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Sammanfattning 
 
Inledning 
Relationen mellan fysisk aktivitet och elevers skolresultat har diskuterats under senare tid. Lärare i 
ämnet idrott och hälsa har som uppgift att uppmuntra elever till att vilja ägna sig åt fysisk aktivitet. 
Flera skolor runt om i Sverige har infört projekt där eleverna får utökad fysisk aktivitet med syfte att 
förbättra elevernas förutsättningar att koncentrera sig på lektionerna och att få bättre skolresultat, 
däribland i ämnet matematik. Jag har fått höra positiva åsikter om att eleverna får utökad fysisk 
aktivitet men har också hört att det finns satsningar som är viktigare att göra i skolan. 
 
Syfte 

Studiens syfte är att belysa om fysisk aktivitetsnivå och självförtroende påverkar elevers prestationer 
i matematik och idrott och hälsa samt om självförtroende och deltagande i idrottsföreningar har någon 
påverkan på elevers attityd gentemot idrott på fritiden, idrott i skolan och matematik.  

 
Metod 

I denna studie användes enkäter i pappersform för att samla in data. Enkäten delades ut till elever på 
två olika skolor där det i årskurs 6 fanns 89 elever totalt. Enkäten besvarades av 56 elever (25 flickor 
och 31 pojkar) vilket betyder att bortfallet var 37%. 
 
Resultat 

Resultatet visar att elever som i högre omfattning tränade på fritiden hade högre betyg i idrott och 
hälsa än elever som tränade i mindre omfattning på fritiden. Studien fick däremot inte stöd avseende 
omfattning av träning och betyg i matematik. Elever som var medlemmar i en eller flera 
idrottsföreningar var mer positiva till idrott på fritiden än elever som inte var medlemmar i några 
idrottsföreningar. Elever med högt självförtroende hade också en mer positiv attityd gentemot 
matematik och idrott i skolan än elever med lågt självförtroende. Avslutningsvis hade pojkarna i 
studien ett högre självförtroende än flickorna. 

  



 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

INLEDNING .......................................................................................................................... 4 

Syfte och antagande .................................................................................................................................................................................. 4 

TIDIGARE FORSKNING ....................................................................................................... 2 

Fysisk aktivitet och skolresultat .......................................................................................................................................................... 2 

Idrottsföreningarnas påverkan på elever ........................................................................................................................................ 3 

Elevers upplevda självförtroende ....................................................................................................................................................... 3 

Elevers attityd till matematik och idrott........................................................................................................................................... 3 

METOD ................................................................................................................................. 5 

Enkätutformning ........................................................................................................................................................................................ 5 

Urval och deltagare ................................................................................................................................................................................... 5 

Genomförande............................................................................................................................................................................................. 5 

Reliabilitet och validitet .......................................................................................................................................................................... 6 

Etiska aspekter ........................................................................................................................................................................................... 6 

Analys ............................................................................................................................................................................................................. 6 

RESULTAT ........................................................................................................................... 8 

Elevernas bakgrund .................................................................................................................................................................................. 8 

Idrott på fritiden ........................................................................................................................................................................................ 8 

Idrott i skolan ........................................................................................................................................................................................... 10 

Attityd till matematik ............................................................................................................................................................................ 11 

Självförtroende ........................................................................................................................................................................................ 12 

DISKUSSION .......................................................................................................................15 

Resultatdiskussion ................................................................................................................................................................................. 15 
Idrottsutövning ............................................................................................................................................................................................................. 15 
Attityd till matematik ................................................................................................................................................................................................. 16 
Självförtroende ............................................................................................................................................................................................................. 17 

Metoddiskussion ..................................................................................................................................................................................... 18 

Didaktisk reflektion ............................................................................................................................................................................... 18 

Framtida forskning ................................................................................................................................................................................ 19 

REFERENSER .....................................................................................................................20 

 
  



1 Ericsson, I. (2003). 
2 Käll, L. Malmgren, H. Olsson,  

E. Lindén, T. & Nilsson, M. (2015). 1 
3 Srikanth, S. Petrie, TA. Greenleaf, 
 C. Martin, SB. (2015). 

INLEDNING 
Kraven på fysisk ansträngning har sjunkit då yrken i dagens samhälle har blivit mer 

stillasittande eftersom människor blir mer beroende av datorer och maskiner. Förändringen sker 

inte endast på arbetsmarknaden utan digitaliseringen har också gjort att fler ungdomar 

prioriterar stillasittande framför TV-apparater och datorer istället för fysisk aktivitet. Jag har 

under en längre tid i min utbildning intresserat mig för relationen mellan fysisk aktivitet och 

elevers ämnesrelaterade prestationer i skolan. Zanesco och Antunes (2007) redogör för att den 

fysiska aktivitetens positiva inverkan på människors välmående inte är en hemlighet. Genom 

att röra på sig kan man må bättre och samtidigt minska risken för allvarliga hjärt- och 

kärlsjukdomar. Under min praktik har jag stött på projekt där skolan har gjort stora satsningar 

kring ökad fysisk aktivitet. Genom att praktiskt få se dessa projekt och prata med de som varit 

ansvariga har mitt intresse ökat ytterligare. 

 

Enligt Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011: reviderad 2017 

(2017) ska undervisningen i idrott och hälsa syfta till att eleverna utvecklar intresse för fysisk 

aktivitet. Om fysisk aktivitet är positivt för elevers skolresultat är syftet att utveckla ett intresse 

för fysisk aktivitet viktigt för ämnet idrott och hälsa och hur det går att förbättra elevernas attityd 

gentemot idrott. Folkhälsomyndigheten (2011) hänvisar till att barn och ungdomar bör utöva 

någon form av fysisk aktivitet minst 60 minuter per dag för att främja en hälsosam livsstil och 

dessutom undvika långvarigt stillasittande. De rekommenderade 60 minuterna kan ske i 

intervaller under dagens gång eller fördelas över veckan. För elever som endast utövar fysisk 

aktivitet på idrottslektionerna i skolan blir det ett underskott i förhållande till 

rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten. På senare tid har diskussion kring ökad 

fysisk aktivitet i skolan varit aktuell. Jag har under min verksamhetsförlagda utbildning fått 

höra av olika lärare att utökad fysisk aktivitet är positivt för eleverna men har också fått höra 

att det finns viktigare satsningar att göra i skolan. En anledning som de personer jag träffat 

anser som negativ är att forskningen inom området inte visar tydliga resultat och klara slutsatser 

saknas om den fysiska aktivitetens påverkan på elevers inlärning. 

 

Syfte och antagande 
Studiens syfte är att undersöka antaganden om hur fysisk aktivitetsnivå och självförtroende 

påverkar elevers prestationer i matematik samt om självförtroende och deltagande i 

idrottsföreningar har någon påverkan på elevers attityd gentemot idrott på fritiden, idrott i 

skolan och matematik. Nedanstående antaganden bygger på resultat från tidigare forskning (se 

exempelvis; Ericsson1; Käll et al.2; Srikanth et al.3). 
 

Antagande 1: Elever som är medlemmar i idrottsföreningar är mer positiva till a) idrott på 

fritiden och b) idrott i skolan än elever som inte är medlemmar i någon idrottsförening 

 

Antagande 2: Elever som har högre betyg i a) matematik och b) idrott och hälsa är mer fysiskt 

aktiva på fritiden än elever som inte är fysiskt aktiva. 

 

Antagande 3: Elever som har högre betyg i a) matematik och b) idrott och hälsa har högre 

självförtroende än elever med lägre självförtroende. 

 

Antagande 4: Elever som har högre självförtroende har en mer positiv attityd till a) matematik 

b) mer positiv attityd till idrott på fritiden och c) mer positiv attityd till idrott i skolan än elever 

med lägre självförtroende.
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TIDIGARE FORSKNING 
I detta avsnitt presenteras tidigare forskning om fysisk aktivitets, idrottsföreningars, 

självförtroende och attityds påverkan på elevers skolresultat och välmående.  

 

Fysisk aktivitet och skolresultat 
Elever som utövade en hög grad av fysisk aktivitet utöver den vanliga idrottsundervisningen i 

skolan hade enligt två svenska studier (Ericsson 2003; Käll, Malmgren, Olsson, Lindén & 

Nilsson 2015), en större sannolikhet att klara de nationella proven i ämnet matematik och 

svenska. Utöver den ordinarie idrottsundervisningen fick eleverna i båda studierna ta del av 

extra schemalagd fysisk aktivitet (en så kallad intervention) där de sedan jämfördes med 

kontrollgrupper som inte fick ta del av extra schemalagd fysisk aktivitet. Eleverna som fick 

utökad mängd fysisk aktivitet i skolan hade bättre resultat på matematikdelarna i de nationella 

proven. Värt att notera är att Käll et al. (2015) påpekade att det positiva resultatet var tydligast 

hos flickorna. Ett liknande resultat konstaterades i Ericssons och Karlssons (2012) studie där 

eleverna, från att de började årskurs 1 till årskurs 9, fick totalt 255 minuter idrott per vecka i 

skolan. Syftet var att utvärdera elevernas motoriska utveckling men resultatet visade också att 

betygen blev högre under interventionen. Ericsson och Karlsson valde att utgå från elevernas 

betyg istället för de nationella prov men kunde ändå se en förbättring av betygen i 

interventionsgruppen i relation till kontrollgruppen. Hollar et al. (2011) fann också att elever i 

åldrarna sex till elva år höjde sina matematikresultat efter en intervention. Eleverna fick under 

en period på två år ta del av extra fysisk aktivitet och näringslära på skoltiden. Hollar et al. 

utvärderade också elevernas resultat i läsning, en positiv tendens framgick även här men inte i 

samma grad som matematikresultaten. Utöver extra fysisk aktivitet under skoltid gick det också 

att se att elever som tränade mycket på fritiden tenderade till att uppnå högre betyg i skolan.  

 

I en annan studie kunde Ericsson (2003) se att rörelseglädjen, lusten att vilja röra på sig och 

träna mer ökade hos eleverna i åldrarna sju till nio år efter att de fått utökad fysisk aktivitet och 

motorisk träning under skoltid. Den utökade lusten för träning och rörelse bidrog till en bättre 

miljö och en social gemenskap. Ericsson påpekar också att rörelseglädjen var nödvändig för att 

främja en hälsosam livsstil hos eleverna. För att eleverna skulle vilja röra på sig var det viktigt 

att de tyckte det var är roligt och inte endast gjorde det för att de var tvungna. En faktor som 

också motiverade eleverna till att röra sig var föräldrarna. Om föräldrarna motiverade eleverna 

att röra på sig även hemma kunde elevernas fysiska aktivitet öka ytterligare. Elevers möjlighet 

att koncentrera sig på lektionerna var också ytterst väsentlig för att främja en bra undervisning. 

Ericsson fann att ökad fysisk aktivitet kunde påverka elevers koncentrationsförmåga positivt då 

små skillnader noterades i skolår två. Lärarna på skolan noterade också att elever som fick extra 

fysisk aktivitet och motorisk träning tenderade att ha lättare att koncentrera sig på lektionerna 

 

Fysisk aktivitets påverkan på elevers skolresultat har också undersökts av Fox, Barr-Anderson, 

Neumark-Sztainer och Wall (2010). Studien är utförd med elever i åldrarna 11-18 år där 

skolresultaten jämfördes i relation till hur många timmar i veckan som de var fysiskt aktiva. 

Eleverna som var fysiskt aktiva i 7,5 timmar eller mer i veckan tenderade att få högre snittbetyg 

i skolan än elever som var fysisk aktiva i 2,5 timmar eller mindre i veckan. Srikanth, Petrie, 

Greenleaf och Martin (2015) har genom konditionstest kunnat jämföra elever i åldrarna 11-14 

år utifrån deras kondition och fysiska prestationsförmåga. Eleverna fick under en utsatt tid 

springa så många 20-meters varv de kunde. Utefter hur många varv varje elev sprang fick de 

ett värde mellan 1 och 100, eleverna som sprang fler varv hade generellt ett högre snittbetyg i 

ämnet matematik än eleverna som sprang färre varv. 
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Idrottsföreningarnas påverkan på elever 
Idrottsföreningarnas inverkan på barn och ungdomar har fått stor uppmärksamhet. 

Idrottsföreningar är i många situationer den mest bidragande faktorn till att barn och ungdomar 

är fysiskt aktiva på fritiden. Idrottsföreningarna kan skapa en trygg miljö för barn och ungdomar 

(Ng et al. 2017). De kan också bidra som en plattform för sociala interaktioner där barn och 

ungdomar kan umgås och därmed utvecklas socialt. Fox et al. (2010) har sett att elever som 

deltog i en eller flera idrottsföreningar hade en positiv tendens att prestera bättre i skolan, vare 

sig det positiva resultatet berodde på den fysiska aktiviteten eller deltagandet i idrottsföreningar 

gick det se en positiv effekt av att vara involverad i idrottsföreningar. Carlman (2015) påpekar 

att antalet barn som deltar i en föreningsidrott har stagnerat eller till och med minskat under de 

senare åren. Allt fler ungdomar valde att sluta i sina idrottsföreningar och tillskottet av 

ungdomar i tonåren var lågt. De flesta som lämnar idrottsföreningar väljer att fortsätta idrotta 

men på andra sätt och ofta individuellt. När idrottsföreningar blev mer tävlingsinriktade kunde 

elever ibland uppleva att fokus hamnar på prestation istället för gemenskap. Isberg (2009) 

nämnde en annan anledning till att ungdomarna i åldrarna 12-16 år som slutat i en eller flera 

idrottsföreningar inte väljer att ansluta till en ny. Ungdomarna ansåg sig för gamla för att lära 

sig en ny sport och därmed finns risken att de slutar vara fysisk aktiva om de inte väljer att 

idrotta individuellt. 

 

Elevers upplevda självförtroende 
Srikanth et al. (2015) fann att elever som rapporterade att de kände sig självsäkra ofta uppnådde 

bättre resultat i skolan än mindre självsäkra elever. Eleverna med högre resultat i matematik 

hade också hade högre självförtroende. Green, Nelson, Martin och Marsh (2006) knyter an till 

detta då de har funnit att lågt självförtroende var ett hinder för elever i åldrarna sju till elva år 

att uppnå bra resultat i skolan. Självförtroendet var också en viktig faktor för elevernas psykiska 

välmående vilket uppmuntrade till undervisning som hjälper eleverna att utveckla sitt 

självförtroende. Ganley och Lubienski (2016) har också med fokus på matematikundervisning 

sett att elevers självförtroende kunde relateras till skolresultat. Även Zoller och Gerard (2011) 

fann indikationer på att elever som hade en högre självkänsla också hade högre resultat i 

matematik.  

 

Deci och Ryan (2000) lyfter begreppet hanterbarhet som en del av teorin Self-Determination 

Theory. Det är inte alltid självklart att en individ själv kan bedöma om förutsättningarna finns 

för att klara av uppgifter som de förväntas klara av. Känslan av hanterbarhet kan uppkomma 

från erfarenhet och medvetenhet om sin egen kompetens, ibland krävs det däremot att 

utomstående parter kan hjälpa till för att skapa en egen tillit hos individen för att klara uppgiften. 

Ett liknande konstaterande har Isberg (2009) gjort. Barn och ungdomar med ett sämre psykiskt 

välbefinnande och låg tilltro till själva hade en tendens att inte engagera sig själva i fysiska 

aktiviteter.  

 

Elevers attityd till matematik och idrott 
Ericsson och Cederberg (2013) lyfter att många av de elever i deras studie som inte hade 

godkända betyg i matematik, svenska eller engelska, antydde att de inte hade tillräcklig 

motivation. Eleverna menade att de hade lagt ner mer tid på skolarbete om de varit mer 

motiverade. Motivation främjas enligt Deci och Ryans (2000) teori av medvetenhet och 

förståelse. För att skapa en inre motivation hos individen att utföra specifika uppgifter kan 

förståelse för uppgiften främja ett helhjärtat deltagande istället för ett måste. Omedvetenhet och 

brist av förståelse inför uppgiften kan stjälpa motivationen till att utföra uppgiften. Genom att 

eleverna har en mer positiv attityd till matematik kan deras resultat öka (Chen et al. 2018) och 
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elever med en positiv attityd till matematik visade sig också ofta ha högre motivation gentemot 

ämnet. Srikanth et al. (2015) antyder också att en positiv attityd gentemot ämnet kan påverka 

elevernas förmåga att memorera ämnesrelaterad information positivt. 

 

Wikner (2017) använde intervjuer i fokusgrupper med elever i årskurs 9 där eleverna ansåg 

lärarens roll som viktig. Läraren behövde förmedla instruktioner till eleverna men det var också 

viktigt att det gjorde på ett begripligt sätt. Det var svårt för eleverna att utföra angivna uppgifter 

när läraren inte tydligt beskriver vad det var som skulle göras eller att eleverna fick rätt 

förutsättningar. Elever som intervjuades påpekade att när sådana situationer uppkom såg de 

själva undervisningssituationerna som förlorade och tappade därför motivationen. Minskad 

motivation på grund av begränsade förutsättningar är något som stärks av Isberg (2009). Isberg 

påpekade att elever som inte hade kunskapen kring den fysiska aktivitetens positiva inverkan 

på hälsan ofta inte deltog i fysiska aktiviteter. Anledningen är att eleverna inte förstår 

innebörden kring varför de skulle delta i aktiviteterna, vikt lades därför på läraren att utbilda 

eleverna kring vad fysisk aktivitet har för inverkan på hälsan och varför det är viktigt med fysisk 

aktivitet. Isberg redovisade också att det var viktigt att hitta nöje och intresse med fysisk 

aktivitet för att eleverna skulle motivera sig själva att vilja vara fysiskt aktiv



 

 
1 Likertskala är en skala  
som används för att mäta  
olika attityder hos respondenten.  
2 Ordinalskala är en skala som  

 kan rangordnas utan att klargöra 5 

 tydliga avstånd mellan alternativen.   

 

METOD 
I detta avsnitt presenteras den kvantitativa metoden som ligger till grund för studien. Enkät 

valdes som verktyg för att få ett så stort urval som möjligt. Enkätens utformning, urval, 

genomförande, reliabilitet och validitet för studien, etiska aspekter och grunder för analys 

kommer också att beskrivas.  

 

Enkätutformning 
Enkäten utformades utifrån tidigare forskning och första delen av enkäten behandlar elevernas 

bakgrund. Ett exempel på en fråga från denna del är ”Är du uppväxt med sportaktiviteter där 

familjen till exempel åkt skidor, vandrat eller cyklat?”. Därefter kommer ett avsnitt med frågor 

avseende elevernas idrottsutövning på fritiden. Avsnittet består av påståenden på en likertskala1 

med ändpunkterna instämmer inte alls och instämmer helt som eleverna markerar beroende på 

deras inställning. Nästa avsnitt handlar om hur eleverna upplever idrotten i skolan. Frågorna i 

denna del anges också efter en likertskala mellan 1-7 med undantaget från en fråga som ligger 

på ordinalskala2; ”Vad har du för betyg i idrott och hälsa?”. Nästa avsnitt av enkäten handlar 

om elevers attityd till matematiken i skolan. Ett exempel är frågan ”Kan du koncentrera dig på 

matematiklektionerna?”. Den sista delen av enkäten handlar om självförtroende (Rosenberg 

1965). Frågan består av tio påståenden som eleverna ska ta ställning utifrån en 4-gradig skala 

med ändpunkterna stämmer mycket dålig till stämmer mycket bra. De påståenden som finns 

med handlar om elevernas självsyn och självförtroende, ett exempel är ”På det hela taget är 

jag nöjd med mig själv”.  

 

Urval och deltagare  
Jag hade vetskap om två lärare på två olika skolor som var ansvariga för elever i årskurs 6 och 

båda kontaktades via mail med förfrågan om att delta i studien. Anledningen till att årskurs 6 

valdes ut var att betyg skulle inkluderas i studien. På de två skolorna fanns det totalt 89 elever 

varav 56 elever deltog, 25 flickor och 31 pojkar. Bortfallet i studien blev 37% vilket är ganska  

högt. Eleverna var medvetna om att deltagandet var frivilligt vilket gjorde att vissa elever valde 

att inte delta men majoriteten av bortfallet utgjordes av elever som inte lämnat tillbaka 

samtyckesblanketten från vårdnadshavare.  
 

Genomförande 
Det första som gjordes var att kontakta de två lärarna via mail med en förfrågan om att få göra 

studien. Godkännande gavs av lärarna för att få dela ut enkäten till eleverna i årskurs 6. 

Missivbrev och samtyckesblankett delades ut några dagar innan enkäten skulle besvaras på båda 

skolorna. När eleverna skulle besvara enkäten samlades alla samtyckesblanketter in och de 

elever som inte hade med sig blanketten deltog inte i undersökningen.  Samtidigt som eleverna 

besvarade enkäten var jag med i klassrummet för att besvara eventuella frågor eller oklarheter 

som eleverna fann i enkäten deras ordinarie lärare fanns med i klassrummet. Innan eleverna 

fick besvara enkäterna så höll jag en kortare genomgång om enkätens upplägg. Enkäterna 

samlades in och numrerades för att kunna identifiera enkäten vid inkodning i SPSS. Det fanns 

inget namn på enkät eller i datafil.
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Reliabilitet och validitet 
Validiteten bedöms efter hur relevant det som undersöks är i sammanhanget. Innehållsvaliditet 

innebär att alla deltagare uppfattar frågorna på samma sätt. För att undvika att frågor var 

felformulerade eller kunde missuppfattas lästes enkäten av andra personer vid flera tillfällen

där respons och förslag till förbättringar uppkom. Frågorna kontrollerades också för att 

säkerställa att frågorna mäter det som är avsett att mätas. Samtidig validitet innebär att resultat 

som uppkommer i denna studie ska överensstämma med tidigare forskning. Genom att läsa 

tidigare forskning inom området har jag noterat att det finns ett samband mellan tidigare studier 

som gjorts och min studie. Kommunikativ validitet handlar om att beskriva tillvägagångssätt 

och forskningsprocessen tydligt. I metoddelen beskrivs upplägget för enkäten, urval samt 

bortfallet och vad bortfallet kunde bero på. Pragmatisk validitet handlar om studiens betydelse 

och att det finns ett värde för resultaten som framgår i studien. Studiens reliabilitet är beroende 

av hur tillförlitligt resultatet är som presenteras (Christoffersen & Johannessen 2015). 

Datainsamling ska ske likvärdigt och deltagarna i studien ska ges samma förutsättningar. 

Enkätens frågor lästes av kurskamrater för att förhindra eventuella missförstånd och olika 

tolkningar av frågorna. Åsikterna från kurskamraterna förbättrade frågornas formulering och 

minimerade därmed risken att eleverna skulle tolka frågorna på olika sätt vilket i sin tur ökade 

studiens reliabilitet. 

 

Etiska aspekter 
Vetenskapsrådet (2002) lyfter fyra riktlinjer som är viktiga att ta hänsyn till när data ska samlas 

in. Den första riktlinjen är “informationskravet” där alla deltagare i studien bör informeras om 

studiens syfte och därmed få information om att deltagandet är frivilligt. Innan eleverna fick 

enkäterna blev de informerade om studiens syfte och hur den skulle användas. Berörd personal 

på respektive skola fick också detaljerad information kring studien och vilket syfte studien har. 

Eleverna blev även informerade om att deras deltagande i studien var frivilligt och att 

deltagandet kan avbrytas när de vill. Andra riktlinjen är “samtyckeskravet” handlar om att de 

tillfrågade deltagarna i undersökningen själva ska få bestämma om de vill medverka eller inte. 

I detta fall krävdes också vårdnadshavares samtycke för att respektive elev skulle få delta. För 

att få göra studien på en skola krävdes först godkännande hos rektorn samt lärare. En blankett 

delades sedan ut till eleverna där vårdnadshavares godkännande krävdes för att eleven skulle få 

delta i undersökningen. Tredje riktlinjen “konfidentialitetskravet” som handlar om att 

medverkan i undersökningen inte ska riskera att eventuella personuppgifter finns tillgängliga 

till obehöriga. Deltagarna blev informerade att de var anonyma i undersökningen. Deltagarna 

hänvisades till att inte dela några personuppgifter på enkäten som namn eller personnummer. 

Studiens deltagare ska inte gå att identifiera och enda sättet att särskilja enkäterna var via svar 

samt kodnummer som fanns med på enkäten som hjälp vid analys. “Nyttjandekravet” är det 

sista av de fyra riktlinjerna. Insamlad data från eleverna får endast användas i vetenskapliga 

syften. Den insamlade informationen från undersökningen nyttjas endast för denna studie och 

kommer inte att vara tillgänglig för någon annan än mig. Berörda personer i studien kommer 

däremot att bli informerade kring publikationen av den fulla studien för att ta del av resultaten 

vid behov. 

 

Analys 
För att analysera resultaten från enkäterna användes statistikprogrammet SPSS. För att 

analysera deskriptiv data användes i huvudsak Pearsons chi-två-test (χ2). För korrelation på 

intervallskala användes Pearsons korrelationskoefficient (ρ) och för korrelation på ordinalskala 

användes Spearmans rangkorrelation (η). För jämförelser mellan olika grupper (tex. elever med 
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lågt självförtroende jämfört med elever med högt självförtroende) används t-test.  För analyser 

med två oberoende variabler (tex. kön och självförtroende) används tvåvägs variansanalys. För 

att Cronbach’s alpha skulle kunna räknas ut på de olika attitydfrågorna krävdes det att alla var 

i samma riktning. På attitydfrågorna avseende idrott i skolan (fråga 15) vändes de fem negativt 

formulerade påståendena (2, 5, 6, 8, 9). På attitydfrågorna avseende idrott på fritiden (fråga 13) 

vändes sex påståenden (1, 2, 6, 7, 8, 9). Attitydfrågorna som handlade om elevernas attityd till 

matematik (fråga 22) vändes också sex påståenden (1, 4, 5, 7, 8, 

9). På självförtroendefrågorna (fråga 23) vändes fem påståenden (2, 5, 6, 8, 9). Cronbach’s 

alpha på attityd till idrott i skolan blev .70, på attityd till idrott på fritiden .71, på attityd till 

matematik .80 och på Rosenbergs självförtroendeskala .89. De fyra alphavärden som 

attitydfrågorna får anses som höga för studien. 

 

Medelvärden avseende matematikattityd indexerades för att användas som oberoende variabel. 

Attityden varierar mellan 17 och 65. Den kumulativa frekvensen användes för att dela upp 

eleverna i två ungefär lika stora grupper. Gruppen med medelvärde 16 till 43 kallas ”mer 

negativ till matematik” och gruppen med medelvärde 43,1 till 65 kallas ”mer positiva till 

matematik”.  

 

Medelvärden avseende attityd mot idrott i skolan indexerades på samma sätt. Attityden varierar 

mellan 33 och 88. Den kumulativa frekvensen användes för att dela upp eleverna i två ungefär 

lika stora grupper, 33 till 68 kallas mer negativa till idrott i skolan och 68,1 till 88 kallas mer 

positiva till idrott i skolan.  

 

Medelvärden avseende attityd mot idrott på fritiden indexerades likt föregående. Attityden 

varierar mellan 30 och 63. Den kumulativa frekvensen användes att dela upp eleverna i två 

ungefär lika stora grupper, 30 till 56,5 kallas mer negativa till idrott på fritiden och 56,6 till 63 

kallas mer positiva till idrott i skolan.  

 

Rosenbergs (1965) självförtroendeskala indexerades i enlighet med de poäng som manualen 

föreskriver. Poäng under 25 innebär lågt självförtroende, mellan 25 och 35 poäng är normalt 

självförtroende och över 35 poäng är högt självförtroende. 

 

På frågan om elevernas betyg i idrott och hälsa (fråga 14) indexerades två grupper som 

baserades på betygen. Första gruppen klassas som ”högre betyg” och består av elever som 

angivit något av betygen A, B eller C, andra gruppen kallas för ”lägre betyg” och består av 

betygen D, E eller F.   
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RESULTAT 
I detta avsnitt presenteras det analyserade resultatet för studien. I flertalet analyser har t-test 

använts för att beskriva skillnader mellan grupper. I de fall som en- eller tvåvägs variansanalys 

använts så framgår det i texten. De oberoende variablerna (OV) är kön, indexerade betyg i 

matematik, indexerade betyg i idrott och hälsa samt Rosenberg poängindelning för 

självförtroende. De beroende variablerna (BV) är de olika attitydmåtten samt mått på 

självförtroende. 

 

Elevernas bakgrund 
Lite fler pojkar (55%) än flickor (45%) deltog i studien. Eleverna hade föräldrar som ganska 

ofta (32%), eller ganska sällan (32%) var fysiskt aktiva. De resterande 36% hade föräldrar som 

ibland var fysisk aktiva. Majoriteten av eleverna (79%) var uppväxta med sportaktiviteter 

såsom skidåkning eller vandring; 75% av flickorna och 84% av pojkarna. Goda frukostvanor är 

viktigt för fysisk aktivitet då frukosten ger extra näring och energi för att klara av fysisk 

ansträngning. De flesta elever (84%) åt frukost fem skoldagar i veckan och de resterande 

eleverna angav att de åt frukost två eller fyra gånger i veckan. Bakgrundsfrågorna testades med 

Pearsons χ2 för att undersöka om frågorna var relaterade till varandra men inga signifikanta 

resultat avseende föräldrars aktivitetsgrad, frukostvanor eller om eleverna var uppväxta med 

idrottsaktiviteter. 

 

Det var av intresse att låta eleverna besvara hur många timmar per dag de var inaktiva och 

dessutom vilka stillasittande aktiviteter de ägnade sig åt. Eleverna fick svara hur många timmar 

på fritiden de spenderade på diverse aktiviteter per dag. Tabell 1 visar de olika aktiviteterna 

uppdelade på pojkar och flickor. 

 
Tabell 1. Aktivitet, kön, medelvärde och standardavvikelse 

 Flickor Pojkar 

M s M s 

Sociala medier 2.66 2.21 1.22 1.14 

Dator 0.72 1.15 2.18 1.50 

Böcker 0.56 .61 0.40 .50 

TV 1.17 1.16 1.15 1.05 

Annat 1.92 1.95 1.60 1.36 

 

Flickor och pojkar spenderade ungefär lika många timmar per dag åt böcker, TV och annat. 

Däremot tillbringade pojkarna fler timmar per dag framför datorn (t(54)=-4.02, p=.000) än vad 

flickorna gjorde medan flickorna tillbringade mer tid åt sociala medier än vad pojkarna gjorde 

(t(54)=3.16, p=.003).  

 

Idrott på fritiden 
Studier visar att deltagande i idrottsföreningar kan uppmuntra till fysisk aktivitet. En stor del 

av eleverna (68%) var medlemmar i en eller flera idrottsföreningar. Pearsons χ2 visar att elever 

med föräldrar som ganska ofta idrottade i högre utsträckning var med i en eller flera 

idrottsföreningar än elever med föräldrar som ganska sällan idrottade, χ2
(2)=8.60, ρ=.014. Av 

de 18 eleverna med föräldrar som ganska ofta idrottade så är det endast två elever som inte var 

med i någon idrottsförening. 

 

Antalet timmar på fritiden som eleverna tränade per vecka visar att 23% av eleverna tränade 2 

timmar eller mindre, 18% tränade mellan 2 till 4 timmar, 47% av eleverna tränade mellan 4 och 

8 timmar och 12% tränade 8 timmar eller mer. Det var av intresse att vilka aktiviteter eleverna 
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sysslade med på fritiden för att se vilka aktiviteter som flest elever sysslade med. Figur 1 visar 

fördelningen av idrotter som eleverna angav.   

 

 

 
Figur 1. Fördelning av idrotter och antal elever 

 

Idrotterna som eleverna sysslade med varierade och av de 56 eleverna så svarade 29 att de 

tränade en annan idrott än de som var angivna som alternativ, till exempel parkour, 

styrketräning, amerikansk fotboll och dans. Av de sporter som var angivna var fotboll vanligast 

(17 elever) följt av simning och löpning som båda hade sex elever. Antal elever som inte 

sysslade med någon idrott på fritiden var sju. För att få veta hur könsfördelningen var i 

idrotterna så användes Pearsons χ2. 17 elever sysslade med fotboll på fritiden och endast två 

var flickor vilket visar att pojkarna i högre grad än flickorna sysslade med fotboll, χ2
(1)=10.68, 

ρ=.001. Av eleverna som sysslade med ridning på fritiden så var alla fyra flickor, χ2
(1)=5.34, 

ρ=.034. 

 

För att undersöka vilka påståenden på attitydskalan som handlar om fysisk träning på fritiden 

som visar samband med varandra användes Pearsons korrelationskoefficient. Elever som 

instämde i ”jag förstår hur fysisk aktivitet påverkar min kropp” instämde även i ”träning får 

mig att må bättre”, ρ=.289, p=.034. Elever som instämde i ”träning får mig att må bättre” 

instämde även i ”fysisk aktivitet kan påverka självförtroende”, ρ=.611, p=.000. De elever som 

instämde i ”svårt att hitta motivation till att träna” instämde också i ”träning är något som jag 

känner att jag måste göra”, ρ=.316, p=.018. De elever som instämde i ”jag tycker att träning är 

tråkigt” instämde även i ”träning är tidskrävande”, ρ=.309, p=.021. Sammantaget visar 

resultatet att elever som föreföll vara positivt inställda till idrott på fritiden ansåg att träningen 

får dem att må bättre och att självförtroendet kan påverkas positivt av fysisk aktivitet medan 

elever som föreföll vara negativt inställda till idrott på fritiden hade svårt att hitta motivation 

till träningen och såg den som tidskrävande. Hela korrelationstabellen finns i bilaga 3. 

 

För att få veta om det fanns könsskillnader på attitydskalan avseende fysisk träning på fritiden 

användes t-test med kön och attitydfrågorna (BV). Flickor (M=5.65, s=1.53 tränade för att må 

bra i högre utsträckning än pojkar (M=4.65, s=1.89), t(52)=2.10, p=.04, vilket också var den 

enda signifikanta skillnaden mellan könen. Det finns en svag tendens (p=.05) till att flickor 

(M=5.92, s=1.47) ansåg att träningen kunde påverka deras självförtroende positivt i högre 

utsträckning än pojkar (M=4.94, s=2.10). En mindre skillnad mellan medelvärdena är att 

killarna till viss del tränade för att bli bättre i en sport i högre grad (M=5.03, s=2.36) än flickorna 

(M=4.64, s=2.18). 

 

För att testa antagande 1a, elever som är medlemmar i idrottsföreningar (OV) är mer positiva 

till idrott på fritiden (BV) än elever som inte är medlemmar i någon idrottsförening, fick stöd i 

t-test. Elever som var medlemmar i idrottsföreningar (M=5.11, s=.63) skiljde sig inte i attityd 
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till idrott på fritiden från elever som inte var med i någon förening (M=4.62, s=.1.05), t(54)=2.15, 

p=.036. Det fanns även signifikant resultat på några påståenden, se Tabell 2.  

 

 

Tabell 2. Deltagande i idrottsförening, påståenden, medelvärde, standardavvikelse 
Påståenden Deltar i 

idrottsföreningar 

Deltar ej i 

idrottsföreningar 

 M s M s 

Jag tycker träning är tråkigt 1.42 .68 2.50 1.38 

Jag tränar för att bli bättre i en sport 5.54 1.82 3.44 2.48 

Fysisk hälsa är viktigt för mig 6.05 1.21 4.89 2.30 

Fysisk aktivitet kan påverka mitt 

självförtroende positivt 

5.82 1.43 4.44 2.41 

 

Elever som inte var medlemmar i idrottsföreningar instämde i högre utsträckning i att träning 

är tråkigt (t(54)=-3.928, p=.00). Elever som var medlemmar i en idrottsförening instämde i högre 

utsträckning att de tränar för att bli bättre i en sport (t(53)=3.551, p=.001); att fysisk hälsa är 

viktigt (t(54)=2.493, p=.02) och att fysisk aktivitet påverkar självförtroende positivt (t(53)=2.669, 

p=.01), än elever som inte var med i någon idrottsförening.  

 

Antagande 2a, elever som är fysiskt aktiva på fritiden har högre betyg i matematik än elever 

som inte är fysiskt aktiva fick inte stöd i t-test med betyg i matematik (indexerad som lägre 

betyg och högre betyg) som oberoende variabel och antal timmar i veckan som eleverna tränade 

på fritiden (BV). Det fanns ingen skillnad i antal timmar som eleverna idrottade på fritiden och 

betyg i matematik. De med högre matematikbetyg tränade något fler timmar (M=5.44, s=3.59) 

än de med lägre betyg i matematik (M=4.14, s=2.90).  

 

Antagande 2b, elever som är fysiskt aktiva på fritiden har högre betyg i idrott och hälsa än 

elever som inte är fysiskt aktiva fick däremot stöd i t-test med betyg i idrott och hälsa (indexerad 

som lägre betyg och högre betyg) som oberoende variabel och antal timmar i veckan som 

eleverna tränade på fritiden (BV), t(51)=3.27, p=.002. Eleverna med högre betyg i idrott och 

hälsa tränade fler timmar i veckan (M=5.89, s=3.41) än elever med lägre betyg i idrott och hälsa 

(M=2.97, s=2.27). 
 

Idrott i skolan 
Det var även av intresse att undersöka om hur eleverna uppfattade idrott i skolan. För att 

undersöka om det fanns relationen mellan elevernas attityd till idrott i skolan (indexerad som 

mindre positiv och mer positiv) och betyg i idrott (indexerad som lägre betyg och högre betyg) 

och hälsa användes Pearsons χ2. Tabell 3 visar hur elevernas betyg och attityd fördelades.  
 

Tabell 3. Betyg idrott och hälsa, attityd, antal elever 

 Mer negativ 

attityd 
Mer positiv 

attityd 
Lägre betyg 14 (25%) 7 (13%) 

Högre betyg 13 (23%) 22 (39%) 

 

Eleverna med en mer positiv attityd till idrott i skolan har också högre betyg i ämnet idrott och 

hälsa än elever med en mer negativ attityd, χ2 (1) =4.58, ρ=.032.  

 



 

11 
 

För att undersöka vilka påståenden på attitydskalan som handlar om attityd till idrott i skolan 

som var relaterade till varandra användes Pearsons korrelationskoefficient. Elever som angivit 

högt värde på ”jag gillar idrotten i skolan” angav även högt värde på ”jag anstränger mig mycket 

på idrotten”, ρ=.335, p=.012 och ”jag deltar på alla idrottslektioner”, ρ=.377, p=.004. Elever 

som angivit högt värde på ”jag anstränger mig mycket på idrottslektionerna” angav också högt 

värde på ”idrott är viktigt i skolan”, ρ=.522, p=.000. De elever som instämde i ”jag känner 

press på idrottslektionerna” instämde även i ”idrotten försämrar mitt självförtroende”, ρ=.530, 

p=.000 och i ”idrotten försämrar klassens sammanhållning”, ρ=.279, p=.040. Det finns ett 

mönster där elever som föreföll sig vara positivt inställda till idrott i skolan ansträngde sig 

mycket och deltog på alla idrottslektioner. Eleverna som föreföll vara positivt inställda 

instämde också med att idrotten i skolan är viktig medan elever som föreföll vara negativt 

inställda till idrott i skolan kände press och att idrotten påverkade deras självförtroende negativt. 

De elever som föreföll vara negativt inställda instämde också med att idrotten påverkade 

klassens sammanhållning negativt. 

 

För att få veta om det fanns könsskillnader på attitydskalan avseende idrott i skolan användes 

ett t-test med kön och medelvärdet på attitydskalan till idrott i skolan (BV), som inte visar någon 

signifikant skillnad. Det enda påståendet som är signifikant var att flickorna (M=2.64, s=1.52) 

kände mer press på idrottslektionerna än vad pojkarna (M=1.57, s=1.14) gjorde, (t(53)=2.990, 

p=.004).  

 

Antagande 1b, elever som var medlemmar i idrottsföreningar är mer positiva till idrott i skolan 

än elever som inte är medlemmar i någon idrottsförening, fick inte stöd i t-test.  Eleverna som 

var medlemmar (M=6.29, s=.65) skiljde sig inte från eleverna som inte var medlemmar 

(M=6.08, s=.94) när det gällde attityd till idrott i skolan. 

 

För att undersöka om elever med en mer positiv attityd till idrott i skolan (indexerad) också 

hade en mer positiv attityd till idrott på fritiden (indexerad) användes Pearsons χ2 som visar att 

elever med en mer positiv attityd till idrott i skolan också har en mer positiv attityd till idrott på 

fritiden, χ2
(2)=7.11, ρ=.008. 

 

För att vidare undersöka detta närmare användes t-test med den indexerade variabeln för attityd 

(mer positiv och mer negativ) till idrott i skolan (OV) och medelvärdet för attityd till idrott på 

fritiden. Eleverna som var mer positiva till idrott i skolan (M=5.30, s=.62) hade också en mer 

positiv inställning till idrott på fritiden och de elever som hade en mer negativ inställning till 

idrott i skolan hade det också till idrott på fritiden (M=4.58, s=.83), t(54)=-3.72, ρ=.000.  

 

Attityd till matematik 
För att få reda på elevernas inställning till matematik så fick eleverna ta ställning till hur ofta 

de såg fram emot matematiklektionerna. Elevernas inställning till matematik varierade; 39% 

såg ganska sällan fram emot lektionerna, 38% att de ibland såg fram emot matematiklektionerna 

och 23% att de ganska ofta såg fram emot matematiklektionerna. Eleverna fick också ta 

ställning till hur ofta de kunde koncentrera sig på matematiklektionerna, majoriteten av eleverna 

(51%) kunde ganska ofta koncentrera sig på matematiklektionerna, 40% av eleverna kunde 

ibland koncentrera sig. Endast ett fåtal (9%) kunde ganska sällan koncentrera sig på 

matematiklektionerna. För att fördjupa svaren ställdes en öppen fråga om vad som störde 

elevernas koncentration. Exempel som gavs var att de påverkades av höga ljudnivåer i 

klassrummet och att andra elever sprang runt; ”Det som påverkar min konsentration är när det 

är folk som springer runt i klassrummet. Det stör mig även när folk pratar” eller ”Om folk 

pratar lite högre”.  
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Andra anledningar som eleverna påpekade var att de kände sig omotiverade och att de tyckte 

att matematiken var tråkig; ”Det kan bero på hur motiverad jag är”, ”Vet ej men tycker det är 

onödigt och så tråkigt”. Frågan ”har du användning för dina matematikkunskaper på fritiden?” 

fanns med för att se hur eleverna faktiskt såg på nyttan av matematik. 84% av eleverna ansåg 

sig ha användning av sina matematikkunskaper och endast 9% tyckte att de inte hade det. Olika 

motiveringar som gavs var ”T.ex när man handlar och ska räkna ihop vad allt kostar”, ”T.ex i 

fotboll då kan jag veta hur jag ska röra mig genom ett mönster”, ”När jag t.ex bakar kanske 

jag vill göra dubbel sats och då behöver jag använda matte!”.  
 

För att undersöka om det fanns ett samband mellan elevernas attityd till matematik (grupperna 

indexerade som mer negativ och mer positiv attityd) och betyg i matematik (indexerad som 

lägre betyg och högre betyg) användes Pearsons χ2. Tabell 4 visar hur fördelningen blev av 

eleverna. 
 

Tabell 4. Betyg matematik, attityd, antal elever 

 Mer negativ 

attityd 
Mer positiv 

attityd 
Lägre betyg 17 (30%) 8 (14%) 

Högre betyg 11 (20%) 20 (36%) 

 

Eleverna med en mer positiv attityd till matematik hade också högre betyg i ämnet matematik, 

χ2 (1) = 5.85, ρ=.016.  
 

För att undersöka vilka påståenden på attitydskalan avseende matematik som var relaterade med 

varandra användes Pearsons korrelationskoefficient. Elever som instämde i ”jag har bra 

självförtroende i matematiken” instämde även i ”jag brukar räcka upp i helklass när vi går 

igenom tal på tavlan”, ρ=.542, p=.000; ”jag tycker matematik är roligt att lära sig”, ρ=.591, 

p=.000 och ”jag klarar oftast av att fokusera under hela matematiklektionen”, ρ=725, p=.000. 

Elever som instämde i ”matematik är svårt” instämde även i ”det är pinsamt att svara fel inför 

klassen”, ρ=.359, p=.007 och ”prov i matematik gör mig stressad”, ρ=.380, p=.004. Hela 

korrelationstabellen finns i bilaga 3. 

 

För att få veta om det fanns könsskillnader på attitydskalan avseende matematik användes ett t-

test med kön och attitydfrågorna. Pojkarna instämde i högre grad (M=4.77, s=1.75) i ”jag klarar 

oftast av att fokusera under hela matematiklektionen” än flickorna (M=3.76, s=1.99), t(54)=-

2.033, ρ=.047. Flickorna instämde i högre grad (M=5.48, s=1.56) i ”prov i matematik gör mig 

stressad” än pojkarna (M=4.32, s=2.32), t(54)=2.138, ρ=.037.  

 

Självförtroende 
Attitydfrågorna avseende självförtroende indexerades i enlighet med Rosenbergs 

poängfördelning och de tre grupperna lågt-, normalt och högt självförtroende användes sedan i 

analyser. Tabell 5 visar hur könsfördelningen såg ut i dessa grupper.  

 
Tabell 5. Antal elever, procentuell fördelning, kön och självförtroende 

 Lågt själv-

förtroende  

Normalt själv- 

förtroende 

Högt själv- 

förtroende  

Flickor 8 (32%) 13 (52%) 4 (16%) 

 Pojkar 2 (7%) 13 (43%) 15 (50%) 
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Tabell 5 visar att fler pojkar än flickor har högt självförtroende. Antalet flickor och pojkar med 

normalt självförtroende var lika många men det fanns fler pojkar än flickor vilket gör att 

procentuella fördelningar av flickor är högre för normalt självförtroende. Fler flickor än pojkar 

har lågt självförtroende. 

 

För att undersöka vilka påståenden på attitydskalan avseende självförtroende som var relaterade 

till varandra användes Pearsons korrelationskoefficient. Elever som instämde i ”jag känner att 

jag har en massa goda egenskaper” instämde även i ”jag har en positiv inställning till mig själv”, 

ρ=.598, p=.000 och ”på det hela taget är jag nöjd med mig själv”, ρ=.497, p=.000. Eleverna 

som instämde i ”på det hela taget är jag nöjd med mig själv” instämde även i ”jag klarar av 

saker och ting lika väl som de flesta andra ungdomar”, ρ=.401, p=.003 och ”jag känner att jag 

är en värdefull person åtminstone lika mycket värd som andra”, ρ=.375, p=.005. Eleverna som 

instämde i ”då och då tycker jag att jag är rätt värdelös” instämde även i ”jag känner att jag inte 

har särskilt mycket att vara stolt över”, ρ=.445, p=.001; ”ibland känner jag mig verkligen 

oduglig”, ρ=.764, p=.000 och ”jag önskar jag kunde ha mer respekt för mig själv”, ρ=.470, 

p=.000.  

 

För att få veta om pojkars och flickors självförtroende skiljde sig användes t-test med kön och 

medelvärdet på Rosenbergs självförtroendeskala (BV). Det finns en tendens till att pojkarna 

hade ett högre självförtroende (M=3.44, s=.52) än flickorna (M=2.95, s=.72), t(53)=-2.928, 

p=.005. Tabell 6 visar de olika attitydfrågorna och medelvärden för flickorna och pojkarna. 

 
Tabell 6. Kön, attitydfrågor, medelvärde, standardavvikelse 

 Flickor Pojkar 

 M s M s 

Då och då tycker jag att jag är rätt 

värdelös 

2.56 1.12 1.83 .91 

När allt kommer omkring känner 

jag mig nog rätt misslyckad 

1.88 1.05 1.33 .61 

Jag önskar jag kunde ha mer 

respekt för mig själv  

2.64 1.19 1.87 1.10 

Jag har en positiv inställning till 

mig själv 

2.60 1.00 3.40 .86 

Jag känner att jag har en massa 

goda egenskaper 

3.12 .88 3.60 .62 

Jag klarar av saker och ting lika 

väl som de flesta andra ungdomar 

3.21 .93 3.69 .60 

  

Tabell 6 visar att flickorna instämde i högre grad än pojkarna i ”då och då tycker jag att jag är 

rätt värdelös” (t(53)=2.650, ρ=.011);”när allt kommer omkring känner jag mig not rätt 

misslyckad” (t(53)=2.297, ρ=.027); ”jag önskar att jag kunde ha mer respekt för mig själv” 

(t(53)=.2.536, ρ=.014). Pojkarna instämde i högre grad än flickorna i ”jag har en positiv 

inställning till mig själv” (t(53)=-3.199, ρ=.002); ”jag känner att jag har en massa goda 

egenskaper” (t(53)=-2.362, ρ=.022); ”jag klarar av saker och ting lika väl som de flesta andra 

ungdomar” (t(51)=-2.268, ρ=.028). Sammantaget visar t-testet att flickorna hade ett lägre 

självförtroende och såg mer negativt på sig själva medan pojkarna hade en mer positiv syn på 

sig själva och sina förmågor. 

 

Antagande 3a, elever med högre självförtroende har högre betyg i matematik än elever med ett 

lägre självförtroende, fick inte stöd i t-test med betyg i matematik (indexerad som lägre betyg 

och högre betyg) som oberoende variabel och medelvärdet för självförtroende (BV). Eleverna 
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med högre betyg (M=3.29, s=.63) hade inte högre självförtroende än eleverna med lägre betyg 

(M=3.11, s=.70).  

 

För att testa antagande 3b, elever med ett högre självförtroende har högre betyg i idrott och 

hälsa än elever med ett lägre självförtroende, fick inte stöd i t-test med betyg i idrott och hälsa 

(indexerad som lägre betyg och högre betyg) som oberoende variabel och medelvärdet för 

självförtroende (BV). Eleverna med högre betyg (M=3.34, s=.50) hade inte högre 

självförtroende än eleverna med lägre betyg (M=3.00, s=.85).  

 

Antagande 4, att elever med högt självförtroende har mer positiv attityd till a) matematik b) 

idrott på fritiden och c) idrott i skolan än elever med lägre självförtroende, analyserades i envägs 

variansanalys med grupperna för självförtroende (indexerat lågt, normalt och högt 

självförtroende) som oberoende variabel och medelvärdena avseende attityderna som beroende 

variabler. Tabell 7 visar medelvärdena för de olika attityderna i de indexerade grupperna för 

självförtroende. 
 

Tabell 7. Attityd, självförtroende, medelvärde, standardavvikelse 
 Lågt själv-

förtroende 

Normalt själv-

förtroende 

Högt själv-

förtroende 

 M s M s M s 

Idrott fritid 4.70 .98 5.07 .69 5.08 .56 

Idrott skola 5.78 .73 6.25 .63 6.57 .65 

Matematik 3.31 1.18 4.32 .88 4.92 1.16 

 
Det fanns ingen skillnad mellan självförtroende och attityd till idrott på fritiden men däremot 

mellan självförtroende och attityd till idrott i skolan. Elever med högt självförtroende (M=6.57, 

s=.65) hade en mer positiv attityd än elever med normalt självförtroende (M=6.25, s=.63) och 

lågt självförtroende (M=5.78, s=.73), F(2)=5.9, p=.005. Det fanns även en skillnad i attityd till 

matematik; elever med högt självförtroende (M=4.92, s=1.16) hade en mer positiv attityd än 

elever med normalt självförtroende (M=4.32, s=.88) och lågt självförtroende (M=3.31, s=1.18), 

F(2)=7.9, p=.001 
 

En 2-vägs variansanalys med kön och om eleverna var uppvuxna med sportaktiviteter som 

oberoende variabler och medelvärde för Rosenbergs självförtroendeskala som beroende visar 

en tendens (p=05) till huvudeffekt för uppväxt med sport; pojkarna (M=3.56, s=0.16) som var 

uppväxta med sport hade högre självförtroende än flickorna (M=3.0, s=.14) som var uppväxta 

med sport. Tvåvägs variansanalys med kön och hur ofta föräldrarna utövade idrott som 

oberoende och självförtroende som beroende visar en huvudeffekt för kön. Pojkarna (M=3.41, 

s=.12) som hade föräldrar som utövade idrott hade höge självförtroende än flickorna (M=2.9, 

s=.13) vars föräldrar utövade idrott. 
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DISKUSSION 
I detta avsnitt så framgår en resultatdiskussion. I slutet av avsnittet diskuteras metodvalet i 

studien samt didaktiska konsekvenser.  

 

Resultatdiskussion 
Nedan så kommer studiens resultat att diskuteras relaterat till tidigare forskning fokuserat på 

idrottsutövning, attityd till matematik och självförtroende. 

 

Idrottsutövning 

Enligt Ericsson (2003) så kan föräldrarna bidra till att eleverna är fysiskt aktiva. Om föräldrarna 

är fysiskt aktiva så kan det öka sannolikheten att barnen också ägnar sig åt fysisk aktivitet i 

framtiden. Majoriteten av eleverna angav att de är uppväxta med sportaktiviteter vilket också 

kan skapa en grund för att vilja vara fysiskt aktiva tidigt i livet.  Jag tror att barn som blir 

uppväxta i en miljö där fysisk aktivitet är uppskattad också fortsätter vara fysiskt aktiva under 

sin uppväxt i till exempel en idrottsförening eller egen träning. 

 

Folkhälsomyndigheten (2011) rekommenderar, oavsett aktivitetsgrad, att långvarigt 

stillasittande ska undvikas. I denna studie angav eleverna att de var stillasittande i medeltal 2 

timmar per dag. Med uppskattningsvis 6 timmar i skolan så blir det 8 timmar per dag. Det är 

däremot viktigt att poängtera att de uppskattade 6 timmarna inte endast är stillasittande 

aktiviteter. Jag anser att det är viktigt att låta eleverna röra på sig frekvent men kortare stunder 

istället för längre stunder mer sällan. Genom att låta eleverna röra på sig mer frekvent så 

förhindras långvarigt stillasittande. Flickor och pojkar spenderade ungefär lika mycket tid per 

dag vid dator eller med läsning av böcker. Det fanns dock två väsentliga skillnader; flickor 

tillbringade fler timmar i social media medan pojkar tillbringade mer tid via dator generellt än 

flickor. Detta resultat överensstämmer med dagens debatt om mediastress för flickor. Jag tror 

att antalet timmar som barn och ungdomar tillbringar i sociala media har ökat under senare tid 

då fler och fler barn och ungdomar har egna mobiltelefoner där sociala medier är lättåtkomliga. 

Jag tror att unga människor kan vara mer lättpåverkade vad det gäller olika ideal vilket kan leda 

till psykisk ohälsa om ungdomarna inte anser sig uppfylla idealen. 

 

De elever med föräldrar som ganska ofta var fysiskt aktiva tenderade också till att vara 

medlemmar i en eller flera idrottsföreningar. Rörelseglädje är enligt Ericsson (2003) viktigt för 

att eleverna ska vilja utveckla en hälsosam livsstil. Eleverna i idrottsföreningarna ansåg att den 

fysiska hälsan var viktig för dem och att deras självförtroende kunde påverkas positivt av fysisk 

aktivitet. Aspekterna avseende välmående och förbättrat självförtroende är positiva för eleverna 

vilket kan tala för att idrottsföreningarna kan vara en del av något positivt för eleverna. En stor 

del av eleverna i studien var medlemmar i en eller flera idrottsföreningar. Noterbart är därför 

att föräldrar kan ha en viktig roll i att uppmuntra barn och ungdomar till att vara fysiskt aktiva. 

 

Folkhälsomyndigheten (2011) hänvisar till att barn och ungdomar bör vara fysiskt aktiva minst 

60 minuter per dag för att främja en hälsosam livsstil, vilket motsvarar sju timmar i veckan. Av 

eleverna i studien så tränade majoriteten ganska mycket på fritiden och då är inte idrotten i 

skolan inkluderad. De utövade bred variation av idrotter vilket är positivt då det behöver vara 

roligt för eleverna att idrotta och ju fler idrotter som finns desto mer möjligheter finns det för 

eleverna att hitta något som passar dem. Pojkar i denna studie spelade fotboll i högre 

utsträckning än flickor och flickor sysslade med ridsport i högre utsträckning än pojkar. Dessa 

skillnader stämmer väl överens med de könsnormer som finns angående könsfördelning i olika 

sporter. Pojkar har genom tiderna fått en stämpel att syssla med bollsporter. Det är synd att 

resultatet i min studie inte visa någon skillnad avseende könsfördelningen i aktiviteterna då min 
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åsikt är att de könsnormer som funnits inte bör finnas. Idrottsundervisningen i skolan ska syfta 

till att eleverna utvecklar intresse för fysisk aktivitet enligt (Lgr 11) och därför bär skolan ett 

ansvar i att försöka uppmuntra eleverna till att vara fysiskt aktiva. Lärare i idrott och hälsa kan 

ta inspiration från de olika idrotterna som eleverna utövar för att försöka utöka elevernas 

motivation för undervisningen. 

 

Det fanns två attitydskalor; en som handlade om idrottsutövning på fritiden och en som rörde 

idrottsutövning i skolan. Generellt visar resultatet att elever som var positiva till idrott på 

fritiden också var positivt inställda till idrott i skolan. Antagande 1a fick stöd i resultatet; elever 

som var medlemmar i idrottsföreningar hade mer positiv attityd till idrott på fritiden än elever 

som inte var medlemmar i en idrottsförening. Elever som inte var medlemmar i någon 

idrottsförening tyckte att träning var tråkigare än elever som var medlemmar i någon 

idrottsförening. Antagande 1b fick inte däremot inte stöd i resultatet då elever som var 

medlemmar i idrottsföreningar inte hade mer positiv attityd till idrott i skolan än elever som 

inte var medlemmar i någon idrottsförening. En närmare granskning av påståenden visar att 

orsakerna till att idrotta på fritiden var olika mellan pojkar och flickor. Flickor instämde i att de 

tränade för att må bra och påverka självförtroendet medan pojkar instämde i att de ville bli 

bättre i en viss sport. Jag tycker att tävlingsinstinkten kan agera som motivation för att vara 

fysisk aktiv. Om eleverna som tränar endast på grund av tävlingsinstinkt tappar intresset för att 

bli bättre och tävla kan de möjligtvis sluta idrotta helt. Jag tror då att elever som tränar för att 

må bättre kan löpa en större chans att vara fysiskt aktiva under längre tid i livet. 

 

Hollar et al. (2011) fann att elever som tränar mer på sin fritid tenderar att få högre betyg i 

skolan. Liknande resultat kommer från Käll et al. (2015) och Ericsson (2003) som rapporterar 

att elever som utövar högre grad av fysisk aktivitet än den vanliga idrottsundervisningen i 

skolan fick bättre resultat i matematik. Antagande 2a, elever som har högre betyg i matematik 

är mer fysiskt aktiva än elever som inte är fysiskt aktiva, fick inte stöd i resultatet. Elever som 

hade högre betyg i matematik tränade till viss del mer än elever med lägre betyg men skillnaden 

var inte så stor. Antagande 2b fick stöd i resultatet då elever med höga betyg i idrott och hälsa 

var mer fysiskt aktiva än elever med lägre betyg. Värt att poängtera är att idrott och hälsa är ett 

ämne där elevernas atletiska förutsättningar har stor påverkan på deras prestationer och därmed 

bör den fysiska aktiviteten ha en positiv inverkan på just ämnet idrott och hälsa i relation till 

matematiken. 

 
I studien ansåg eleverna med mer positiv attityd till skolan att idrotten var viktig i skolan och 

de deltog på alla idrottslektioner vilket kan knytas an till Isberg (2009) som såg att förståelsen 

spelade roll för elevers deltagande i fysiska aktiviteter. Eleverna som ansåg att idrotten var 

viktig ansträngde sig och deltog på alla lektioner vilket kan vara en indikation på betydelsen av 

förståelse. Jag tolkar det som att elever med förståelse för idrottens innebörd också är mer 

positiva till idrott i skolan. Medvetenhetens påverkan på motivation styrks av Deci och Ryan 

(2000) som påpekar att förståelse krävs för att individer ska vilja utföra uppgifter. När 

förståelsen hos individerna inte finns är det lätt att uppgiften känns som ett måste och kan därför 

sänka motivationen. 

 

Attityd till matematik 

Chen et al. (2018) menar att en positiv attityd till matematik kan påverka elevernas resultat i 

ämnet positivt. Eleverna i denna studie som hade en mer positiv attityd till matematik hade 

också högre betyg än de elever som hade mer negativ attityd. Detta är i samklang med Srikanth 

et al. (2015) som antyder att en positiv attityd gentemot ämnet kan öka elevernas förmåga att 

memorera ämnesrelaterad information vilket skulle kunna vara en bidragande faktor till att 
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eleverna med mer positiv attityd också fick högre betyg. Ericsson (2003) lyfter elevernas 

förmåga att koncentrera sig som ytterst viktig för inlärningen. I denna studie var det endast ett 

fåtal elever som sällan kunde koncentrera sig på lektionerna. De gångerna som eleverna hade 

svårt att koncentrera sig nämnde de faktorer som att klasskamrater sprang runt eller att det var 

hög ljudnivå men också att det kunde bero på hur motiverade de var. Min åsikt är att förståelsen 

och intresset för matematik ofta leder till att elever är koncentrerade eller inte. Jag har noterat 

att elever som inte förstår eller som är helt ointresserade av matematiken tenderar till att inte 

koncentrera sig utan ägnar sig istället åt annat. 

 

Elever som instämde i att de hade bra självförtroende i matte tyckte även att matematik var 

roligt att lära sig och de var mer aktiva på lektioner än elever med mer negativ attityd till 

matematik. Den senare gruppen instämde mer i att matematik är svårt och att de känner stress 

över matematik. Resultatet visar även att det var flickor som kände sig stressade över 

matematiken och pojkar som kunde koncentrera sig under matematiklektioner. Jag anser att det 

inte är så konstigt att elever som anser att matematik är svårt blir stressade av matematikprov. 

Eleverna i denna studie är i årskurs 6, vilket är första årskursen då eleverna får betyg istället för 

omdömen. För en elev som är svag i matematik så kan oron finnas att det ska synas tydligt för 

andra personer i betyget som ges. 

 

Självförtroende 

Resultatet på Rosenbergs självförtroendeskala visar att flertalet elever hade normala poäng på 

skalan. Pojkarna hade ett högre självförtroende än flickorna och vad det kan bero på kan jag 

endast spekulera om. Green, Nelson och Marsh (2006) såg att självförtroendet hos eleverna 

spelade stor roll för deras psykiska välmående. För att då knyta an till mitt resultat där flickor 

har ett lägre självförtroende än pojkar så finns ett orosmoment där flickors psykiska välmående 

möjligtvis påverkas av ett lågt självförtroende. 

 

Antagande 3a fick inte stöd i resultatet; elever med högre betyg i matematik hade inte bättre 

självförtroende än elever med ett lägre betyg. I två studier (Ganley & Lubienski, 2016; Green, 

Nelson, Martin & Marsh, 2006) noterades det att självförtroende har kunnat relateras till 

elevernas resultat i matematik. Antagande 3b fick inte heller stöd i resultatet avseende elevernas 

betyg i idrott och hälsa relaterat till självförtroende. 
 

Elevernas självförtroende kan vara till grund för hur de själva bedömer sig klara av vad som 

krävs i skolan. Deci och Ryan (2000) påpekar just hanterbarheten som en viktig del för att skapa 

motivation för uppgiften. Antagande 4a fick stöd i resultatet; elever med högt självförtroende 

hade också en mer positiv attityd till matematik och antagande 4c, elever med högre 

självförtroende hade en mer positiv attityd till idrott i skolan fick stöd i resultatet. Antagande 

4b, att elever med högre självförtroende hade mer positiv attityd till idrott på fritiden fick 

däremot inte stöd i resultatet. Att självförtroende och attityd är relaterat avseende idrott i skolan 

och matematik går att knyta an till teorin Self-determination theory (Deci & Ryan 2000) då en 

hanterbarhet i form av självförtroende kan ha en positiv effekt på motivationen. Om eleven har 

tilltro till sin egen förmåga för att klara angivna uppgifter så kan därmed också elevens 

inställning till uppgiften förbättras. Eleverna med högt självförtroende var mer nöjda med sig 

själva och var optimistiska till sin förmåga att klara av saker och ting. Eleverna med lågt 

självförtroende instämde med att de ibland kände sig odugliga istället och att de inte hade så 

mycket att vara stolta över. 
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De fem antaganden som ställdes fick tämligen svagt stöd vilket kan bero på att det var för få 

deltagare. Ett viktigt resultat är att elevernas uppväxt med idrott och föräldrarnas sportaktivitet 

påverkar självförtroendet för pojkar men inte flickor. 
 

Metoddiskussion 
Det totala antalet i min undersökning var 56 elever vilket var för lite för denna studie. Att endast 

ha 56 elever gör det väldigt svårt att dra några egentliga slutsatser och gjorde det dessutom i 

stort sett omöjligt att undersöka könsskillnader. Det är tydligt att ett större urval hade förbättrat 

studiens reliabilitet.  En anledning till att många elever inte deltog var att de saknade påskrivna 

missivbrev från vårdnadshavare. Det är tydligt att bortfallet till stor del kan bero på att elever 

glömt av att visa missivbreven till deras vårdnadshavare och därmed inte kunnat delta. På 

skolorna där jag delade ut enkäterna så används en plattform på internet som kommunikation- 

och informationsverktyg mellan lärare och elever. Att skicka ut information och påminnelser 

om enkäten på plattformen kunde möjligtvis minskat bortfallet.  

 

Jag valde att göra en enkät i pappersform som delades ut till eleverna och ett argument för detta 

var att urvalet kunde öka om eleverna fick göra enkäten på lektionstid samt att jag kunde delta 

i klassrummet om eventuella frågor uppkom. Det är värt att diskutera om en elektronisk enkät 

skulle generera ett större urval, enkäten skulle på så sätt kunna utföras hemifrån eller på skolan 

utan att jag var på plats. Eleverna skulle då fått en deadline att gå efter, men de hade haft 

möjligheten att göra den när de ville. Anledningen till att jag inte valde en elektronisk enkät var 

för att förhindra eventuella digitala problem med datainsamlingen samt att jag hade 

förhoppningar att enkäten i pappersform skulle generera ett större urval. Vid analysen av 

enkäterna framkom det att en stor grad av eleverna hade besvarat frågan ”vilken idrott är det 

som du tränar?” med en annan sport än de som var angivna som alternativ, vilket får ses som 

kritik för hur frågan var upplagd.  

 

Genom att jag var på plats i klassrummen och kunde besvara eventuella frågor som dök upp så 

förhindrades flera missförstånd hos eleverna som annars förmodligen hade dykt upp. Vissa 

delar av enkäten var också viktigt att tydligare gå igenom och däribland attitydfrågorna. Vid 

dataanalysen så kunde jag notera att flera elever endast hade svarat 1 eller 7 och aldrig valt 

något alternativ däremellan. Jag tror att jag hade behövt gå igenom dessa attitydfrågor mer 

noggrant då det verkar som om flera elever hade svårt att värdera deras attityd i relation till 

siffrorna eller så tog de inte uppgiften på allvar. Det förekom också flera påståenden där 

eleverna ändrat sina svar på grund av missuppfattningar vilket förekom mestadels på de 

frågorna som vara negativt formulerade. 

 
Didaktisk reflektion 
I undersökningen framgick det att flickorna hade ett lägre självförtroende än pojkarna och enligt 

Green, Nelson och Marsh (2006) vilket då också leda till ett sämre psykiskt välmående. Elever 

i skolan bör och skall få möjlighet att känna sig självsäkra och ska uppmuntras till att förbättras 

utefter sin egen förmåga samtidigt som det kommer finnas elever som inte är lika självsäkra 

som andra. Det är viktigt att poängtera att självförtroendet i denna studie skiljde sig mellan 

könen där flickorna överlag hade ett sämre självförtroende än pojkarna. 

 

Sett till resultatet och tidigare forskning kring elevernas attityd gentemot matematik så har 

elevernas motivation visat sig ha inverkan på både koncentration och resultat. Hur lärare ska 

arbeta för att öka elevers motivation är svårt att säga men hanterbarheten som nämns av Deci 

och Ryan (2010) kan vara en faktor. De elever som hade en mer negativ attityd till matematik 

ansåg att matematiken var svår. Matematik är för många elever ett komplext ämne då det krävs 
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matematiskt tänkande och är på sätt och vis ett helt annat språk många gånger. Att en elev är 

omotiverad kan möjligtvis bero på att hen inte förstår. 

 

Fysisk aktivitet har i denna studie inte visat sig ha någon positiv påverkan på elevers betyg i 

matematik men däremot i idrott och hälsa. Bortsett från påverkan på elevers betyg så lyfter 

Zanesco och Antunes (2007) att den fysiska aktiviteten har en direkt inverkan på människors 

välmående. Då det står skrivet att skolan i ämnet idrott och hälsa ska uppmuntra elever till att 

vara fysiskt aktiva (Lgr 11) är det enligt mina spekulationer inte baserat på att eleverna ska få 

högre betyg. Det är snarare troligt enligt min mening att eleverna ska må bättre och det i sin tur 

kan kanske leda till förbättrade förutsättningar för elevernas skolgång som en effekt av att 

eleverna mår bättre. 

   

Framtida forskning 
I min undersökning så framkom inga tydliga resultat avseende relationen mellan fysisk aktivitet 

och elevers betyg i matematik. Det hade i mitt fall varit önskvärt att ha ett större urval av elever 

för att utöka chansen för tydliga resultat men också för att öka studiens reliabilitet. Min 

undersökning inkluderade elever i årskurs 6 vilket gör att det vore önskvärt med fler studier 

som undersöker elever i olika åldrar för att möjligtvis notera skillnader. Det vore också önskvärt 

med fler studier som vidare undersöker skillnader i självförtroende mellan flickor och pojkar. I 

denna studie så hade pojkarna i årskurs 6 högre självförtroende än flickorna men det är inte 

säkert att det hade varit samma resultat i andra årskurser. 
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Bilaga 1 

Missivbrev 

      
      
 

Informationsbrev     Datum: 2018-01-31 
 
Till vårdnadshavare med barn på …….skolan  
 
Jag heter Rasmus Arvidsson och studerar min åttonde och sista termin till grundskollärare vid 
Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT. Under sista terminen 
ska vi studenter genomföra ett examensarbete där ett valt område skall undersökas. Jag har valt 
att fokusera på fysisk aktivitet och matematik. Jag kommer att lämna ut en enkät till eleverna i 
årskurs 6. 
 
Det är viktigt att ni som vårdnadshavare vet att jag i min undersökning utgår ifrån de 
forskningsetiska principerna. Det innebär följande: 
 

 Alla uppgifter i undersökningen kommer att behandlas med största varsamhet, så att inga 
obehöriga kan ta del av dem.  

 De uppgifter som framkommit i undersökningen används enbart för denna undersöknings syfte.  
 Alla uppgifter kring deltagarna i undersökningen kommer att vara konfidentiella. Fiktiva namn på 

elever, pedagoger och skola används så att allas identiteter skyddas.  
 Undersökningen är frivillig och det går när som helst att avbryta deltagandet.  

 
För att kunna genomföra undersökningen behövs vårdnadshavares samtycke. Jag ber er därför 
fylla i blanketten som följer med denna information och därefter lämna till ………. på skolan. 
 
Om ni har frågor och funderingar kring undersökningen kan ni nå mig på xxxxxx@student.hb.se 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Rasmus Arvidsson 
 
Student på Högskolan i Borås 
  

http://www.hb.se/Student/Akademin-for-bibliotek-information-pedagogik-och-IT/
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Samtyckesblankett för vårdnadshavare 
 
Tag med och lämna till klassföreståndare  
 
Jag/vi har informerats om undersökningen och tagit del av de forskningsetiska principer som 
studien vilar på. Jag/vi vet att mitt/vårt barns deltagande är helt frivilligt och att deltagandet när 
som helst kan avbrytas. Ringa in valt alternativ. 
 

 
JA, jag/vi samtycker till att mitt/vårt barn ska få delta i undersökningen. 
 
 
NEJ, jag/vi samtycker INTE till att mitt/vårt barn ska få delta i undersökningen. 
 
 
 
________________________________________ 
Barnets namn 
 
 
 
_______________________________________________________________________ 
            Underskrift vårdnadshavare                         Namnförtydligande 
 
 
 
_______________________________________________________________________ 
            Underskrift vårdnadshavare                         Namnförtydligande 
 
 
 
 
Datum:_________________________ 
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Bilaga 2 

Enkät 

 

Syftet med denna enkät är att ta reda på vilken attityd elever har till fysisk aktivitet på fritiden, 

idrott i skolan och matematik. Nedan följer frågor som jag ber dig besvara utifrån dina åsikter.   

 

Tack för din medverkan!  

 

Nedan följer några frågor om din bakgrund. Var god kryssa in det svar som passar in bäst på dig. 

  

1. Jag är:   Flicka   Pojke 

 

2. Är du född i Sverige eller har du bott   Ja   Nej                                                      

här i mer än 5 år? 

 

3. Är din mamma född i Sverige?   Ja   Nej 

4. Är din pappa född i Sverige?   Ja   Nej 

 

5. Vilken utbildningsnivå har dina föräldrar? 

 

Mamma  Grundskola   Gymnasium   Högskola/Universitet 

Pappa  Grundskola  Gymnasium  Högskola/Universitet 

 

6. Utövar dina  Ganska sällan  Ibland  Ganska ofta 

föräldrar någon idrott?   

 

7. Är du uppväxt med sportaktiviteter där familjen till exempel  Ja  Nej                             

åkt skidor, vandrat eller cyklat? 

 

8. Hur många skoldagar i veckan äter du frukost? ____________________ dagar 

 

9. Hur många timmar per dag sitter du stilla och inte gör någonting ansträngande på din fritid 

(inte lektionstid i skolan) eller biobesök.  

 

Sociala medier  ___________ timmar 

Datorspel  ___________ timmar 

Läser böcker  ___________ timmar 

Tittar på TV                ___________ timmar 

Annat              ___________ timmar  

 
Nedan följer några frågor om din idrottsutövning på fritiden. 

 

10. Hur många timmar i veckan tränar du på fritiden? _________________ timmar 

 

11. Är du med i en eller flera idrottsföreningar?   Ja  Nej    
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12. Vilken idrott är det som du tränar? Du kan välja flera alternativ. 

 
 Gymnastik   Tennis 

 Fotboll   Innebandy 

 Simning   Friidrott 

 Handboll   Basket 

 Ridning   Ishockey 

 Kampsport   Orientering 

 Löpning   Bordtennis 

 Ingen idrott   Annan idrott:____________________ 

 

 

Attityd till fysisk aktivitet på fritiden 

 
13. Nedan följer några påståenden om din attityd till fysisk aktivitet på fritiden. Var god och ringa in 

den siffra som du tycker passar in bäst på dig.   
  Instämmer inte alls   instämmer helt  

Jag tycker träning är tråkigt   1 2 3 4 5 6 7 

 

Träning är tidskrävande   1 2 3 4 5 6 7  

Att träna är ett bra sätt att umgås med kamrater  1 2 3 4 5 6 7                   

Om jag tränar så är det för att må bra   1 2 3 4 5 6 7  

Jag tränar för att bli bättre i en sport   1 2 3 4 5 6 7  

Det är svårt att hitta motivation till att träna   1 2 3 4 5 6 7 

 

Träning är något som jag känner att jag måste göra  1 2 3 4 5 6 7 

 

Man måste bli svettig för att träningen skall   1 2 3 4 5 6 7  

vara meningsfull             

 

Jag hade gärna tränat mer men jag hinner inte  1 2 3 4 5 6 7 

 

Jag bestämmer själv hur mycket jag skall   1 2 3 4 5 6 7 

träna på fritiden 

 

Jag kan känna att träning får mig att må bättre  1 2 3 4 5 6 7 

 

Jag förstår hur fysisk aktivitet påverkar min kropp  1 2 3 4 5 6 7                                       

 

Fysisk hälsa är viktigt för mig   1 2 3 4 5 6 7  

 

Fysisk aktivitet kan påverka mitt självförtroende positivt 1 2 3 4 5 6 7            

 

Idrott i skolan 

 

14. Vad har du för betyg i idrott och hälsa?   A  B  C  D  E  F 

 

15. Nedan följer några påståenden om din inställning till idrott i skolan. Här handlar frågorna endast 

om idrotten i skolan och inte på fritiden. Var god och ringa in den siffra som du tycker passar in 

bäst på dig. 

 
   Instämmer inte alls  instämmer helt 

Jag gillar idrotten i skolan  1 2 3 4 5 6 7  
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Vi borde ha mindre idrott i skolan  1 2 3 4 5 6 7 

  

Jag anstränger mig mycket på idrotten  1 2 3 4 5 6 7  

 

Jag deltar på alla idrottslektioner  1 2 3 4 5 6 7  

 

Jag känner mig inte trygg på idrottslektionerna 1 2 3 4 5 6 7                 

 

Idrotten försämrar mitt självförtroende  1 2 3 4 5 6 7  

   

Idrotten är viktig i skolan  1 2 3 4 5 6 7  

 

Idrotten försämrar klassens sammanhållning 1 2 3 4 5 6 7                     

  

Jag känner press under idrottslektionerna 1 2 3 4 5 6 7  

 

Attityd till matematik 

 
Nedan följer några frågor om din inställning till matematik i skolan. Var god och kryssa in det 

alternativ som du tycker passar in bäst på dig. 

 

16. Vad har du för betyg i matematik?    A  B  C  D  E  F 

 

17. Ser du fram emot matematiklektionerna?  Ganska sällan  Ibland  Ganska ofta

   

 

18. Kan du koncentrera dig på  Ganska sällan   Ibland  Ganska ofta 

matematiklektionerna? 

 

19. Vad är det som kan påverka din koncentration på matematiklektionerna? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

20. Har du användning för dina matematikkunskaper på fritiden?    Ja   Nej  

 

21. Vill du vara vänlig och motivera ditt svar? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
 

22. Nedan följer några frågor om din inställning till matematik i skolan. Var god och ringa in den 

siffra som du tycker passar in bäst på dig. 
     Instämmer inte alls 

 instämmer helt 

 Matematik är onödigt att lära sig   1 2 3 4 5 6 7                              

Jag har bra självförtroende i matematiken    1  2 3 4 5 6 7  

      Jag brukar räcka upp handen i helklass när vi går igenom 1 2 3 4 5 6 7                 

tal på tavlan 
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Det är pinsamt att svara fel inför klassen  1 2 3 4 5 6 7                            

Matematik är svårt  1 2 3 4 5 6 7 

 

Jag tycker matematik är roligt att lära sig   1 2 3 4 5 6 7 

 

Jag klarar oftast av att fokusera under hela   1 2 3 4 5 6 7 

matematiklektionen 

 
Jag blir rastlös vid när vi jobbar med eget arbete i matte 1 2 3 4 5 6 7 

 

Ljudnivån blir ofta hög på matematiklektionerna på 1 2 3 4 5 6 7 

matematiklektionerna 

 

Prov i matematik gör mig stressad   1 2 3 4 5 6 7 

 

 

 

23. Följande frågor handlar om hur du ser på dig själv. Det finns inga svar som är rätt eller fel. Läs 

varje påstående och ringa in det svarsalternativ som bäst stämmer in på dig. Markera bara ett 

svar för varje påstående/fråga. Svara på alla frågor är du snäll. 

 
På det hela taget är jag nöjd med mig själv                                                  1           2            3          4 

Då och då tycker jag att jag är rätt värdelös                                               1           2            3          4 

Jag känner att jag har en massa goda egenskaper                                         1           2            3          4 

Jag klarar av saker och ting lika väl som de flesta andra ungdomar            1           2            3           4  

Jag känner att jag inte har särskilt mycket att vara stolt över                       1           2            3          4 
Ibland känner jag mig verkligen oduglig                                               1           2            3          4 

Jag känner att jag är en värdefull person åtminstone lika mycket värd      1           2            3          4  

lika mycket värd som andra 

Jag önskar att jag kunde ha mer respekt för mig själv                                   1           2            3          4 
När allt kommer omkring känner jag mig nog rätt misslyckad                      1           2            3           4  
Jag har en positiv inställning till mig själv                                               1           2            3           4 

 

Är det något du vill tillägga så kan du skriva det här 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________  
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Bilaga 3 

Attityd till idrott på  

fritiden 

Jag tycker 

träning är 

tråkigt 

Träning 

är 

tidskräva

nde 

Att träna är 

ett bra sätt 

att umgås 

med 

kamrater 

Om jag 

tränar så 

är det för 

att må bra 

Jag tränar 

för att bli 

bättre i en 

sport 

Det är svårt att 

hitta 

motivation till 

att träna 

Träning är 

något som jag 

känner att jag 

måste göra 

Man måste bli 

svettig för att 

träningen skall 

vara 

meningsfull 

Jag hade 

gärna tränat 

mer men jag 

hinner inte 

Jag bestämmer 

själv hur mycket 

jag ska träna på 

fritiden 

Jag kan 

känna att 

träning för 

mig att må 

bättre 

Jag förstår hur 

fysisk aktivitet 

påverkar min 

kropp 

Fysisk 

hälsa 

är 

viktigt 

för mig 

Fysisk 

aktivitet kan 

påverka mitt 

självförtroe

nde positivt 

Jag tycker träning är 

tråkigt 

Pearson Correlation 1 ,309* -,137 -,021 -,376** ,251 ,017 -,029 -,322* -,128 -,317* -,156 -,338* -,518** 

Sig. (2-tailed) 

 

,021 ,313 ,880 ,005 ,062 ,901 ,834 ,017 ,353 ,017 ,250 ,011 ,000 

N 56 55 56 54 55 56 56 56 54 55 56 56 56 56 

Träning är 

tidskrävande 

Pearson Correlation ,309* 1 ,124 ,087 -,158 ,136 -,002 ,072 ,179 -,169 ,092 -,174 -,217 -,063 

Sig. (2-tailed) ,021 

 

,366 ,538 ,254 ,323 ,987 ,603 ,201 ,222 ,502 ,203 ,111 ,648 

N 55 55 55 53 54 55 55 55 53 54 55 55 55 55 

Att träna är ett bra 

sätt att umgås med 

kamrater 

Pearson Correlation -,137 ,124 1 -,105 ,473** -,232 -,367** -,018 ,148 ,119 ,124 ,076 ,116 ,188 

Sig. (2-tailed) ,313 ,366 

 

,449 ,000 ,085 ,005 ,892 ,285 ,388 ,362 ,580 ,397 ,165 

N 56 55 56 54 55 56 56 56 54 55 56 56 56 56 

Om jag tränar så är 

det för att må bra 

Pearson Correlation -,021 ,087 -,105 1 -,037 -,071 ,251 ,138 ,038 ,067 ,610** ,289* ,203 ,242 

Sig. (2-tailed) ,880 ,538 ,449 

 

,793 ,609 ,067 ,321 ,792 ,634 ,000 ,034 ,142 ,078 

N 54 53 54 54 53 54 54 54 52 53 54 54 54 54 

Jag tränar för att bli 

bättre i en sport 

Pearson Correlation -,376** -,158 ,473** -,037 1 -,307* -,385** ,164 ,034 -,009 ,134 ,234 ,240 ,400** 

Sig. (2-tailed) ,005 ,254 ,000 ,793 

 

,023 ,004 ,232 ,807 ,950 ,329 ,085 ,077 ,002 

N 55 54 55 53 55 55 55 55 53 54 55 55 55 55 

Det är svårt att hitta 

motivation till att 

träna 

Pearson Correlation ,251 ,136 -,232 -,071 -,307* 1 ,316* ,061 ,096 -,282* -,119 -,062 ,035 ,022 

Sig. (2-tailed) ,062 ,323 ,085 ,609 ,023 

 

,018 ,654 ,490 ,037 ,381 ,649 ,799 ,872 

N 56 55 56 54 55 56 56 56 54 55 56 56 56 56 

Träning är något 

som jag känner att 

jag måste göra 

Pearson Correlation ,017 -,002 -,367** ,251 -,385** ,316* 1 ,050 -,060 ,013 ,095 ,170 ,200 ,003 

Sig. (2-tailed) ,901 ,987 ,005 ,067 ,004 ,018 

 

,713 ,669 ,924 ,487 ,210 ,140 ,980 

N 56 55 56 54 55 56 56 56 54 55 56 56 56 56 

Man måste bli 

svettig för att 

träningen skall vara 

meningsfull 

Pearson Correlation -,029 ,072 -,018 ,138 ,164 ,061 ,050 1 ,270* ,120 -,023 ,061 -,029 ,046 

Sig. (2-tailed) ,834 ,603 ,892 ,321 ,232 ,654 ,713 

 

,049 ,383 ,869 ,655 ,830 ,738 

N 56 55 56 54 55 56 56 56 54 55 56 56 56 56 

Pearson Correlation -,322* ,179 ,148 ,038 ,034 ,096 -,060 ,270* 1 ,111 ,252 -,019 ,039 ,205 
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Jag hade gärna 

tränat mer men jag 

hinner inte 

Sig. (2-tailed) ,017 ,201 ,285 ,792 ,807 ,490 ,669 ,049 

 

,429 ,065 ,891 ,778 ,137 

N 54 53 54 52 53 54 54 54 54 53 54 54 54 54 

Jag bestämmer själv 

hur mycket jag ska 

träna på fritiden 

Pearson Correlation -,128 -,169 ,119 ,067 -,009 -,282* ,013 ,120 ,111 1 ,223 ,313* ,090 ,143 

Sig. (2-tailed) ,353 ,222 ,388 ,634 ,950 ,037 ,924 ,383 ,429 

 

,102 ,020 ,513 ,297 

N 55 54 55 53 54 55 55 55 53 55 55 55 55 55 

Jag kan känna att 

träning för mig att 

må bättre 

Pearson Correlation -,317* ,092 ,124 ,610** ,134 -,119 ,095 -,023 ,252 ,223 1 ,344** ,356** ,611** 

Sig. (2-tailed) ,017 ,502 ,362 ,000 ,329 ,381 ,487 ,869 ,065 ,102 

 

,009 ,007 ,000 

N 56 55 56 54 55 56 56 56 54 55 56 56 56 56 

Jag förstår hur fysisk 

aktivitet påverkar 

min kropp 

Pearson Correlation -,156 -,174 ,076 ,289* ,234 -,062 ,170 ,061 -,019 ,313* ,344** 1 ,680** ,418** 

Sig. (2-tailed) ,250 ,203 ,580 ,034 ,085 ,649 ,210 ,655 ,891 ,020 ,009 

 

,000 ,001 

N 56 55 56 54 55 56 56 56 54 55 56 56 56 56 

Fysisk hälsa är 

viktigt för mig 

Pearson Correlation -,338* -,217 ,116 ,203 ,240 ,035 ,200 -,029 ,039 ,090 ,356** ,680** 1 ,466** 

Sig. (2-tailed) ,011 ,111 ,397 ,142 ,077 ,799 ,140 ,830 ,778 ,513 ,007 ,000 

 

,000 

N 56 55 56 54 55 56 56 56 54 55 56 56 56 56 

Fysisk aktivitet kan 

påverka mitt 

självförtroende 

positivt 

Pearson Correlation -,518** -,063 ,188 ,242 ,400** ,022 ,003 ,046 ,205 ,143 ,611** ,418** ,466** 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,648 ,165 ,078 ,002 ,872 ,980 ,738 ,137 ,297 ,000 ,001 ,000 

 

N 56 55 56 54 55 56 56 56 54 55 56 56 56 56 



 

30 
 

Attityd till idrott i skolan 
Jag gillar 

idrotten i 

skolan 

Vi borde ha 

mindre 

idrott i 

skolan 

Jag anstränger 

mig mycket på 

idrotten 

Jag deltar på alla 

idrottslektioner 

Jag känner mig 

inte trygg på 

idrottslektionern

a 

Idrotten försämrar 

mitt självförtroende 

Idrotten är viktig i 

skolan 

Idrotten 

försämrar 

klassens 

sammanhållning 

Jag känner press 

under 

idrottslektionerna 

Jag gillar idrotten i skolan Pearson Correlation 1 -,558** ,335* ,377** -,014 ,076 ,297* ,066 -,066 

Sig. (2-tailed) 
 

,000 ,012 ,004 ,917 ,576 ,026 ,627 ,634 

N 56 56 56 56 56 56 56 56 55 

Vi borde ha mindre idrott i 

skolan 

Pearson Correlation -,558** 1 -,248 -,100 ,179 ,069 -,226 ,117 ,096 

Sig. (2-tailed) ,000 
 

,066 ,463 ,188 ,613 ,093 ,391 ,487 

N 56 56 56 56 56 56 56 56 55 

Jag anstränger mig mycket 

på idrotten 

Pearson Correlation ,335* -,248 1 ,463** -,188 -,261 ,522** -,169 -,161 

Sig. (2-tailed) ,012 ,066 
 

,000 ,166 ,052 ,000 ,213 ,240 

N 56 56 56 56 56 56 56 56 55 

Jag deltar på alla 

idrottslektioner 

Pearson Correlation ,377** -,100 ,463** 1 -,239 -,280* ,574** -,062 -,122 

Sig. (2-tailed) ,004 ,463 ,000 
 

,076 ,037 ,000 ,648 ,376 

N 56 56 56 56 56 56 56 56 55 

Jag känner mig inte trygg 

på idrottslektionerna 

Pearson Correlation -,014 ,179 -,188 -,239 1 ,237 -,459** ,024 ,210 

Sig. (2-tailed) ,917 ,188 ,166 ,076 
 

,078 ,000 ,858 ,123 

N 56 56 56 56 56 56 56 56 55 

Idrotten försämrar mitt 

självförtroende 

Pearson Correlation ,076 ,069 -,261 -,280* ,237 1 -,292* ,240 ,530** 

Sig. (2-tailed) ,576 ,613 ,052 ,037 ,078 
 

,029 ,075 ,000 

N 56 56 56 56 56 56 56 56 55 

idrotten är viktig i skolan Pearson Correlation ,297* -,226 ,522** ,574** -,459** -,292* 1 -,078 -,089 

Sig. (2-tailed) ,026 ,093 ,000 ,000 ,000 ,029 
 

,568 ,516 

N 56 56 56 56 56 56 56 56 55 

Idrotten försämrar 

klassens sammanhållning 

Pearson Correlation ,066 ,117 -,169 -,062 ,024 ,240 -,078 1 ,278* 

Sig. (2-tailed) ,627 ,391 ,213 ,648 ,858 ,075 ,568 
 

,040 
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N 56 56 56 56 56 56 56 56 55 

Jag känner press under 

idrottslektionerna 

Pearson Correlation -,066 ,096 -,161 -,122 ,210 ,530** -,089 ,278* 1 

Sig. (2-tailed) ,634 ,487 ,240 ,376 ,123 ,000 ,516 ,040 
 

N 55 55 55 55 55 55 55 55 55 
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Attityd till matematik 
Matematik är 

onödigt att lära 

sig 

Jag har bra 

självförtroen

de i 

matematiken 

Jag brukar räcka 

upp handen i 

helklass när vi går 

igenom tal på tavlan 

Det är pinsamt att 

svara fel inför 

klassen 

Matematik är 

svårt 

Jag tycker 

matematik är 

roligt att lära 

sig 

Jag klarar 

oftast av att 

fokusera under 

hela 

matematiklekti

onen 

Jag blir rastlös 

när vi jobbar med 

eget arbete i 

matte 

Ljudnivån blir 

ofta hög på 

matematiklekti

onerna 

Prov i 

matematik gör 

mig stressad 

Matematik är onödigt att 

lära sig 

Pearson Correlation 1 -,462** -,385** ,172 ,254 -,552** -,433** ,456** -,023 ,302* 

Sig. (2-tailed) 
 

,000 ,003 ,209 ,059 ,000 ,001 ,000 ,866 ,024 

N 56 56 56 55 56 56 56 56 56 56 

Jag har bra 

självförtroende i 

matematiken 

Pearson Correlation -,462** 1 ,542** -,328* -,721** ,591** ,725** -,432** -,091 -,367** 

Sig. (2-tailed) ,000 
 

,000 ,014 ,000 ,000 ,000 ,001 ,504 ,005 

N 56 56 56 55 56 56 56 56 56 56 

Jag brukar räcka upp 

handen i helklass när vi 

går igenom tal på tavlan 

Pearson Correlation -,385** ,542** 1 -,355** -,324* ,380** ,381** -,312* -,062 -,268* 

Sig. (2-tailed) ,003 ,000 
 

,008 ,015 ,004 ,004 ,019 ,652 ,046 

N 56 56 56 55 56 56 56 56 56 56 

Det är pinsamt att svara 

fel inför klassen 

Pearson Correlation ,172 -,328* -,355** 1 ,359** -,327* -,319* ,244 ,303* ,503** 

Sig. (2-tailed) ,209 ,014 ,008 
 

,007 ,015 ,017 ,073 ,024 ,000 

N 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 

Matematik är svårt Pearson Correlation ,254 -,721** -,324* ,359** 1 -,297* -,561** ,265* ,087 ,380** 

Sig. (2-tailed) ,059 ,000 ,015 ,007 
 

,026 ,000 ,048 ,525 ,004 

N 56 56 56 55 56 56 56 56 56 56 

Jag tycker matematik är 

roligt att lära sig 

Pearson Correlation -,552** ,591** ,380** -,327* -,297* 1 ,500** -,393** -,253 -,292* 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,004 ,015 ,026 
 

,000 ,003 ,059 ,029 

N 56 56 56 55 56 56 56 56 56 56 

Jag klarar oftast av att 

fokusera under hela 

matematiklektionen 

Pearson Correlation -,433** ,725** ,381** -,319* -,561** ,500** 1 -,386** -,225 -,372** 

Sig. (2-tailed) ,001 ,000 ,004 ,017 ,000 ,000 
 

,003 ,096 ,005 

N 56 56 56 55 56 56 56 56 56 56 
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Jag blir rastlös när vi 

jobbar med eget arbete i 

matte 

Pearson Correlation ,456** -,432** -,312* ,244 ,265* -,393** -,386** 1 ,168 ,300* 

Sig. (2-tailed) ,000 ,001 ,019 ,073 ,048 ,003 ,003 
 

,216 ,025 

N 56 56 56 55 56 56 56 56 56 56 

Ljudnivån blir ofta hög 

på 

matematiklektionerna 

Pearson Correlation -,023 -,091 -,062 ,303* ,087 -,253 -,225 ,168 1 ,210 

Sig. (2-tailed) ,866 ,504 ,652 ,024 ,525 ,059 ,096 ,216 
 

,120 

N 56 56 56 55 56 56 56 56 56 56 

Prov i matematik gör 

mig stressad 

Pearson Correlation ,302* -,367** -,268* ,503** ,380** -,292* -,372** ,300* ,210 1 

Sig. (2-tailed) ,024 ,005 ,046 ,000 ,004 ,029 ,005 ,025 ,120 
 

N 56 56 56 55 56 56 56 56 56 56 
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Självförtroende 
På det hela 

taget är jag 

nöjd med mig 

själv 

Då och då 

tycker jag att 

jag är rätt 

värdelös 

Jag känner att 

jag har en 

massa goda 

egenskaper 

Jag klarar av 

saker och ting 

lika väl som de 

flesta andra 

ungdomar 

Jag känner att 

jag inte har 

särskilt mycket 

att vara stolt 

över 

Ibland känner jag 

mig verkligen 

oduglig 

Jag känner att jag är 

en värdefull person 

åtminstone lika 

mycket som alla 

andra 

Jag önskar att 

jag kunde ha 

mer respekt för 

mig själv 

När allt kommer 

omkring känner 

jag mig nog rätt 

misslyckad 

Jag har en 

positiv 

inställning 

till mig själv 

På det hela taget är jag 

nöjd med mig själv 

Pearson Correlation 1 -,437** ,497** ,401** -,401** -,240 ,375** -,252 -,564** ,512** 

Sig. (2-tailed) 
 

,001 ,000 ,003 ,002 ,077 ,005 ,063 ,000 ,000 

N 55 55 55 53 55 55 55 55 55 55 

Då och då tycker jag att 

jag är rätt värdelös 

Pearson Correlation -,437** 1 -,320* -,397** ,445** ,764** -,341* ,470** ,511** -,648** 

Sig. (2-tailed) ,001 
 

,017 ,003 ,001 ,000 ,011 ,000 ,000 ,000 

N 55 55 55 53 55 55 55 55 55 55 

Jag känner att jag har en 

massa goda egenskaper 

Pearson Correlation ,497** -,320* 1 ,582** -,441** -,326* ,707** -,092 -,466** ,598** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,017 
 

,000 ,001 ,015 ,000 ,505 ,000 ,000 

N 55 55 55 53 55 55 55 55 55 55 

Jag klarar av saker och 

ting lika väl som de flesta 

andra ungdomar 

Pearson Correlation ,401** -,397** ,582** 1 -,445** -,278* ,617** -,210 -,504** ,578** 

Sig. (2-tailed) ,003 ,003 ,000 
 

,001 ,044 ,000 ,131 ,000 ,000 

N 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 

Jag känner att jag inte 

har särskilt mycket att 

vara stolt över 

Pearson Correlation -,401** ,445** -,441** -,445** 1 ,505** -,580** ,199 ,538** -,614** 

Sig. (2-tailed) ,002 ,001 ,001 ,001 
 

,000 ,000 ,145 ,000 ,000 

N 55 55 55 53 55 55 55 55 55 55 

Ibland känner jag mig 

verkligen oduglig 

Pearson Correlation -,240 ,764** -,326* -,278* ,505** 1 -,377** ,373** ,426** -,599** 

Sig. (2-tailed) ,077 ,000 ,015 ,044 ,000 
 

,005 ,005 ,001 ,000 

N 55 55 55 53 55 55 55 55 55 55 

Jag känner att jag är en 

värdefull person 

åtminstone lika mycket 

som alla andra 

Pearson Correlation ,375** -,341* ,707** ,617** -,580** -,377** 1 -,204 -,653** ,586** 

Sig. (2-tailed) ,005 ,011 ,000 ,000 ,000 ,005 
 

,135 ,000 ,000 

N 55 55 55 53 55 55 55 55 55 55 

Jag önskar att jag kunde 

ha mer respekt för mig 

själv 

Pearson Correlation -,252 ,470** -,092 -,210 ,199 ,373** -,204 1 ,466** -,524** 

Sig. (2-tailed) ,063 ,000 ,505 ,131 ,145 ,005 ,135 
 

,000 ,000 

N 55 55 55 53 55 55 55 55 55 55 

Pearson Correlation -,564** ,511** -,466** -,504** ,538** ,426** -,653** ,466** 1 -,639** 



 

35 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

När allt kommer 

omkring känner jag mig 

nog rätt misslyckad 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,001 ,000 ,000 
 

,000 

N 55 55 55 53 55 55 55 55 55 55 

Jag har en positiv 

inställning till mig själv 

Pearson Correlation ,512** -,648** ,598** ,578** -,614** -,599** ,586** -,524** -,639** 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
 

N 55 55 55 53 55 55 55 55 55 55 
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