgått ifrån James hypoteser om självvärdering och gjort en egen 

forskning. Harter genomförde studien på människor från åldern 8-55 år. Medverkarna i 

forskningen fick själva skatta sin självkompetens inom olika områden samt även skatta 

viktighet och värdet hos varje nämnd område. Hon gjorde bland annat en undersökning som 

gick ut på att två barn (Child A och Child B) med liknande kompetens inom fem olika 

områden (scholastic competence, athletic competence, likability competence, behavioral 

conduct och physical appearance) fick värdera viktigheten hos varje område. Harter fick 

James hypoteser bekräftade, Child A som värderade områden lika högt/lågt som dennes 

kompetens värderade sig själv högre än Child B som hade en stor diskrepans mellan sin 

kompetens och värderingen av området.  

   Harters forskning har visat att det som allra mest ger självkänsla samt ett gott 

självförtroende hos de unga är att vara duktig i skolan eller i någon sport därefter att vara 

socialt accepterad och tillsist utseende samt uppförande. Enligt henne blir utseendets 

betydelse allt större under puberteten, särskilt hos flickor, detta på grund av att yttre attribut 

ses som viktiga i ungdomen när identiteten formas och individen jämför sig med och jämförs 

av andra. De ungdomar som baserar sin självkänsla på sitt utseende är i riskzonen för att få 

dålig självkänsla, om de inte redan har det. Harter menar att extremt stora diskrepanser mellan 

betydelsen av framträdandet och utvärdering av utseendet hos kvinnor med ätstörningar är 

associerade med extremt låg självkänsla och depressiva symptom. 
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5. Syfte 
Syftet med studien var att undersöka självkänslan, självförtroendet, graden av fysik aktivitet, 

sociala relationer samt hur viktig kroppen och utseendet anses vara hos högstadie och 

gymnasieelever samt om det skiljer sig åt mellan könen. Genom att låta ungdomarna värdera 

ett antal frågor som handlar om självkänsla borde vi kunna få fram graden av självkänsla, om 

den visar sig vara hög eller låg. Vi ville undersöka om det fanns någon skillnad på självkänsla 

hos flickor och pojkar samt om självkänslan ökar med åldern hos respektive kön. Vi ville 

undersöka om elever med en hög självkompetens inom fysisk aktivitet värderar kroppen och 

utseendet högre än de som har en låg självkompetens. Vi ville även ta reda på om de elever 

som var fysiskt aktiva hade ett högre självförtroende än de som ej var fysiskt aktiva. Kroppen 

och utseendet exponeras i dagens samhälle, därför var vi intresserade av att undersöka om 

uppfattningen av den egna kroppen kunde kopplas ihop med högt respektive lågt 

självförtroende. En sista hypotes ville mäta ifall de som ansågs vara väl omtyckta av sin 

omgivning hade ett högre självförtroende än de som ansågs sig själva som inte lika omtyckta. 

 

Våra hypoteser var: 

1. Pojkar har högre självkänsla än flickor, oavsett ålder 

2. Självkänslan ökar med åldern, hos både pojkar och flickor. 

3. Elever med en hög självkompetens inom fysisk aktivitet värderar kroppen och 

utseendet högre än de som har en låg självkompetens. 

4. Elever som är fysiskt aktiva har ett högre självförtroende än de som ej är fysiskt aktiva. 

5. Elever som är nöjda med sina kroppar och utseendet har ett högre självförtroende än de 

som ej är nöjda. 

6. Elever som anses vara väl omtyckta av sin omgivning har ett högre självförtroende än 

de som ej anses vara lika omtyckta. 

 

6. Metod  
Metoden grundades på den kvantitativa ansatsen, med enkätformulär och statistiska resultat.  

 

6.1 Deltagare 

Undersökningsdeltagare var högstadieelever och gymnasieelever av bägge könen. Högstadiet 

och Gymnasiet var beläget i södra Sverige.  Antalet flickor som deltog i undersökningen var 

75 stycken och antalet pojkar 57 stycken. Deltagarna blev efter godkännandet från skolornas 
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rektorer en sjundeklassare, en åttondeklassare, en niondeklassare, en etta på gymnasiet, en två 

på gymnasiet samt en trea på gymnasiet.  Eftersom majoriteten av eleverna inte var myndiga 

var det skolans rektorer som skulle ge tillstånd till att undersökningen kunde genomföras, ett 

missivbrev (se Bilaga 1) skickades därför ut till rektorerna där även enkäten bifogades. Efter 

rektorernas godkännande tilldelade de oss datum då enkätundersökningarna ägde rum.  

 

6.2 Procedur 

En första kontakt togs med högstadiets och gymnasiets rektorer via E-mail som innehöll 

missivbrev (se Bilaga 1) samt enkäten (se Bilaga 2). Vid denna kontakt gavs information om 

undersökningens syfte samt att vi önskade att undersöka en sjundeklassare, åttondeklassare 

och en niondeklassare på högstadiet samt en etta, tvåa och trea på gymnasiet. Rektorerna 

ställde sig positiva till undersökningen och informerade klasser och lärare det berörde.    

Undersökningen på högstadieskolan genomfördes under en förmiddag, då enkäter delades ut i 

tre olika klassrum. Undersökningen på gymnasieskolan delades upp på tre dagar. Innan 

formulären delades ut fick deltagarna en muntlig presentation av undersökningen, de 

informerades även om att deltagandet var anonymt och att uppgifterna skulle behandlas 

konfidentiellt. Deltagarna fick veta att deltagandet var frivilligt, alla valde dock att ställa upp. 

Vi medverkade under hela svarsproceduren. De medverkande hade 30 minuter på sig att svara 

på enkäten, vi beräknade dock att det ej skulle ta mer än 15 minuter att fylla i enkäten, att de 

fick mycket tid på sig att besvara frågorna berodde på att ämnena som avsågs att mäta kunde 

ha varit lite svåra att förstå och då skulle de få en möjlighet att ställa frågor om det behövdes. 

Därefter samlades enkäterna in och eftersom vi var närvarande samlades de in på plats. 

Sammanlagt hade vi sex klasser, vilket resulterade i 132 enkäter. Utav dessa var 59 stycken 

högstadieelever och 73 stycken var gymnasieelever.  

 

6.3 Material 

Enkätformulären bestod av två sidor (se Bilaga 2). Den första sidan innehöll representation av 

oss och en rad definitioner på ämnesområdena, samt syftet med undersökningen. Sida ett 

innehöll även frågeställningar. Enkäten bestod av 17 frågor, utav de två första var bakgrunds 

frågor där kön och årskurs efterfrågades. Fråga 3, 4 och 5 besvarade ämnet fysisk aktivitet. 

Fråga 3 kunde endast besvaras som ja eller nej alternativ, fråga 4 bestod av två alternativ som 

medverkande fick besvara efter vilken av möjligheterna som passade bäst in på dem. Fråga 6 

och 7 handlade om kroppsuppfattning. Fråga 8 handlade om självförtroende. Frågorna 9 till 

och med 13 tar upp självkänsla och frågorna 14 till 17 handlar om sociala relationer.  
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Fråga 5 till 17 besvarades genom en skattningsskala från skala 1-10 där 1 var håller inte alls 

med och 10 var håller med helt. De medverkande fick efter sin egen förmåga värdera det som 

efterfrågades. Eftersom självkänsla var av den största vikten för undersökning ställdes därför 

flest frågor kring just det ämnet. Frågorna som handlar om självkänsla baseras till en liten del 

på Rosenbergs Self-esteem Scale (RSES). Egentligen består Rosenbergs Self-esteem Scale 

(1972) av 5 positiva frågor kring självkänsla och 5 negativa frågor kring självkänsla, dock 

valde vi att ej följa hela skalan utan använde oss av skalan som en mall för våra frågor kring 

självkänsla. Anledningen till att vi inte använde oss av RSES fullt ut var på grund av att vi 

även syftade på att mäta fysisk aktivitet, självförtroende, kroppsuppfattning samt sociala 

relationer. 

 

6.4 Databearbetning 

Datainsamlingen och det statistiska resultatet behandlades i det statistiska dataprogrammen 

SPSS samt Excel. Efter att enkäterna var besvarade och hade samlats in omkodades det 

insamlade materialet. Frågorna 1-4 redovisas i form av beskrivande statistik, då dessa ej 

kunde besvaras i form av en skala. Detta innebär då att frågorna 5-8 samt 11-15 med 

skattningsskalan kodades om till låg självvärdering och hög självvärdering. Alltså 1-5 på 

skattningsskalan kodades om till låg självvärdering och 6-10 till hög självvärdering. Frågorna 

9, 10, 16, 17 kodades dock tvärtom, 1-5 innebar hög självvärdering och 6-10 låg 

självvärdering. Ett T-test har använts för att se ifall det finns någon signifikant skillnad mellan 

pojkar och flickor gällande svaren på frågorna 5-17.  Frågeställningarna ställdes även mot 

varandra i form av en Pearson korrelation, detta för att se om några samband uppenbarar sig. 

Resultatet redovisas i form av diagram, tabell och beskrivande statistik.  

 

7. Resultat 
Enkäten som delades ut besvarades av 132 medverkande varav 75 stycken var flickor och 57 

var pojkar. Utav alla medverkande var det 16 elever som gick i sjunde klass, 21 som gick i 

åttonde klass, 22 som gick i nionde klass, 25 som gick första året på gymnasiet, 19 som gick 

andra året samt 29 elever som gick tredje året på gymnasiet. Resultatet visar att 39 % av 

flickorna var fysiskt aktiva och 27 % av pojkarna var fysiskt aktiva. Utav 132 medverkande 

håller 43 elever på med någon form av lagsport och 36 elever håller på med någon form av 

individuell gren, resterande elever som har kryssat i att de är fysiskt aktiva men ej kryssat i 

vilken aktivitet räknas som bortfall (8 elever). 
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7.1 Självkänslan hos pojkar och flickor 

Nedan presenteras resultatet hos pojkar och flickor i diverse årskurs. 
 

Tabell 1. Medelvärde över självkänslan i varje årskurs 
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Tabellen ovan visar medelvärdet av självkänslan hos både flickor och pojkar mellan årskursen 

7 och tredje året på gymnasiet. Pojkarnas självkänsla ökar från årskurs 7 (M= 6,54) till 8  

(M= 8,85) för att sedan avta från årskurs 8 till första året på gymnasiet (M= 6,65). Pojkarnas 

självkänsla börjar åter igen att öka från första till andra året på gymnasiet (M= 7,84) för att 

sedan ännu en gång sjunka i tredje året på gymnasiet (M= 6,0). Flickors självkänsla sjunker 

från årskurs 7 (M= 6,54) till årskurs 8 (M= 5,55) för att sedan nästan hålla sig konstant 

(minskning med en hundradel) från årskurs 9 (M= 5,94) till första året på gymnasiet 

(M= 5,93). I andra året på gymnasiet sjunker flickornas självkänsla (M= 4,9) för att sedan öka 

i tredje året på gymnasiet (M= 6,0). Genom att utläsa från tabellen finner man dessutom att 

det är störst skillnad gällande självkänsla hos flickor och pojkar i årskurs 8 samt andra året på 

gymnasiet. Högst självkänsla har pojkarna i årskurs 8, medan flickorna har högst självkänsla i 

årskurs 7. Medelvärdet på alla självkänslofrågorna hos flickorna i alla sex årskurser resulterar 

i ett medelvärde på 5,73, medan pojkarnas medelvärde var 7,33. Resultatet visar att pojkar 

överlag har högre självkänsla än flickor. 
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7.2 Pojkar och flickors enkätsvar 

För att få en övergripande bild av resultatet gjordes en deskriptiv tabell över antal pojkar samt 

flickor, medelvärde, standardavvikelse samt signifikansnivån.  

 
Tabell 2. Medelvärde, standaravvikelse samt signifikansnivå hos pojkar respektive flickor 
____________________________________________________________________________ 
  Pojkar                                               Flickor 
____________________________________________________________________________ 
                             N      Mean     Std. Deviation          N      Mean      Std. Deviation       Sign* 
Fråga 5        57     5,0877    4,21850 75     4,4595    3,69446                  0.024 
Fråga 6                 57     6,8947    2,26530 75     6,9189     1,78085                  0.067 
Fråga 7        57     7,1930    2,32562 75     5,5135     2,37708                  0.872 
Fråga 8                 57     7,5789    1,80225 75     5,3514     2,53973                  0.000 
Fråga 9                 57     4,2807    2,63733 75     5,6757     2,53257                  0.476 
Fråga 10               57     3,8070    2,72186 75     6,1216     2,72186                  0.427 
Fråga 11               57     7,7544    2,16532 75     5,8784     2,47703                  0.135 
Fråga 12               57     8,1930    2,05668 75     6,1486     2,83173                  0.003 
Fråga 13               57     8,3684    1,77916 75     6,0135     2,45783                  0.015 
Fråga 14               57     8,4737    2,15560 75     7,3919     2,71887                  0.015 
Fråga 15               57     7,9649    1,98175 75     6,9595     2,17985                  0.523 
Fråga 16               57     3,4386    2,71910 75     3,7973     3,00219                  0.385 
Fråga 17               57     2,4386    2,20403 75     3,2162     2,62898                  0.115 
_____________________________________________________________________________ 
 

Ett oberoende T-test gav 5 signifikanta skillnader av 13. Resultatet hos fråga 5 som innebar en 

skattning hur vida individen anser sig vara bra på sin fysiska aktivitet gav (t=.907, df=129, 

p<.366) hos pojkar och (t=.891, df=129, p<.375) hos flickor. Resultatet visade att det finns en 

signifikant skillnad mellan pojkar och flickor vad det gäller att skatta sin förmåga när de utför 

sin fysiska aktivitet (p<.05). Pojkar skattar sin självkompetens inom fysisk aktivitet som 

högre än vad flickor gör. Fråga 6 handlade om att skatta värdet av kropp och utseende, detta 

gav (t=-.068, df=129, p<.946) hos pojkar samt (t=-.066, df=129, p<.947) hos flickor. Det 

visade sig ej vara någon signifikant skillnad mellan skattningen av värdet på kropp och 

utseendet (p>.05) mellan pojkar och flickor. Likaså visade sig ej vara någon signifikant 

skillnad på hur nöjda flickor och pojkar anser sig vara med sina kroppar och utseendet, 

pojkarnas resultat (t=4.047, df=129, p<.000) skilde sig ej jämfört med flickornas (t=4.058, 

df=129, p<.000). Däremot visade resultatet en signifikans på .01 nivån hos fråga 8 gällande 

självförtroendet. Pojkarna visade sig ha ett högre självförtroende (t=5.619, df=129, p<.000) än 

flickorna (t=5.867, df=129, p<.000). Frågorna 9, 10 och 11 som handlade om självkänsla 

visade ingen signifikant skillnad mellan könen. Självkänslofrågan nummer 13 visade dock en 

signifikans på .05 nivån, pojkarna ansåg sig ha flera goda kvalitéer (t=6.104, df=129, p<.000) 
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än vad flickor ansåg sig ha (t=6.358, df=129, p<.000). Fråga 14 visade även den en signifikant 

skillnad mellan könen på .05 nivån, pojkarna ansåg att det var viktigare att ha många vänner 

(t=2.465, df=129, p<.015) än flickorna (t=2.540, df=129, p<.012). Frågorna 15, 16 och 17 

som var sociala relationsfrågor visade sig ej vara signifikanta. 

 

7.3 Fysisk aktivitet kopplad till värderingen av kroppen och utseendet 

Nedan presenteras medelvärde hos elever som är fysiskt aktiva samt ej fysiskt aktiva. 

Medelvärdet har räknats ut på så sätt att fyra grupper har skapats, de som är fysiskt aktiva och 

har en hög värdering av hur viktig kroppen och utseendet är, de som ej är fysiskt aktiva och 

har en hög värdering av hur viktig kroppen och utseendet är, de som är fysiskt aktiva och har 

en låg värdering av hur viktig kroppen och utseendet är samt de som ej är fysiskt aktiva och 

har en låg värdering av hur viktig kroppen och utseendet är. Beroende på vilken siffra som 

eleverna har ringat in bestäms hög (6-10) eller låg (1-5) värdering på vår omkodningsskala.   

 
Tabell 3.  Hög värdering av hur viktig kroppen och utseendet är 

  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Fysiskt Aktiva 67 6,00 10,00 8,1045 1,34991 

Ej Fysiskt Aktiva 31 6,00 10,00 7,4194 1,36074 

Valid N (listwise) 31         

  

Tabell 4. Låg värdering av hur viktig kroppen och utseendet är 

  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Fysiskt Aktiva 17 3,00 5,00 4,5294 ,62426 

Ej Fysiskt Aktiva 17 1,00 5,00 4,2353 1,09141 

Valid N (listwise) 17         

 

Tabell 2 visar att 67 av de fysiskt aktiva eleverna anser att kroppen och utseendet är viktigt för 

dem (M= 8, 1045), utav dem som inte är fysiskt aktiva var det 31 elever som anser att 

kroppen och utseendet är viktigt för dem (M= 7, 4194). Det som tabell 3 visar är att det finns 

17 elever som är fysiskt aktiva men som inte anser att kroppen och utseendet är viktigt  

(M= 4, 5294). Detsamma gäller de 17 elever som inte är fysiskt aktiva (M= 4, 2353). Det 

visade sig ej vara någon större skillnad mellan de som var fysiskt aktiva och de som ej var 

fysiskt aktiva vad det gäller vikten av att se bra ut. 
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7.4 Fysisk aktivitet kopplat till skattat självförtroende 

I följande tabell jämförs medelvärdet på skattad självförtroende hos dem som är fysiskt aktiva 

och de som inte är fysiskt aktiva.  

  
Tabell 5.  Medelvärde på skattning av självförtroende 

  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Fysiskt Aktiv 84 1,00 10,00 6,4048 2,57007 

Ej Fysiskt Aktiv 48 1,00 10,00 6,1042 2,26199 

Valid N (listwise) 48         

 

Tabell 4 visar att de 84 elever som är fysiskt aktiva har högre självförtroende (M= 6, 4048) än 

de 48 elever som ej är fysiskt aktiva (M= 6, 1042) på en skala från 1-10. Slutsatser som kan 

dras är att båda medelvärdena ligger på det högre värdet (6-10) gällande skattning av 

självförtroendet. 

 

7.5 Skattning av den egna kroppen och utseendet kopplat till skattat självförtroende 

I följande tabell jämförs medelvärdet på skattningen av självförtroendet hos dem som anser 

sig vara nöjda med sina kroppar och utseendet samt de som ej anser sig vara nöjda. 

 
Tabell 6. Medelvärde på skattning av självförtroende 

  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Nöjd med Kropp och 

Utseende 
79 2,00 10,00 7,4304 1,89252 

Ej nöjd med Kropp och 

Utseende 
53 1,00 9,00 4,4615 2,18248 

Valid N (listwise) 53         

 

Tabell 5 visar att de 79 elever som är nöjda med sina kroppar och utseendet har högre 

självförtroende (M= 7, 4304) än de 53 som ej anser sig vara nöjda med sina kroppar och 

utseendet (M= 4, 4615) på en skala från 1-10. Slutsatser som kan dras är att medelvärdet hos 

dem som är nöjda med sina kroppar och utseendet ligger på det högre värdet (6-10) gällande 

skattning av självförtroendet, medan de som ej är nöjda med sina kroppar och utseendet ligger 

på det lägre värdet (1-5) gällande skattning av självförtroendet. 
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7.6 Skattning av graden att känna sig omtyckt kopplat till självförtroende 

I följande tabell jämförs medelvärdet på skattningen av självförtroendet hos dem som anser 

sig vara omtyckta av många samt de som ej anser sig själva vara omtyckta av många. 

 
Tabell 7. Medelvärde på skattning av självförtroende 

  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Omtyckt av många 104 1,00 10,00 6,7788 2,35226 

Ej omtyckt av många 28 1,00 9,00 4,3571 2,09434 

Valid N (listwise) 20         

 

Tabell 6 visar att de 104 elever som anser sig vara omtyckta av många har högre 

självförtroende (M= 6, 7788) än de 28 som ej anser sig vara lika omtyckta (M= 4, 3571) på en 

skala från 1-10. Slutsatser som kan dras är att medelvärdet hos dem som anser sig vara 

omtyckta av många ligger på det högre värdet (6-10) gällande skattning av självförtroendet, 

medan de som inte känner sig lika omtyckta ligger på det lägre värdet (1-5) gällande skattning 

av självförtroendet. 
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7.7 Korrelation 

Nedan presenteras en korrelationstabell. Frågorna som presenteras i tabellen kan ses i Bilaga 

2. 

 
Tabell 8. Pearson korrelation   

Correlations

1 ,281** ,289** ,193* -,042 -,206* ,240** ,151 ,178* ,185* ,213* -,087 -,143
,001 ,001 ,027 ,629 ,018 ,006 ,085 ,041 ,033 ,014 ,322 ,102

132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132
,281** 1 ,061 -,029 ,023 ,001 -,053 -,109 -,111 ,136 ,092 -,078 -,022
,001 ,487 ,740 ,791 ,992 ,545 ,214 ,203 ,119 ,292 ,377 ,806
132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132
,289** ,061 1 ,687** -,427** -,438** ,611** ,606** ,497** ,157 ,436** -,203* -,299**
,001 ,487 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,073 ,000 ,020 ,001
132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132
,193* -,029 ,687** 1 -,399** -,451** ,756** ,693** ,585** ,133 ,512** -,226** -,356**
,027 ,740 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,129 ,000 ,009 ,000
132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132

-,042 ,023 -,427** -,399** 1 ,428** -,325** -,483** -,393** -,093 -,395** ,385** ,430**
,629 ,791 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,287 ,000 ,000 ,000
132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132

-,206* ,001 -,438** -,451** ,428** 1 -,428** -,395** -,346** -,104 -,269** ,356** ,264**
,018 ,992 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,233 ,002 ,000 ,002
132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132
,240** -,053 ,611** ,756** -,325** -,428** 1 ,708** ,675** ,194* ,553** -,235** -,409**
,006 ,545 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,026 ,000 ,007 ,000
132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132
,151 -,109 ,606** ,693** -,483** -,395** ,708** 1 ,723** ,337** ,645** -,337** -,447**
,085 ,214 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000
132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132
,178* -,111 ,497** ,585** -,393** -,346** ,675** ,723** 1 ,195* ,554** -,260** -,400**
,041 ,203 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,025 ,000 ,003 ,000
132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132
,185* ,136 ,157 ,133 -,093 -,104 ,194* ,337** ,195* 1 ,323** -,085 -,182*
,033 ,119 ,073 ,129 ,287 ,233 ,026 ,000 ,025 ,000 ,335 ,037
132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132
,213* ,092 ,436** ,512** -,395** -,269** ,553** ,645** ,554** ,323** 1 -,444** -,609**
,014 ,292 ,000 ,000 ,000 ,002 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000
132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132

-,087 -,078 -,203* -,226** ,385** ,356** -,235** -,337** -,260** -,085 -,444** 1 ,694**
,322 ,377 ,020 ,009 ,000 ,000 ,007 ,000 ,003 ,335 ,000 ,000
132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132

-,143 -,022 -,299** -,356** ,430** ,264** -,409** -,447** -,400** -,182* -,609** ,694** 1
,102 ,806 ,001 ,000 ,000 ,002 ,000 ,000 ,000 ,037 ,000 ,000
132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

Fråga5

Fråga6

Fråga7

Fråga8

Fråga9

Fråga10

Fråga11

Fråga12

Fråga13

Fråga14

Fråga15

Fråga16

Fråga17

Fråga5 Fråga6 Fråga7 Fråga8 Fråga9 Fråga10 Fråga11 Fråga12 Fråga13 Fråga14 Fråga15 Fråga16 Fråga17

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

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

 

Fråga 5 handlar om fysisk aktivitet, fråga 6 och 7 handlar om kropp och utseende, fråga 8 

handlar om självförtroende, frågorna 9, 10, 11, 12 och 13 handlar om självkänsla och de 

övriga frågorna 14, 15, 16 och 17 handlar om sociala relationer. 

 

7.7.1 Korrelationer med frågan om fysisk aktivitet 

Det som här kan utläsas är att det finns ett samband mellan skattad självkompetens inom 

fysisk aktivitet och skattad självuppfattning om kropp och utseende samt en positiv/negativ 
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bild om den egna individen. Skattning av hög eller låg självkompetens inom fysisk aktivitet 

korrelerar med högt eller lågt självförtroende, de som skattade sin självkompetens som låg 

hade en önskan om högre självrespekt. Hög självkompetens inom fysisk aktivitet korrelerade 

med att ha flera goda kvalitéer samt graden av vikten av att ha många vänner och att anses 

vara omtyckt.  

 

7.7.2 Korrelationer med frågorna om kropp och utseende 

Resultatet visar att det finns ett samband mellan skattning av självförtroende och skattning av 

hur viktig kropp och utseende är för individen. Det fanns ett samband mellan hur nöjd 

individen anses vara med sin kropp och utseende samt skattning av självkompetens inom 

fysisk aktivitet. Samband fanns även mellan hur nöjd individen ansågs vara med sin kropp 

och utseende och alla självkänslofrågor. Slutligen visade korrelationen ett samband mellan 

hur nöjd individen ansågs vara med sin kropp och utseende och skattningen av att anses vara 

omtyckt av många samt att känna sig utanför och ensam. De individer som ansågs sig vara 

nöjd med sin kropp och sitt utseende kände sig inte heller ensamma eller utanför i sociala 

situationer. 

 

7.7.3 Korrelationer med frågan om självförtroende 

Resultatet visar att det finns ett samband mellan skattning av självförtroende och skattning av 

hur nöjd individen anses vara med sin kropp och utseende, korrelationen visar ett samband 

mellan självförtroende och alla frågor som handlar om självkänsla. Samband fanns även 

mellan skattat självförtroende och sociala relationer.  

 

7.7.4 Korrelationer med frågorna om självkänsla 

Resultatet visar att alla självkänslofrågor korrelerar med varandra. Det finns ett samband 

mellan skattning av att inte räcka till och hur nöjd individen anses vara med sin kropp och 

utseende samt individens självförtroende. Det finns också ett samband mellan skattningen av 

att inte räcka till och att anse inte sig vara omtyckt av många samt känna sig ensam och 

utanför. Fråga 10 som handlar om självrespekt korrelerar med exakt samma frågor som visar 

ett samband med frågan om att inte räcka till. Med undantag att det finns ett samband mellan 

fråga 10 och 5 som handlar om skattad självkompetens inom fysisk aktivitet. 

Resultatet visar att det finns ett samband mellan positiv/negativ självbild och skattad 

självkompetens inom fysisk aktivitet samt hur pass nöjd individen är med sin kropp och 
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utseende samt graden av självförtroende. Utöver detta finner man även ett samband med alla 

frågor som handlar om sociala relationer.  

   Det finns också ett samband mellan att känna sig lika duglig som alla andra och hur pass 

nöjd individen är med sin kropp och utseende samt graden av självförtroende. Samma fråga 

korrelerade med alla frågor om sociala relationer. 

Ett samband fanns även mellan frågan om att ha flera goda kvalitéer och hur pass nöjd 

individen är med sin kropp och utseende samt graden av självförtroende. Utöver dessa fanns 

det ett samband med denna fråga och alla sociala relations frågor samt skattad självkompetens 

inom fysisk aktivitet. 

 

7.7.5 Korrelationer med frågorna om sociala relationer 

Resultatet visar att det finns ett samband mellan att anse att det är viktigt att ha många vänner 

och skattad självkompetens inom fysisk aktivitet, ha en positiv inställning till sig själv, känna 

sig lika duglig som alla andra och känslan av att ha många kvalitéer. Frågan korrelerade även 

med sociala relationsfrågorna om att känna sig omtyckt av många samt att känna sig ensam. 

Det finns också ett samband mellan att känna sig omtyckt av många och hur pass nöjd 

individen är med sin kropp och utseende samt graden av självförtroende. Samma fråga 

korrelerar med alla frågor som handlar om självkänsla samt alla frågor som handlar om 

sociala relationer och skattad självkompetens inom fysisk aktivitet.  

Det finns också ett samband mellan att känna sig utanför och hur pass nöjd individen är med 

sin kropp och utseende samt graden av självförtroende. Denna fråga korrelerade med alla 

frågor som handlar om självkänsla. En korrelation finns även mellan att känna sig utanför och 

att inte känna sig omtyckt av många samt att känna sig ensam. 

Känslan av att känna sig ensam korrelerar med hur pass nöjd individen är med sin kropp och 

utseende samt graden av självförtroende. Slutligen visade resultatet att samma fråga visade 

samband med alla frågor om sociala relationer. 

 

 8. Diskussion 
Syftet med vår undersökning var att undersöka hur självkänsla uppenbarade sig hos 

högstadie- och gymnasieelever samt om det skiljer sig åt mellan könen. Hypoteserna som vi 

ville undersöka var att pojkar har högre självkänsla än flickor oavsett ålder, självkänslan ökar 

med åldern hos både pojkar och flickor, elever med en hög självkompetens inom fysisk 

aktivitet värderar kroppen och utseendet högre än de som har en låg självkompetens, elever 
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som är fysiskt aktiva har ett högre självförtroende än de som ej är fysiskt aktiva, elever som är 

nöjda med sina kroppar och utseendet har ett högre självförtroende än de som ej är nöjda.  

 

8.1 Hypotesdiskussion 

Resultatet visar att hypotes 1 kunde verifieras, alltså att pojkarna hade högre självkänsla 

oavsett årskurs. Resultatet visade att flickor värderade sin självkompetens inom fysisk 

aktivitet lägre än vad pojkarna. Pojkarna visade sig även att ett betydligt högre självförtroende 

än flickorna och detta kan diskuteras vad det kan bero på. Flickorna kände sig inte lika 

dugliga som pojkarna och pojkarna kände även att de hade flera goda kvalitéer än flickorna.  

   Vi fann att hypotes 2 kunde falsifieras då självkänslan inte ökade med åldern utan den 

ökade mellan årskurs 7 och 8 hos pojkarna, för att sedan sjunka mellan årskurs 8 och första 

året på gymnasiet. Det sker också en liten förändring mellan första året på gymnasiet och 

tredje året där självkänslan ökar en aning. Det som var intressant var att kurvan hos flickorna 

var mer jämn och konstant. Det fanns inga höga toppar eller låga dalar i kurvan. Värt att 

nämna dock var att självkänslan hos flickorna var på topp i årskurs 7, vilket vi inte räknade 

med. Johnson (2003) menar att självkänslan börjar formas redan i mycket tidig ålder, bland 

annat genom sociala relationer och kommunikationer. En tanke som dyker upp då 

självkänslan formas tidig ålder är att kulturen kan ligga bakom att självkänslan uppenbara sig 

olika hos män och kvinnor. Vi lever trots allt i en mansdominerad värld, där kulturen säger att 

mannen får ta för sig, medan kvinnan får tiga. Småbarnsföräldrar, förskolelärare samt andra i 

allmänhet skulle behöva tänka till vilken signal de ger till respektive kön och hur detta 

påverkar självkänslan. Självkänsla ligger trots allt till grunden för att individen skall kunna tro 

på sig själv och känna sig stark som individ för att senare t.ex. kunna komma ut på 

arbetsmarknaden, där män för det mesta tar en större plats samt att det oftast är männen som 

besitter de högre positionerna.  

   Innan hypotes 1 ställdes förväntade vi oss rak linje uppåt i tabell 1, från årskurs till årskurs 

hos båda könen, med andra ord att självkänslan skulle öka med jämn takt ju äldre man blev. 

Ändock kan vi inte falsifiera hypotesen helt då detta inte var en longitudinell studie, eftersom 

vi inte hade möjlighet att följa upp de medverkande i specifika klasser under en längre period.  

   Hypotes 3 verifierades men med liten marginal. De som värderade sin fysiska 

självkompetens som hög efter omkodningen hade högre medelvärde än på hur viktig kroppen 

och utseendet ansågs vara än de som hade en lägre värdering av självkompetensen. Skillnaden 

var dock inte stor. Det visade sig också att även de som värderade den fysiska 

självkompetensen som hög hade en låg värdering av kroppen och utseende. Detsamma gällde 
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de som inte värderade den fysiska självkompetensen som hög. Även här var skillnaden av 

medelvärdet inte så stor. En slutsats av detta kan då vara att bara för man värderar sin fysiska 

självkompetens som hög behöver det inte betyda att kroppen och utseendet är viktigt. Med 

detta menas att nivån av skattningen av hur viktig kroppen och utseendet är, inte har någon 

större koppling eller relevans med värderingen om den fysiska självkompetensen som hög 

eller som låg.  

   Hypotes 4 verifieras även den med en liten marginal. De som är fysiskt aktiva har en aning 

högre självförtroende än de som ej är fysiskt aktiva. Skillnaden mellan dessa medelvärden är 

dock inte stor. I compasstudien (2004) kopplades ohälsosamma levnadsvillkor ihop med låg 

självkänsla. De som hade låg självkänsla var mer stillasittande, mindre fysisk aktiva, hade 

mer oregelbundna måltidsvanor och åt mer sällan nyttig mat än de som hade hög självkänsla. 

Regelbunden fysisk aktivitet har starka gynnsamma effekter på fysisk och psykisk hälsa, 

dessutom främjas också hälsan bland annat att individen höjer konditionen, balansen, 

koordinationen, förbättringen av muskelstyrkan, motverkar psykisk ohälsa såsom depression, 

oro, ångest samt främjande av självkänsla och positiv kroppsuppfattning. Fysisk aktivitet 

främjar även självförtroendet då individen får en bättre och mer positiv bild av sin kropp, då 

vi lever i en kroppsfixerad värld innebär det att självförtroendet kan öka då individen får 

komplimanger på grund av sin kropp. 

   Även hypotes 5 verifieras, skillnaden mellan medelvärdena stor. Med andra ord så har 

elever som är nöjda med sina kroppar och utseendet ett högre självförtroende än de som ej är 

nöjda. Johnson (2003) menar att vissa forskare anser att skillnader i självförtroende och 

självkänsla ger olika kroppsuppfattningar och kroppsideal, dock visar inte forskningar hur stor 

skillnaden är. Erling och Whang (2001) menar att självkänslan hos ungdomar är starkt 

relaterad till kroppsuppfattning, och kopplingen mellan kroppsuppfattning och självkänsla 

verkar vara ännu mer markerad hos flickor än pojkar. De som har mer negativa uppfattningar 

om sina kroppar har alltså mer negativa uppfattningar om sig själva över lag. Detta kan 

kopplas till Meads teori om Me and I, om individen har en negativ självbild alltså ett negativt 

I så påverkas även Me negativt. Med detta menas att om självbilden är negativ så är synen på 

mig själv utifrån andras ögon negativ. Detta kallas för ”taking the attitude of the other”, 

självet försöker förstå sina egna handlingar genom den andres perspektiv. Dialogen mellan jag 

och mig är grunden för den självuppfattning och känsla av egenvärde – eller bristande 

självkänsla av egenvärde – som individen alltid upplever som sig själv. När en person speglar 

sig i andra speglar hon sig i sin egen tolkning av andras reaktioner och förväntningar (Mead, 

1976). Ett negativt självförtroende hos en individ påverkar synen denne själv. Även fast 
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personen ifråga aldrig har kallats för tjock, så kan denne ha ett dåligt självförtroende och 

tycka att han/hon är överviktig, en skev självbild påverkar hur personen tror att andra ser på 

denne. Harters (1999) forskning om självvärderingen passar bra in i denna hypotes. Harter 

menar att individer som trivs med sig själva, den position som de har i olika områden samt är 

nöjda med sin självkompetens som stämmer överens med önskad självkompetens även har en 

hög självkänsla och ett högt självförtroende. En person som värderar vikten att se bra ut som 

hög, men inte känner sig snygg bidrar till en diskrepans mellan självkompetens och önskad 

självkompetens. Denna person önskar att han/hon skulle se bättre ut än vad denne gör. Detta 

grundar sig ofta på låg självkänsla och ett dåligt självförtroende. En person som däremot 

värderar vikten av att se bra ut som låg och känner att han/hon ser bra ut eller att han/hon inte 

ser bra ut bidrar till en jämvikt mellan skattad självkompetens och önskad självkompetens, 

eftersom utseendet ändå ej spelar någon roll för honom eller henne. Jämvikt skapar en hög 

självkänsla och ett högt självförtroende.  

   Hypotes 6 verifieras även den då elever som anses vara väl omtyckta av sin omgivning har 

ett högre självförtroende än de som ej anses vara lika omtyckta. Även här är skillnaden mellan 

medelvärdena stor. Självförtroende kopplas ihop med sociala relationer enligt Öien (1996), 

författaren anser att självförtroende är lättare att uppleva om individen har omgivningens stöd, 

högsta grad beroende av tryggheten, summan av positiva upplevelse i bestämda situationer, 

variabel i takt med nervositeten och någonting som omgivningen kan. Meads (1976) teori kan 

kopplas till denna hypotes då individer med ett lågt självförtroende kan ha en inbillning om att 

de inte är omtyckta av andra, i och med att de ej är tillfreds med sig själva, det kan också vara 

tvärtom att individer som har ett högt självförtroende kan ha en inbillning om att de anses 

vara omtyckta av många, detta kan tyda på en obalans mellan Me och I. 

 

8.2 Validitet och reliabilitets diskussion 

En annan felkälla att påpeka kan vara att antalet medverkande inte var tillräcklig samt att 

antalet pojkar och flickor inte var jämnt fördelade. Trots att antalet medverkande kan ha varit 

en felkälla anser vi att vår studie har både hög validitet samt reliabilitet. Validiteten är av en 

hög karaktär eftersom enkäten bestod av relevanta frågeställningar kring de ämnen som vi 

ville undersöka, validiteten höjs ännu mer då den är noga genomförd och lättförstålig, vilket 

gör att denna kvantitativa enkätstudie kan genomföras i andra sammanhang. Förutom 

tillförlitligheten med enkätdesignen utgick den delvis ifrån Rosenbergs Self-esteem Scale 

(1979) gällande självkänslofrågorna. Skalan är av en internationell karaktär som även är 

erkänd inom forskningsvärlden. Validiteten stärks ännu mer då det finns ett samband mellan 
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teori och empiri. Reliabiliteten är hög då metodavsnittet är utförligt skrivet, vilket gör det lätt 

för andra att utföra exakt samma undersökning samt att de etiska principerna har följts. 

Samtidigt som vi anser att undersökningen har en hög reliabilitet kan dock vissa bias 

förekomma, då våra ämnen kan visa sig vara känsliga. Detta kan ha påverkat medverkandes 

svar men samtidigt stärks enkäten av de etiska principerna. De etiska aspekterna skyddar den 

enskilda individen, vilket kan ha bidragit till att alla utdelade enkäter har blivit besvarade, 

med undantag av några enstaka bortfall på frågeställningar i enkäten. En brist på två av 

enkätfrågorna kan ha varit att de innehöll dubbla frågor som t.ex. fråga 7 som handlar om 

kropp och utseende. En individ kan trots allt tycka sig vara nöjd med sin kropp men ej lika 

nöjd med utseendet, här tvingas den medverkande att göra en avvägning av både kropp och 

utseende för att kunna ringa in ett alternativ. En annan fråga som innehöll dubbla frågor var 

nummer 16. En individ kan liksom i detta fall känna sig utanför i skolan men ej på fritiden. I 

framtida undersökning skulle vi ha varit ännu mer noggrannare och undvika dubbla 

frågeställningar, eftersom dessa kan förvirra de som fyller i enkäten. 

 

8.3 Korrelations diskussion 

Pearsons korrelation resulterade i att en slutsats kan dras, nämligen att en person som har en 

hög självkänsla även har ett högt självförtroende. Hög självkänsla och ett högt självförtroende 

bidrar till att individen skapar en positiv bild av sig själv vilket resulterar i att personen i fråga 

ser på sig själv på ett positivt sätt utifrån andras ögon. Självkänslan och självförtroendet ligger 

till grunden för att goda sociala relationer skapas, att personen i fråga känner sig omtyckt av 

andra och inte känner sig utanför och ensam. Självkänslan och självförtroendet ligger även till 

grunden för hur pass nöjd personen anser sig vara med sitt utseende och hur pass tillfreds 

personen är med sig själv. Självkänsla och självförtroendet ligger som grunden för ett lyckligt 

liv, utan en positiv självbild missar individen inte bara allt det njutbara som finns runtomkring 

en utan denne riskerar även att utsättas av svårigheter i framtiden, då många arbetsgivare t.ex 

söker efter personer som är framåt och drivande. 

 

8.4 Diskussion om metodvalet samt fortsatt forskning  

Vi anser att vi har valt en lämplig undersökningsmetod då enkäten kan delas ut till en större 

population, hade vi dock valt att göra undersökningen på ett litet urval så hade vi valt en 

kvalitativ intervjuform vilket vi hade fått en djupare insikt om våra ämnesområden. 

Nackdelen är att endast ett fåtal personer skulle ha medverkat och att resultatet skulle ha blivit 

lidande, detta på grund av att de ämnen som vi har valt att undersöka är av en känslig karaktär 
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och hade varit svårt att prata om med barn och ungdomar. Våra ämnen skulle ha varit 

svårdiskuterade med barn och ungdomar då de ej är lika insatta i ämnena, vilket skulle ha 

bidragit till att vi hade riskerat att hjälpa dem med svaret, som i sin tur hade gett oss ett 

felaktigt resultat. 

Hade vi valt att göra en fortsatt studie så hade vi valt att följt upp undersökningen på D-nivå. 

Undersökningen skulle ha utgjorts av en större population av en longitudinell studie, detta för 

att kunna följa samma elever under en längre tid och se hur självkänslan påverkas med tiden. 

En annan intressant tanke som dök upp under uppsatsens gång var att lärare skulle kunna 

utföra mindre enkätstudier kring våra ämnesområden i vår uppsats, när eleverna börjar årskurs 

7, för att sedan följa upp dem under varje årskurs. Detta skulle kunna resultera i att kunskapen 

om elevernas självbild skulle förhindra utanförskap och eventuell mobbing som påverkar 

individens självbild.  

 

 

 


