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Research#has#shown#positive#correlations#between#global#selfWesteem#and#physical#activity,#as#well#
as#between#global#selfWesteem#and#school#performance.#However,#research#is#ambiguous#and#other#
variables#have#shown#importance#for#global#selfWesteem.#This#study#aims#to#investigate#the#correlaW
tions#between#global#selfWesteem#and#physical#activities,# school#performance#and#social#participaW
tions#within#highWschool#students#in#the#northern#part#of#Sweden.#The#study#also#investigates#genW
der# differences# regarding# correlations# between# the# variables.# The# study# was# conducted# using# a#
questionnaire# that# included# Rosenberg# SelfWEsteem# Scale# and# selfWrated# physical# activity,# social#
participation#and#grades#in#Swedish,#English#and#mathematics.#Results#showed#a#positive#correlaW
tion#between#physical# activities# and# global# selfWesteem# for# the# group# as# a#whole,#which# confirms#
previous# research.# Global# selfWesteem# showed# correlation# with# collective# physical# activities# and#
total#school#performance,#among#teenage#girls.#For#teenage#boys#global#selfWesteem#showed#correlaW
tion#with#individual#physical#activities#and#the#grade#in#mathematics.##
#
Keyword:#SelfWesteem,#school#performance,#social#participation,#physical#activities#
#
#
Forskning# har# kunnat# visa# positiva# samband#mellan# global# självkänsla# och# fysisk# aktivitet,# samt#
mellan#global#självkänsla#och#skolprestation.#Men#forskningen#är#tvetydig,#och#även#andra#variabler#
har#visat#sig#ha#betydelse#för#den#globala#självkänslan.#Studien#syftar#till#att#undersöka#den#globala#
självkänslans#samband#med#fysisk#aktivitet,#skolprestation#och#social#delaktighet#hos#norrländska#
gymnasieungdomar.#Studien#undersökte#även#olikheter#mellan#könen#gällande#korrelationer#melW
lan# variablerna.# Undersökningen# genomfördes# med# hjälp# av# ett# frågeformulär# som# inkluderade#
Rosenberg#SelfWEsteem#Scale#samt#självskattad#fysisk#aktivitet,#social#delaktighet#samt#betyg#i#grunW
dämnena#svenska,#matematik#och#engelska.#Resultatet#visade#på#ett#positivt#samband#mellan#fysisk#
aktivitet#och#global#självkänsla#för#gruppen#som#helhet,#vilket#är#i#linje#med#tidigare#forskning.#För#
tonårstjejer#korrelerade#global#självkänsla#med#kollektiva#fysiska#aktiviteter#samt#med#skolprestatW
ion#som#helhet.#För#tonårskillar#korrelerade#global#självkänsla#med#individuella#fysiska#aktiviteter#
samt#betyg#i#matematik.##
#
Keywords:#Självkänsla,#betyg,#fysisk#aktivitet,#social#delaktighet#
#
#
Global#självkänsla#innebär#en#individs#uppfattning#om#sig#själv#som#person.#KomW
petens#och#beteenden#i#olika#situationer#som#är#betydelsefulla#för#individen#beskW
rivs#som#viktig#och#prediktiva# för#den#globala#självkänslan# (Rosenberg,#Schooler,#
Schoenbach#&#Rosenberg,#1995).#Den#globala#självkänslan#har#i#tidigare#forskning#
visat#på#positiva#samband#med#fysisk#aktivitet#samt#skolprestation,#vilket#har#satt#
spår#i#hur#svenska#skolan#arbetar#med#personlig#utveckling.#Men#hur#ser#sambanW
det#mellan# global# självkänsla# och# fysiska# och# sociala# aktiviteter# ut,# och# finns# det#
olikheter#mellan#tonårstjejer#och#tonårskillar#gällande#dessa#samband?##
#
Styrdokumenten#från#grundskolan#till#gymnasiet#trycker#på#att#skolan#har#en#viktig#
roll#i#utvecklingen#av#varje#individ#(Skolverket,#2011a;#2011b).#”Personlig#trygghet#
och# självkänsla# grundläggs# i# hemmet,#men#även# skolan#har# en#viktig# roll.”# (SkolW
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verket,#2011b).#Gymnasieskolans#roll#är#inte#att#utveckla#självkänsla#specifikt,#där#
anses# istället# att# stimulering# ska# ske# av# elevernas# självförtroende# (Skolverket,#
2011a).#Viljan#att#arbeta#med#elevernas#självkänsla#inom#skolan#har,#enligt#BjörkW
lund#(2011)#skapats#efter#en#radikal#vänstervåg#på#1960Wtalet.#Under#samma#histoW
riska# period,# framförallt# i# USA,# uppstod# idén# om# självkänslan# roll# för# prestation,#
mänsklig#utveckling#samt#välmående#(Lindwall,#2011).#Resultatet#av#detta#har#lett#
till#mindre#katederundervisning#och#mer#självständigt#arbete# för#eleverna.#Fokus#
har#legat#på#elevens#egna#ansvar#och#mer#mogna#elever#har#därför#gynnats.#(BjörkW
lund,#2011)##
#
Självkänslan# genomgår# systematiska# förändringar# under# livets# gång,# vilket# är#
kopplat# till# åldersrelaterade# erfarenheter# och# kontexter# (Robins#&#Trzesniewski,#
2005).#Enligt#Robins#och#Trzesniewski#(2005)#sker#detta#genom#rollen#som#självW
känslan# har# i# att# organisera# de# psykologiska# konstrukten.# Självkänslan# påverkar#
hur# individen# styr# sitt# beteende# och#hur# den#möter# nya#utmaningar# som#omgivW
ningen#och#mognadsnivån#ställer.#Under#tonåren#(12W19år)#tenderar#självkänslan#
att#minska#hos#båda#könen.#För#tonårstjejer#tenderar#självkänslan#att#minska#krafW
tigare#än#för#tonårskillar#under#samma#period#(Robins#&#Trzesniewski,#2005).#SigW
nifikanta#skillnader#finns,#enligt#Bagley,#Bolitho#och#Bertrand#(1997),#mellan#14W17#
åriga#tonårstjejers#självkänsla#i#jämförelse#med#yngre#(12W13#år)#samt#äldre#(18W19#
år),# där# 14W17# åringarna# visade# sig# ha# en# signifikant# lägre# självkänsla# än# både#
yngre# och# äldre# tonårstjejer.# Varför# denna# skillnad#mellan# tonårstjejernas# självW
känsla#fanns#kunde#inte#Bagley,#et#al.#(1997)#förklara.#På#det#stora#hela#verkar#dock#
skillnaderna#i#självkänsla#mellan#könen#vara#små#(Hyde,#2014).##
#
När#det#gäller#självkänsla#och#hur#den#uppstår,# finns#en#komplexitet.#KomplexiteW
ten#härstammar#från#självbegreppet#(selfWconception),#som#hela#tiden#är#aktivt#och#
dynamiskt# (Gecas,# 1982;# Markus# &# Wurf,# 1986).# Självkänsla# anses# vara# en# beW
ståndsdel# av# självbegreppet,#men#någon# gemensam#definition# av# självkänsla# exiW
sterar# inte# inom# forskningsfältet# enligt Lindwall# (2011).#Olika#perspektiv#på#och#
teorier#om#självkänsla#förekommer,#där#var#och#en#försöker#framhäva#sin#egen#bild#
av#vad#självkänsla#är#och#hur#den#ska#tolkas.#Enligt#Lindwall#(2011)#är#självkänsla#
och#självbegreppet#nära#besläktat,#där#självbegreppet#utgör#basen#för#en#persons#
identitet#och#självkänsla#blir#en#förgrening#med#syfte#att#värdera.#Att#det#finns#en#
förbindelse#mellan#dessa#två#begrepp#är#fastställt#men#hur#denna#förbindelse#ser#ut#
och#det#kausala#sambandet#förhåller#sig#mellan#dessa#två#begrepp#är#inte#fastställt#
(Campbell,#1990).#För#att#kunna#särskilja#dessa#två#begrepp#föreslår#Gecas#(1982),#
grundläggande# distinktion# mellan# begreppens# syfte.# Självbegreppet# handlar# om#
identiteten#och#fokuserar#på#att#ge#social#struktur#samt#redogöra#vem#individen#är.#
Självkänslan# avsikt# är# att# värdera# samt# att# hantera# de# emotionella# delarna,# den#
värderingen#oftast#utgår# från# identiteten#(självbegreppet).#Det#är#därför#svårt#att#
beskriva# sig# själv# utan# att# lägga# något# värde# vid# detta# (Lindwall,# 2011;# Gecas,#
1982).!!
#
Samma#komplexitet# som# självbegreppet# och# självkänsla# har,# återfinns# även# i# beW
greppet#global#självkänsla.#Global#självkänsla#kan#utgöras#av#två#andra#dimensionW
er#av#inom#självbegreppet,#nämligen#självgillande#(selfWliking)#och#självkompetens#
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(selfWcompetence),#(Tafarodi#&#Swann,#1995).#Global#självkänsla#som#helhet#tendeW
rar#dessutom#att#vara#associerad#med#psykologiskt#välmående#(Rosenberg,#et#al.,#
1995).#Specifik#självkänsla#(t.ex.#akademisk#självkänsla,#eng.#academic#selfWesteem)#
tenderar,#enligt#Rosenberg,#et#al.#(1995)#att#vara#mer#associerad#till#beteende,#vilW
ket# resulterat# i# att# forskningen# som# studerar# självkänsla# oftast# använt# sig# av# ett#
instrument#som#mäter#global#självkänsla,# t.#ex#Rosenbergs#SelfWEsteem#Scale#(RoW
senberg,#et#al.#1995).##
!
Sambandet# mellan# den# globala# självkänslan# och# skolprestation# är# tvetydigt.# Det#
finns#studier#(Bankston#&#Zhou,#2002)#där#global#självkänsla#visar#på#ett#genomgåW
ende#positivt#samband#med#framgångar#inom#skolan.#Samtidigt#visar#andra#studier#
(Vialle,#Heaven#&#Ciarroci,#2005)#att#det#inte#finns#något#signifikant#samband#melW
lan#högpresterande#(höga#betyg)#elever#och#lågpresterande#(låga#betyg)#elever#och#
deras# globala# självkänsla.# En#metaWanalys,# gjord# av# Hansford# och# Hattie# (1982),#
visade# på# att# det# fanns# svaga#men# positiva# relationer# (r# =# .21# W# .26)#mellan# hur#
människor# ser# på# de# själva# samt# olika# prestationsmått.# Däremot# visade# metaW
analysen#(Hansford#&#Hattie,#1982)#att#det#inte#fanns#någon#skillnad#i#betygen#melW
lan#tonårskillar#och#tonårstjejer.#Könsskillnader#i#betyg#har#visat#sig#i#andra#studier#
(Yu,#Chan,#Cheng,# Sung#&#Hau,#2006),#där# tonårstjejernas# resultat# var# signifikant#
bättre#än#tonårskillar,#beträffande#skolprestation.#Däremot#fann#de#ingen#skillnad#i#
den#globala#självkänslan#mellan#könen.#Trots#att#tonårstjejer#presterade#bättre#vad#
gällande# skolprestationer,# var# alltså# inte# den# globala# självkänslan# högre# än# hos#
tonårskillarna.# Efter# en# litteratur# genomgång,# av# Baumeister,# Campbell,# Krueger#
och#Vohs#(2003),#kunde#de#konstatera#att#flertalet#studier#funnit#positiva#samband#
mellan#den#globala#självkänslan#och#skolprestation.#Däremot#saknas#belägg#för#att#
fastställa#att#den#globala#självkänslan#har#en#stark#kausal#effekt#på#skolprestationW
en.# Globala# självkänslan# är# enligt# Ciarrochi,# Heaven# och# Davies# (2007)# en# svag#
prediktor#för#skolprestationer.#Baumeister#et#al.#(2003)#menar#istället#att#ett#motW
satt#kausalt#förhållande#mellan#dessa#variabler#kan#finnas,#där#lyckade#skolprestatW
ioner#kan# leda# till#högre#global# självkänsla,# istället# för#det#omvända.#SkolprestatW
ionens# inverkan#på# den# globala# självkänslan# står# dock# för# en# liten#del# av# förklaW
ringen#till#den#globala#självkänslan#om#den#jämförs#tillsammans#med#andra#variabW
ler.#(Baumeister,#et#al.,#2003).#
!

Generellt#har#fysisk#aktivitet#visat#sig#ha#stor#betydelse#för#den#globala#självkänslan#
(Tremblay,#Inman#&#Willms,#2000).#Mängden#fysisk#aktivitet#har,#enligt#Tremblay#
et#al.#(2000)#en#avgörande#roll,#då#en#ökad#mängd#kraftig#fysisk#aktivitetsnivå#asW
socieras#med#progressiva#förbättringar#av#den#globala#självkänslan#hos#både#tonW
årskillar#och#tonårstjejer.#Trots#att#sambandet#mellan#global#självkänsla#och#fysisk#
aktivitet#påvisats,#slås#det#även#fast#att#det#mestadels#handlar#om#svaga#samband#
(Fox,#1999).#Även#vilken#sorts# fysisk#aktivitet#som#utövas,# tävlingsW#eller#rekreatW
ionsinriktad,#kan#påverka#sambandet#mellan#global#självkänsla#och#fysisk#aktivitet#
(Bowker,#Gadbois#&#Cornock,#2003).#Enligt#Bowker,#et#al.#(2003)#kan#vissa#gynnas#
av# tävlingsinriktad# fysisk# aktivitet,# då# det# kan# påverka# den# globala# självkänslan,#
medan#andras#globala#självkänsla#kan#gynnas#av#rekreationsinriktad#fysisk#aktiviW
tet.# Globala# självkänslans# samband#med# fysisk# aktivitet# ser# även# olika# ut#mellan#
tonårskillar#och#tonårstjejer.#Globala#självkänslan#kan,#enligt#Tiggermann#och#WilW
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liamson#(2000)#påverkas#hos#framförallt#hos#unga#tonårstjejer#(16W21#år)#som#ägW
nar#sig#åt#mycket#fysisk#aktivitet.#Resultatet#av#deras#studie#pekade#på#en#minskad#
självkänsla#i#takt#med#en#ökad#fysisk#aktivitet.#Ett#negativt#samband,#r!(70)#=!W.30,#p!
<#.05,#visades#således#mellan#den#globala#självkänslan#och#fysisk#aktivitet#(TiggerW
mann#&#Williamson,#2000).##

Mycket# forskning# på# sambanden# mellan# global# självkänsla,# fysisk# aktivitet# och#
skolprestationer#har#genomförts,#men#Baumeister#et#al.#(2003)#påpekar#även#betyW
delsen#av#andra#variabler#och#dess#samband#till#den#globala#självkänslan.#Att#vara#
socialt#delaktig#i#olika#sammanhang#kan#tydligt#associeras#med#både#självupplevd#
god# hälsa# och#mentalt# välmående# (Nieminen,#Martelin,# Koskinen,# Aro,# Alanen# &#
Hyyppä,#2010).#Resultatet#av#en#finsk#studie,#utförd#av#Nieminen,#et#al.#(2010),#viW
sade#att#deltagarna,#som#bestod#av#vuxna#individer,#var#mer#socialt#delaktiga#hade#
bättre#hälsa#samt#mentalt#välmående,#än#försöksdeltagare#som#var#mindre#socialt#
delaktiga.##

Den#aktuella#studien#syftar#till#att#undersöka#hur#skolprestation,#olika#fysiska#aktiW
viteter# och# social# delaktighet# korrelerar#med# den# globala# självkänslan# hos# tonåW
ringar,# samt# om# sambandet# ser# olika# ut# för# tonårskillar# och# tonårstjejer.# FrågeW
ställningarna#är:!

• Hur#korrelerar#skolprestation,# fysisk#aktivitet#och#social#delaktighet#med#global#
självkänsla#bland#norrländska#gymnasieelever? 

• Ser# den# globala# självkänslans# samband# till# fysisk# aktivitet,# skolprestation# samt#
social#delaktighet,#olika#ut#för#tjejer#och#killar? 

• Har# typ# av# fysisk# aktivitet# (kollektiva# kontra# individuella)# olika# samband#med#
global#självkänsla#hos#gruppen#som#helhet#och#är#dessa#samband#könsspecifika? 

#
Metod#

Undersökningsdeltagare!

Deltagarna#(n#=#106)#bestod#av#elever#(54#tjejer,#50#killar#samt#2#tonåringar#som#ej#
uppgav#någon#könstillhörighet)#vid#en#gymnasieskola#i# #norra#Sverige.#Deltagarna#
gick#antingen#sista#eller#näst#sista#året#på#gymnasiet#och#åldern#varierade#mellan#
17W20#år#(M#=#18,33;#SD#=#.629).#Bortfallet#blev#totalt#17#%#(n#=#18).#Bortfallet#var#
relativt#jämt#fördelat#mellan#könen,#med#9#tjejer,#7#killar#samt#två#stycken#som#inte#
uppgav#någon#könstillhörighet.#Anledningen#till#bortfallet#var#att#en#eller#flera#deW
lar#av#frågeformuläret#inte#var#korrekt#ifyllda.#
##
Frågeformulär!

Studien#utfördes#med#hjälp#av#ett# frågeformulär# i# fyra#delar,# där#deltagarna#blev#
ombedda#att#svara#på#frågor#om#global#självkänsla,# fysiska#aktiviteter#samt#social#
delaktighet.# Bakgrundsfrågor# (ålder# och# kön)# och# betyg# utgjorde# första# delen,#
självkänsla#den# andra#delen,# den# tredje#delen# var# fysisk# aktivitet# och# sista#delen#
bestod#av#social#delaktighet.#
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#
Betyg!

Mätningen#av#deltagarnas#betyg#utgick#ifrån#de#senaste#terminsbetygen#deltagarna#
fått# i# ämnena# svenska,# engelska# och# matematik.# Deltagarna# blev# ombedda# att#
skriva#ner#sina#betyg#samt#besvara#om#det# fanns#någon#osäkerhet#kring#det#nedW
skriva# betyget.# Att# ha# självrapportering# kring# betyg# har# används# tidigare# (BankW
ston#&#Zhou,# 2002)#där# deltagarna#blev# ombedda# att# fylla# i# sina# betyg# i# ämnena#
engelska,# matematik,# historia# eller# sociala# studier# och# naturkunskap..# Betygen#
inom#skolan#utgörs#av#sex#steg,#från#”A”#(högsta#betyg)#till#”F”#(lägsta#betyg).#
#

Självkänsla!

Begreppet# global# självkänsla# mättes# med# Rosenbergs# SelfWEsteem# scale# (RSES)#
vilket# är# en# skala# som# ofta# används# som#mått# på# global# självkänsla# (Rosenberg,#
1965).#Skalan#består#av#tio#påståenden#där#fem#är#av#negativ#karaktär#och#fem#av#
positiv#karaktär.#Dessa#påståenden#summeras#med#numeriska#värden#från#0#till#3,#
där#0#är#”Instämmer#inte#alls”#och#3#är#”Instämmer#helt”.#En#svensk#översättning#av#
skalan#användes.#Översättningar#av#skalan#har#tidigare#visat#på#en#hög#reliabilitet#
(MartínWAlbo,#Núñez,#Navarro#&#Grijalvo,#2007).#Skalan#har#även#visat#på#god#reliaW
bilitet# samtidigt# som# den# är# potentiellt# valid# för# highWschoolWstudenter# i# KaW
nada(motsvarande# svenska# gymnasiestudenter)# (Bagley,# Bolitho# &# Bertnard,#
1997).#Reliabiliteten,# i# form#av# intern#konsistens#(Cronbach’s#Alpha)#har#visat#på#
siffror#från#.85#W#.90#(Robins,#Hendin#&#Trzesniewski,#2001;#Bagley#et#al.,#1997).#
#

Fysisk!aktivitet!

Utgångspunkten# för#denna#studie#var#mängden#självskattad#aktivitet# (mätt# i# timW
mar).#I#likhet#med#Tiggermann#och#Williamsons#studie#(2000)#ombads#deltagarna#
fylla# i# vilka# aktiviteter# de# ägnade# sig# åt# (t.# ex# spinning,# löpning,# styrketräning,#
bollsporter,#dans#osv.)# samt#att# skatta#hur#många# timmar#per#vecka#de# lägger#på#
dessa#aktiviteter.#Tiggermann#och#Williamsons#studie#(2000)#utgick#från#den#senW
aste#månaden#till#skillnad#från#denna#studie,#där#utgångspunkten#är#mängden#skatW
tad# aktivitet# (mätt# i# timmar)# per# vecka.# I# formulärets# gavs# möjligheten# att# fritt#
uppge#eventuella#andra#aktiviteter#som#inte#angavs#som#standardalternativ.#
#

Social!delaktighet!

I#likhet#med#Nieminen,#et#al.#(2010)#ombads#deltagarna#svara#på#frågor#om#deras#
delaktighet#i#kulturella#aktiviteter#(t.#ex#delaktig#i#en#teatergrupp,#medlemskap#i#ett#
band#osv.),#deras#medlemskap#i#volontärsarbeten#(t.#ex#röda#korset,#kyrkligt#engaW
gemang,# politiskt# engagemang# osv.).# Deltagarna# ombands# skatta# hur#många# timW
mar#per#vecka#de#lägger#på#dessa#aktiviteter.#På#samma#sätt#som#den#fysiska#aktiviW
teten,#är#utgångspunkten#mängden#aktivitet#(mätt#i#timmar)#per#vecka.#I#formuläW
ret# gavs#möjligheten# att# fritt# uppge# eventuella# andra# aktiviteter# som# inte# angavs#
som#standardalternativ.##
#
#
#
#
#
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Proceduren!

Innan# frågeformulären# lämnades# ut# kontaktades# den# berörda# rektorn# på# skolan.#
Efter#godkännande#av#rektorn#togs#kontakt#med#olika#lärare#för#att#få#tillträde#samt#
tillåtelse# att# dela# ut# frågeformulären# under# lektionstid.# Frågeformulären# delades#
alltid#ut#i#början#av#lektionen.#Det#informerade#samtycket#presenterades#muntligt#
innan# frågeformulären# delades# ut.# En# detaljerad# beskrivning# av# det# informerade#
samtycket#fanns#även#som#försättsblad#till#frågeformuläret.#Tidsåtgången#var#i#geW
nomsnitt#15#minuter#för#att# fylla# i#hela#formuläret.#Deltagarna#ombands#lämna#in#
frågeformulären#när#de#ansåg#sig#vara#klara.#När#sista#deltagaren#lämnade#in#forW
muläret#återgick#lektionen#till#de#planerade.##
#
Bearbetning!och!kodning!av!data!

Bearbetningen#av#datamaterialet# gjordes#med#hjälp# av# statistikprogrammet#SPSS#
version#22.#Analyser#med#Pearsons#korrelationskefficient#(#r#)#användes#för#att#unW
dersöka#sambandet#mellan#global#självkänsla#och#variablerna#betyg,# fysisk#aktiviW
tet#(analyserades#som#helhet#och#uppdelat,#lag#och#individuellt#)#samt#social#delakW
tighet,#hos#gruppen#som#helhet#samt#uppdelad#i#tonårstjejer#och#tonårskillar.#!
#
Variabeln#betyg#kodades#utifrån#att#varje#betygsteg#tilldelades#ett#numeriskt#värde:#
”A”#blev#5,#”B”#blev#4,#”C”#blev#3,#”D”#blev#2,#”E”#blev#1#och#”F”#blev#0.!Värdena#addeW
rades# ihop# till# en# totalpoäng# för# betygen# där# 0# blev# lägsta# värdet# och# 15# högsta#
värdet.# Global# självkänsla,# som# variabel,# utgår# ifrån# en# totalpoäng# där# de# numeW
riska#värdena#från#påståendena#summeras#till#en#totalpoäng.#Lägsta#värdet#för#toW
talpoängen#är#0#och#högsta#30,#där#en#högre#poäng#indikerar#en#högre#självkänsla.##
#
Fysisk#aktivitet#som#variabel,#utgick#från#antalet#timmar#deltagarna#uppgav.#Detta#
summerades# till# en# totalsumma# för# varje# deltagare.# Totalsumman# blev# totala#
mängden#fysisk#aktivitet#mätt#i#timmar#per#vecka.#De#fysiska#aktiviteterna#delades#
även#upp#efter# individuella# fysiska#aktiviteter# (spinning,# löpning,# rask#promenad,#
gympass,#promenad#eller#cykeltur#längre#än#20#min,#styrketräning#samt#skolidrott)#
eller#kollektiva#fysiska#aktiviteter#(spelar#fotboll,#spelar#basket,#spelar#hockey#eller#
tävlings/träningsdans).# Variabeln# social# delaktighet# mättes# även# den# i# antalet#
timmar# per# vecka.# Detta# summerades# till# en# totalsumma# för# varje# försöksdeltaW
gare.# Totalsumman# blev# totala# mängden# social# delaktighet# mätt# i# timmar# per#
vecka.##
!

Resultat#
!

Deltagarna#(n#=#88)#var#relativ#jämt#fördelade#mellan#tonårstjejer#(45#st)#och#tonW
årskillar# (43# st),# där# åldern# varierade#mellan#17W19,5# år# (M#=# 18,28,# SD#=# .587).#
Tonårstjejernas#totala#medelvärde#för#global#självkänsla#(M#=#18,13;#SD#=#4,79)#var#
lägre#än#tonårskillarnas#medelvärde#för#global#självkänsla#(M#=#20,41;#SD#=#4,85).#
Under#variabeln#totalbetyg#hade#tonårstjejerna#ett#högre#medelvärde#(M#=#9,82;#SD#
=#2,59)#än#tonårskillarna#medelvärde#av#totalbetyg#(M#=#7,93;#SD#=#2,09).#MedelW
värdena# för# totala# mängden# fysisk# aktivitet# samt# social# delaktighet# var# relativt#
jämna#(se#Tabell#1).#
#
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Tabell 1. Medelvärden och standardavvikelser för den globala självkänslan, totalbetyg, mäng-
den fysisk aktivitet (mätt i timmar/vecka) och mängden social delaktighet (mätt i tim-
mar/vecka), för respektive kön. 

 Global självkänsla Totalbetyg Fysisk aktivitet  Social delaktighet 

 M SD M SD M SD M SD 

Tonårs-

tjejer 
18,13 4,79 9,82 2,59 11,61 5,41 4,00 3,35 

Tonårs-

killar 
20,41 4,85 7,93 2,09 13,73 7,63 4,41 2,93 

 

På#helgruppsnivå#var#det#endast#den#totala#mängden#fysisk#aktivitet#som#visade#ett#
signifikant#samband#med#den#globala#självkänslan,#där#en#måttligt#positivt#relation,#
r#(88)#=#.325,#p#<#.002,#fanns.#Analyser#gjordes#därefter#för#att#fastställa#huruvida#
individuellaW#eller#kollektiva#fysiska#aktiviteter#korrelerade#med#global#självkänsla.#
På# helgruppsnivå# visade# det# sig# att# de# fanns# ett# signifikant,# men# svagt,# positivt#
samband,# r# (88)#=# .293,#p#<# .006,#mellan#global#självkänsla#och#kollektiva# fysiska#
aktiviteter.# Korrelationsanalys# avseende# den# globala# självkänslan# och# den# totala#
mängden#social#delaktighet#(p#=#.733)#visade#inget#signifikant#samband.#Totala#beW
tygspoängen#och#global#självkänsla#(p#=#.215)#visade#sig#inte#heller#ha#något#signiW
fikant#samband#(se#Tabell#2).#Analyser#gjordes#även# för#att#undersöka#eventuella#
samband#mellan#enskilda#betyg# i#ämnena#(matematik,#svenska#och#engelska)#och#
global# självkänsla#på#helgruppsnivå.#Analysen#visade#på#ett# svagt#positivt# signifiW
kant#samband#mellan#den#globala#självkänslan#och#ämnet#matematik,#r#(88)#=#.237,#
p#<# .026.#Betygen# i#de#övriga#grundämnena#var# inte#signifikant#(p#># .05)#korreleW
rade#med#global#självkänsla#på#helgruppsnivå.#
#
Ett#oberoende#tWtest#utfördes#för#att#se#eventuella#skillnader#mellan#könen.#ResulW
tatet#visade#på#en#signifikant#skillnad#mellan#de#tonåriga#tjejerna#och#tonåriga#kilW
larna,#t#(86)#=#W2,22,#p#=#.029,#i#skattningen#av#den#globala#självkänslan.#Där#tonåW
riga#tjejer#hade#en#signifikant#lägre#global#självkänsla#än#tonårskillarna.#Även#den#
totala#betygspoängen#visade#på#en#signifikant#könsskillnad,#t#(86)#=#3,768,#p#=#.000,#
mellan# tonårstjejerna# och# tonårskillarna.# Tonårstjejerna# hade# signifikant# högre#
betyg,#jämfört#med#tonårskillarna.#Totala#mängden#fysisk#aktivitet#(p#=#.139)#samt#
totala#mängden#social#delaktighet#(p#=#.816)#visade#inte#på#några#signifikanta#skillW
nader#mellan#könen.#Analyser#utifrån#kön#visade#på#olika#korrelationssamband#för#
killar#och#tjejer,#när#det#gäller#kollektiva#fysiska#aktiviteter#kontra#individuella#fyW
siska# aktiviteter.# Den# globala# självkänslan# hos# tjejerna# visade# på# en# svag# positiv#
relation,#r#(45)#=#.295,#p#<#.049,#till#kollektiva#fysiska#aktiviteter.#
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Tabell 2. Korrelationstabell mellan variablerna global självkänsla, totalbetyg, totala mängden 
fysisk aktivitet, kollektiva fysiska aktiviteter, individuella fysiska aktiviteter och social 
delaktighet på helgruppnivå samt uppdelat mellan tonårskillar och tonårstjejer.  

 Totalbetyg Fysisk  

aktivitet 
Kollektiva  

fysiska  

aktiviteter 

Individuella  

fysiska aktiviteter 
Social  

delaktighet 

Global  

självkänsla 

helgrupp 
,133 (n = 88) ,325** (n = 88) ,293** (n = 88) ,157 (n = 88) -,105 (n = 88) 

Global  

självkänsla för 

tonårskillar 
,174 (n = 43) ,385* (n = 43) ,227 (n = 43) ,352* (n = 43) ,199 (n = 43) 

Global  

självkänsla för 

tonårstjejer 
,303* (n = 45) ,192 (n = 45) ,295* (n = 45) ,295* (n = 45) -,317 (n = 45) 

Note: * < .05, ** < .01.  
#
Däremot# fanns# inget# signifikant# (p#># .05)# samband#mellan#global# självkänsla#och#
individuella# fysiska# aktiviteter# hos# tjejerna.# Killarnas# globala# självkänsla# visade#
inget#signifikant#(p#>#.05)#samband#med#kollektiva#fysiska#aktiviteter.#Men#mellan#
individuellt# fysiska# aktiviteter# och# global# självkänsla# fanns# en# signifikant# (och#
måttligt)#positiv#relation,#r#(43)#=#.352,#p#<#.021,#hos#killarna.##
#
Mellan#totalbetyg#och#självkänsla#återfanns#olika#korrelationssamband#mellan#tjeW
jer# och# killar.# Ett#måttligt# positivt# samband# fanns#mellan# tjejernas# globala# självW
känsla#och#betygen#som#helhet,#r#(45)#=# .303,#p#<# .043,#men#när#det#gäller#de#enW
skilda#ämnen,#var#det#inget#av#grundämnena#som#hade#ett#signifikant#samband#(p#
># .05)#med# global# självkänsla.#Mellan# global# självkänsla# och# betygen# som# helhet#
återfanns#för#killarna#inget#signifikant#samband#(p#>#.05).#Killarna#uppvisade#endW
ast#ett#positivt#samband#mellan#den#globala#självkänslan#och#ett#av#betygen#i#grunW
dämnena:#Ämnet#matematik#visade#på#en#måttligt#positiv#relation,#r#(43)#=#.30,#p#<#
.05,#till#den#globala#självkänslan#hos#killarna.#

#
Diskussion#

#
Syftet#med# studien# var# att# undersöka# sambandet#mellan# global# självkänsla,# skolW
prestation,# olika# fysiska# aktiviteter# och# social# delaktighet# hos# norrländska# tonåW
ringar# på# gymnasiet.# Resultatet# visade# att# den# globala# självkänslan,# framförallt,#
hade#positiva#samband#med# fysisk#aktivitet.#På#helgruppsnivå# fanns# inget#signifiW
kant#samband#mellan#den#globala#självkänslan#och#totalbetygen.#Social#delaktighet#
visade#inte#heller#något#signifikant#samband#med#den#globala#självkänslan,#varken#
på# helgruppsnivå# eller# uppdelat# mellan# tonårstjejer# och# tonårskillar.# Det# andra#
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syftet#med# denna# studie# var# att# undersöka# om# det# fanns# olika# korrelationssamW
band#för#tonårstjejer#samt#tonårskillar.#Studiens#resultat#tyder#på#flera#skillnader#
mellan#könen#angående#den#globala#självkänslan#och#dess#samband#med#de#underW
sökta#variablerna.#Resultatet#visade#att#tonårstjejer#verkar#ha#en#signifikant#lägre#
global#självkänsla#än#tonårskillarna.#Trots#det#har# tonårskillarna#signifikant# lägre#
betyg#än#tonårstjejerna.#Hos#tonårstjejerna#återfanns#ett#positivt#samband#mellan#
den#globala#självkänslan#och#den#totala#betygspoängen.#Samma#samband#återfanns#
inte# hos# tonårskillarna.# Istället# uppvisade# tonårkillarna# ett# positivt# signifikant#
samband#mellan#den#globala#självkänslan#och#betyg#i#ett#av#grundämnena,#nämliW
gen#matematik.#Sambandet#mellan#global#självkänsla#och#variablen#fysisk#aktivitet#
visade#också#på#olikheter#mellan#könen.#Studien#visar#på#ett#positivt#samband#melW
lan#den# totala#mängden# fysisk#aktivitet#och#global# självkänsla#hos# tonårskillarna.#
Ett#positivt#samband#mellan#global#självkänsla#och#individuella#fysiska#aktiviteter#
återfanns#även#hos#tonårskillarna.#Resultatet#för#tonårstjejer#visade#däremot#på#ett#
positivt#samband#mellan#den#globala#självkänslan#och#kollektiva#fysiska#aktiviteter.##
#
En# brist# i# denna# studie# kan# vara# hur# social# delaktighet# definierats# och#mätts,# då#
social#delaktighet#som#variabel,# inte#inkluderat#social# interaktion#mellan#bekanta,#
vänner# och# familj.# Även# dessa# faktorer# skulle,# potentiellt,# kunna# ha# ett# samband#
med#global# självkänsla#hos# tonåringar.#Hur# inverkan#på#den#globala# självkänslan#
blir,# när# hänsyn# tas# till# fysisk# aktivitet# och# skolprestation,# är# något# för# framtida#
forskning#att#undersöka.#Det#övergripande#begreppet,#i#form#av#global#självkänsla,#
är# en# annan#del# som#måste# tas# i# beaktning.#Mäta# global# självkänsla# genom#RSES#
kan#betraktas#som#endimensionellt,#då#skalan#endast#belyser#den#generella#bilden#
individens#positiva#och#negativa#känslor#om#dem#själva#(MartínWAlbo,#et#al.,#2007;#
Robins,#et#al.,#2001).#Att#korrelera#global#självkänsla#med#specifika#delar#av#tonåW
ringars#vardag#är#också#något#som#kan#diskuteras,#eftersom#det#enligt#Rosenberg,#
et# al.# (1995),# kan# finnas# specifika# delar# av# självkänslan# som#är# kopplade# till# hur#
individen# ser# på# sig# själv# i# skolan# (academic# selfWesteem)# eller# i# andra# specifika#
miljöer.# RSES,# som#mått# på# global# självkänsla,# betraktas# dock# som# det#mest# anW
vända#instrumentet#för#mätningar#av#självkänsla#(Baumeister,#et#al.,#2003;#RosenW
berg,#et#al.,#1995).!Det#är#ett#mått,#som#i#tidigare#studier,#visat#sig#ha#både#god#reliW
abilitet# (Cronbach’s# Alpha# =# .86# W# .89)# och# validitet# (Bagley,# et# al.,# 1997;# TiggerW
mann#&#Williamson,#2000;#Greenberger,# Chen,#Dmitrieva#&#Farruggia,# 2003;#RoW
bins,#et#al.,#2001).#Dessutom#är#RSES#även#ett#potentiellt#valid#mått#vid#studier#på#
just# highWschool# (motsvarande# svenskt# gymnasium)# elever# (Bagley,# et# al.,# 1997).#
Resultaten#är#i#linje#med#tidigare#forskning,#där#resultaten#tyder#på#att#den#globala#
självkänslan# hos# tonårstjejer# är# lägre# än# hos# tonårskillar# (Tremblay,# et# al.# 2000;#
Robins#&#Trzesniewski,#2005).#Även#sambandet#mellan#global#självkänsla#och# fyW
sisk#aktivitet#på#helgruppsnivå,#som#resultatet# i#denna#studie#visar,#är# i# linje#med#
tidigare# forskning.# Där# Tremblay,# et# al.# (2000)# och# Tiggermann# och#Williamson#
(2000)#fann#ett#positiv#samband#mellan#global#självkänsla#och#fysisk#aktivitet.#NiW
eminen,#et#al.#(2010)#fann#i#sin#studie,#att# försöksdeltagare#med#en#högre#nivå#av#
social# delaktighet# hade# bättre# hälsa# samt# välmående.# Denna# studie# hittade# inga#
belägg# för# att# social# delaktighet# har# ett# samband#med# global# självkänsla.# I# likhet#
med#Yu,#et#al.#(2006),#hade#även#tonårstjejerna#i#denna#studie#ett#positivt#samband#
mellan#deras# totalbetyg#och#den#globala# självkänslan.#För# tonårskillarna#hittades#



 

#
11 

inga#belägg# för#att#även#de#skulle#ha#en#positiv#samband#mellan#deras# totalbetyg#
och#global#självkänsla.##
#
Resultatet#i#denna#studie#står#i#motsats#till#resultaten#från#studien#av#Tiggermann#
och#Williamson#(2000),#som#visade#att#ökad#fysisk#aktivitet#hos#tonårstjejer#korreW
lerade#negativt#med#global#självkänsla.#Den#positiva#korrelationen# i#denna#studie#
tyder#tvärtom#på#att#att#en#ökad#mängd#fysisk#aktivitet,#specifikt#kollektiva#fysiska#
aktiviteter,# som# tonårstjejerna# ägnar# sig# åt# har# ett# samband#med# ökning# av# den#
globala#självkänslan.#Att#olika#korrelationssamband#hos#könen#återfanns,#vid#olika#
typer#av#fysisk#aktivitet,#är#i#linje#med#Bowker,#et#al.#(2003),#som#menar#att#typen#
av# fysisk#aktivitet#har#betydelse# för#den#globala#självkänslan.#Det#nya#med#denna#
studie# är# fyndet# att# kollektiv# fysisk# aktivitet# verkar# korrelera#med# bättre# global#
självkänsla#för#tonårstjejer,#medan#individuell#fysisk#aktivitet#verkar#ha#ett#positivt#
samband#med#global#självkänsla#för#tonårskillar.#Huruvida#detta#resultat#håller#sig,#
i#förhållande#till#mer#omfattande#studier,#vore#intressant#för#framtida#forskning.##
#
Några#signifikanta#korrelationssamband#mellan#global#självkänsla#och#social#delakW
tighet# återfanns# inte# i# resultatet.#Vilket#möjligtvis#kan#bero#på#den# låga# svarsfreW
kvensen# för# kategorin# social# delaktighet.# Totalt# var# det# endast# 13#deltagare# som#
utövade#någon#av#de# typer#av# social#delaktighet# som#efterfrågades# i# studien,#där#
b.la#aktiv#inom#kyrkan#samt#socialt#arbete#i#form#av#röda#korset,#var#framträdande.#
Majoriteten#av#deltagarna#i#studien#uppgav#inte#någon#aktivitet#alls#under#kategoW
rin# social# delaktighet.# Då# social# delaktighet# och# fysisk# aktivitet# var# två# delar# av#
frågeformuläret# där# deltagarna# ombads# skatta# beskrivande# data,# uteslöts# inga#
frågeformulär#där#deltagarna#inte#uppgav#något#under#dessa#två#kategorier.#FrågeW
formulär#där#det#saknades#information#om#kön,#betyg#eller#där#någon#del#av#RSES#
inte# var# korrekt# ifylld,# uteslöts# från# studien.# Dessa# hårda# restriktioner# drog# ned#
antalet#formulär#som#analyserades#
#
Att#tonåringars#globala#självkänsla#generellt#visar#sig#korrelera#positivt#med#fysisk#
aktivitet#samtidigt#som#betygen#endast#verkar#ha#en#positiv#samband#med#tonåriga#
tjejers#globala#självkänsla,#är#något#man#kan#fundera#över.#Kan#det#vara#så#att#den#
globala#självkänslan#hos#tonåriga#killar#hör#mer#ihop#med#aktiviteter#utanför#skoW
lan,#istället#för#med#betygen#rent#generellt.#Ett#betyg#sticker#dock#ut#för#tonårskilW
larna.#Ämnet#matematik#uppvisade#ett#positivt#samband#med#tonårskillarnas#gloW
bala#självkänsla.#Den#globala#självkänslan#hos#tonårstjejerna#visade#däremot#på#ett#
positivt#samband#mellan#betygen#som#helhet,#medan#inget#enskilt#betyg#visade#på#
något#samband#till#den#globala#självkänslan.#Om#detta#beror#på#att#tonårskillarna#
dras#mer# till# tekniska#ämnen,#än#vad# tonårstjejerna#gör# får# framtida#studier# fastW
ställa.#Tonårstjejerna#fokuserar#kanske#mer#på#betygen#som#helhet#då#höga#betyg#
ökar#möjligheten#att#studera#vidare#och#komma#in#på#en#specifik#utbildning.#Varför#
denna#skillnad#mellan#könen#finns#och#vad#denna#skillnad#kan#bero#på#får#framtida#
forskning#fastställa.##
#
Huvudfynd# i#denna#studie#är# främst# resultatet# för# tonårstjejer,# som#visade#på#ett#
positivt# samband#mellan# den# globala# självkänslan# samt# betygen# som#helhet.# Där#
tonårskillarna# uppvisade# endast# ett# positivt# samband# mellan# global# självkänsla#
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samt#ämnet#matematik.#Det#andra#intressanta#resultatet#i#denna#studie#är#olikhetW
erna#mellan#könen#i#synen#på#kollektivt#fysiska#aktiviteter#samt#individuellt#fysiska#
aktiviteter#och#dess# samband#med#den#globala# självkänslan.#Globala# självkänslan#
hos# tonårstjejerna#visade#på#ett#positivt#samband#med#kollektivt# fysiska#aktiviteW
ter,#t.#ex#lagsporter#i#form#av#basket#och#fotboll.#Tonårskillarnas#globala#självkänsla#
visade# på# ett# positivt# samband#med# individuellt# fysiska# aktiviteter,# t.# ex# löpning#
och#styrketräning.#Resultaten#av#denna#studie#kan#bidra#till#en#ökad#förståelse#för#
dem#vars#arbete#kretsar#kring#ungdomar.#
#
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