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Sammanfattning 

En betydelsefull period i många tonåringars liv är gymnasietiden. 

Avgångsbetygen i gymnasiet spelar en viktig roll för framtida 

möjligheter att välja yrke eller komma in på universitet eller 

högskola. Kontexten kan vara avgörande för hur självbilden 

utvecklas. Syftet med studien var att se om det fanns en skillnad 

mellan pojkar och flickor i den sena adolescensen angående self-

esteem, self-efficacy och sensitivity to criticism. Speciellt intressant 

var att se eventuella samband mellan dessa psykologiska fenomen 

och   betygen i engelska, matematik och idrott/hälsa samt 

programvalet. Tre frågeformulär distribuerades ut till 138 

tredjeårselever, 53 pojkar och 85 flickor, vid olika gymnasieskolor. 

Det påvisades högre self-esteem samt lägre sensitivity to criticism 

hos pojkar än hos flickor. Skillnader mellan könen fanns ej i self-

efficacy. Alla betyg korrelerade positivt med self-efficacy, men inga 

betyg korrelerade med self-esteem trots att det finns vissa kulturellt 

och socialt betingade skillnader mellan könen. När det gäller self-

esteem och sensitivity to criticism visar studien på att könen har 

samma tro på den egna förmågan till prestation. Diskussionen tar 

även upp förslag till framtida forskning. 

 

Nyckelord: Self-efficacy, self-esteem, sensitivity to criticism, betyg, 

adolescens, gymnasieprogram 
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Utvecklingsperioden, som benämns den sena adolescensen, nås ungefär vid 18 år och 

avslutas vid cirka 23 års ålder (Havnesköld, 2002). Dock kan dess avslutning vara 

mindre exakt, eftersom inträdet och mognaden är så olika (Carlberg, 1998). Under den 

sena adolescensen är ofta individen sysselsatt med sin självbild och frågor som 

”Hurdan är jag?”, ”Hur bra är jag?”, ”Vad ska jag bli?” och ”Vad kan jag bli?”. Under 

denna tid ska många beslut fattas som ska leda till bland annat ett programval på 

högskola och sedermera ett yrkesval. Förutom dessa krav har även samhället 

förväntningar på den som går in i den sena adolescensen och individen kan då vara 

behjälpt av en stabil självbild (Rosenberg, 1965). Förmågan att vara nöjd med sig 

själv, self-esteem, och tron på att klara av det man föresatt sig, self-efficacy, samt 

känsligheten för kritik, sensitivity to criticism, är närliggande psykologiska begrepp. 

Därför ansågs det särskilt intressant att undersöka vilka av dessa begrepp som har 

störst samband med ungdomars betyg i olika ämnen, nämligen engelska, matematik 

och idrott/hälsa, på gymnasiet. Särskilt undersöks om pojkar och flickor skiljer sig åt i 

dessa avseenden, samt om det finns skillnader mellan ungdomar som genomgått olika 

program på gymnasiet (samhällsvetenskapligt, estetiskt och naturvetenskapligt 

program). 

 Self-esteem är en av komponenterna i the self-concept (Rosenberg, 1965). The self-

concept har en komplex och mångfacetterad struktur. Huvuddelarna i begreppet self-

concept består av individuella anlag som till exempel intelligens, vänlighet, moral och 

optimism men också av sociala identifikationer som till exempel kön, religion, ålder 

och social status. Huvuddelarna kan dock inte till fullo förstås utan att ta förhållandet 

dem emellan i beaktande (Rosenberg & Pearlin, 1982). Bandura (1997) definierar 

begreppet self-concept som en sammansatt uppfattning om sig själv vilken antas ha 

formats av direkt erfarenhet och påverkan från viktiga personer under uppväxten. Self-

esteem definieras som ”a positive or negative attitude toward a particular object, 

namely, the self” (Rosenberg, 1965, s. 30). Bandura (1986) definierade self-efficacy 

som tron på den egna förmågan att kunna organisera och utföra de handlingar som 

krävs för att klara av framtida situationer som till exempel akademiska utmaningar.  

 Bra betyg och engagerade elever har länge kopplats ihop med gott självförtroende 

och en optimal tonårsperiod. Den sista avslutande terminen på gymnasiet är för många 

särskilt betydelsefull med tanke på att avgångsbetygen från gymnasiet kan vara direkt 
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avgörande för framtida val av yrke eller högre studier. För vissa har samspelet med till 

exempel kompisar, lärare och föräldrar under tonårstiden varit en positiv upplevelse, 

för andra en negativ. Det tycks enligt forskning presenterad av Block och Robins 

(1993), som om de flesta tonåringar kommer in i den senare adolescensen med ett 

intakt self-esteem, särskilt om de kunnat njuta av detsamma när de trädde in i 

puberteten.  

 

Self-esteem  

Redan i den första psykologiska läroboken publicerad år 1890, skrev James 

(1890/1990) om den inneboende strävan vi alla har av att må bra och vara nöjda med 

oss själva som en självklarhet i människans natur. James (1890/1990) skrev om the 

social self, vilket innebär att vi har en inre strävan av att bli bekräftade och att vara lika 

dem som är nära oss. James (1890/1990) formel om självvärdering anses som den som 

bäst beskriver att nivån på den sociala jämförelsen har betydelse (Rosenberg & 

Kaplan, 1982). I James formel motsvaras self-esteem av kvoten mellan framgång och 

strävan och denna kvot ges tolkningen att den som har hög self-esteem har antingen 

lyckats väldigt bra eller så har han låga förväntningar. Detta gör self-esteem till ett 

mått på diskrepansen mellan strävan och prestation. Det beskrev han med: ”With no 

attempt there can be no failure; with no failure no humiliation” (James, 1990, s. 200).  

 Self-esteem theory (Rosenberg, 1979) hävdar att individen är mycket motiverad att 

skydda och förhöja sitt self-esteem och att detta utvecklas enligt fyra principer 

nämligen reflected appraisals, social comparison, self-attribution och psychological 

centrality. Reflected appraisals syftar på att självet är en social produkt som formas av 

individens uppfattning av hur andra ser på henne eller honom. Denna bild är alltså en 

tolkning som individen själv gör. Social comparison utgår från att individen värderar 

och bedömer sig själv i jämförelse med specifika individer, grupper eller sociala 

kategorier. Dessa jämförelser kan indelas i kriteriebaserade jämförelser, till exempel 

överlägsen/underlägsen eller bättre/sämre, samt normativt baserade jämförelser, till 

exempel samma/annorlunda. Self-attribution utgår från att individen drar egna 

slutsatser om självvärdering grundat på sitt eget handlande och sina tidigare resultat. 

Vi lär känna våra känslor, attityder och andra inre tillstånd och drar utifrån detta 

slutsatser om vårt beteende. Psychological centrality hävdar att självet är ett 



Self-efficacy, self-esteem och sensitivity to criticism 5 

interrelaterat system av hierarkiskt ordnade komponenter, där vissa är mer 

betydelsefulla än andra. En del individer väljer till exempel utseendet som av större 

värde för self-esteem än litterära kunskaper, medan det är tvärtom för andra 

(Rosenberg, 1979).  

 Sensitivity to criticism. I utvecklandet av self-esteem finns även sensitivity to 

criticism (Rosenberg, 1965), det vill säga sårbarheten inför andras omdömen. Individer 

kan minimera eller helt undertrycka kritik från andra, men innan egen utvärdering sker 

filtreras kritiken gentemot egna mål och värderingar (Coopersmith, 1967). Individer 

med låg self-esteem har en hög sensitivity to criticism och verkar vara snabba att tro att 

andra dömer dem efter samma kritiska måttstock som de själva och accepterar därför 

negativa omdömen om sig själv. Individer med högt self-esteem däremot är mer 

benägna att istället ifrågasätta det kritiska omdömet eller förkasta det helt 

(Coopersmith, 1967).  

 

Self-efficacy  

Self-efficacy är känsligt för kontexten, det vill säga knutet till sammanhanget, till 

skillnad från begreppet self-concept och delbegreppet self-esteem. De senare 

begreppen rymmer istället en kognitiv självvärdering av självförtroendet, oberoende av 

mål. Enligt self-efficacyteorin spelar två typer av förväntningar en kraftfull roll för 

beteendet nämligen resultatförväntningar, vilka innebär övertygelse om att vissa 

beteenden leder till vissa givna resultat, och self-efficacyförväntningar, vilka innebär 

övertygelsen om att man kan utföra beteendet ifråga med framgång (Sherer et al, 

1982). Enligt Bandura (1982) är self-efficacyförväntningarna de mest betydelsefulla. 

De påverkar individens initiala övervägande att utföra en handling och att bedöma 

ansträngningen som erfordras. Detta kan ses som skilt från reflected appraisals i self-

esteem teorin där individens uppfattning om sig själv grundas på vad individen tror att 

omgivningen tycker att hon är kapabel till. I self-efficacyförväntningar väger individen 

även in risken att genomlida en eventuell motgång.  

 Self-efficacy kan härledas till fyra olika källor, Enactive Mastery Experience, 

Vicarious Experiences, Verbal/Social Persuasion och Physical State (Bandura, 1997). 

Enactive mastery experience (grundligt behärska något, vara skicklig) bygger på 

tidigare goda erfarenheter av att bemästra olika situationer och är det kraftfullaste 
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verktyget för att utveckla hög self-efficacy. Enligt Bandura (1986) kan ett 

misslyckande vara fatalt, men framförallt om det inträffar innan den starka känslan av 

self-efficacy är utvecklad. Senare kan individen acceptera och förklara sina 

misslyckanden med till exempel situationsanpassade förklaringar, otillräckliga 

ansträngningar eller att individen använt en felaktig strategi. Dock kan alltför lätta 

framgångar ge vid handen att individen förväntar sig snabba resultat och misströstar 

vid misslyckanden. Hög self-efficacy ger individen en chans att revanschera sig efter 

enstaka misslyckanden, vilket är till stor hjälp till exempel i skolans värld (Bandura, 

1986). Vicarious Experiences (substitut, ställföreträdande erfarenhet) genom modeling 

ger vid handen effektiva copingstrategier som stärker self-efficacyn. Modeling innebär 

att iaktta sociala modeller som lyckas, det vill säga modeller individen kan identifiera 

sig med, vilket positivt kan påverka den egna förmågan att lyckas, förbättra egna 

resultat och överbrygga eventuella svårigheter. Modeling görs ofta utan någon direkt 

extern belöning. Olika minnesfärdigheter eller processer kan förvärvas genom 

modeling. Genom att observera minnesprestationer eller bragder utförda av andra lär 

sig barn vilken kunskap som är värd att registrera. Denna kunskap ligger till grund för 

vilka händelser som kategoriseras och bidrar med generella strategier i 

informationsprocessen (Bandura, 1986). Verbal/Social Persuasion (övertalning verbalt 

och socialt) kan inte som enskilt fenomen öka self-efficacyn. Individer som brottas 

med tvivel på sin egen förmåga kan med hjälp av andras övertalning ändå ta sig an en 

uppgift. Detta kan dock vid ett misslyckande medföra att orealistiska förväntningar 

istället leder till ett underminerande av individens self-efficacy. Physical State 

(individens fysiologiska status) kan innefatta en känslomässig såväl som somatisk sida 

som kan yttra sig i till exempel smärtor, trötthet och värk. Människor har en 

benägenhet att bli stressade (känslomässigt upphetsade) inför svåra och betydelsefulla 

uppgifter och blir på så vis mer sårbara. Effekten av arousal (känslomässig 

upphetsning) på self-efficacy grundläggs i individens tidigare erfarenheter. För 

individer med förmåga att kontrollera eller eliminera den känslomässiga 

upphetsningen, kan denna verka mer som en kraft än en börda och inverka positivt på 

self-efficacynivån och därmed också ge individen bättre förutsättningar att nå positiva 

resultat (Bandura, 1986).  

 



Self-efficacy, self-esteem och sensitivity to criticism 7 

Self-efficacy och self-esteem inom familjen 

Enligt Bandura (1997) skiljer sig ensambarn mycket i sin bedömning av sin egen self-

efficacy från barn som har syskon eftersom de sistnämnda jämför sina förmågor med 

varandra. Dessutom skiljer sig förstfödda från dem som har äldre bröder och systrar. 

Syskon av samma kön är ofta mer tävlingsinriktade sinsemellan och detta ökar i styrka 

ju mindre ålderskillnaden är. De självvärderande vanor som utvecklas i interaktionen 

med syskon påverkar individens uppfattning av den egna kapaciteten senare i livet. 

Låg self-efficacy hos föräldrar eller dåliga sociala förhållanden påverkar inlärning 

negativt hos barnet. 

 Faktorer såsom kön, födelseordning i syskonskaran och antal syskon, kan påverka 

graden av self-esteem (Rosenberg, 1965). Till exempel visar Rosenbergs (1965) studie 

att pojkar sist i en syskonskara med enbart flickor, så kallade minority boys, har ett 

self-esteem som är orelaterat till tävlingsinriktade eller akademiska framgångar. Det 

tycks däremot finnas en fundamental känsla av egenvärde hos dessa pojkar och den 

verkar kommen ur en speciell och kärleksfull omsorg från familjen. Rosenberg (1965) 

fann dock i en annan studie, att högt self-esteem var korrelerat med både akademisk 

framgång och till exempel framgång i sportsliga aktiviteter. Tidiga studier av 

Coopersmith (1967) och Rosenberg (1965) visar på att föräldrars engagemang i barnets 

skolarbete samt viljan att stödja sina barn genom att ge dem den frihet de behöver för 

att utveckla motoriska och sedermera kognitiva förmågor korrelerar positivt med högt 

self-esteem i tonåren. Rosenberg (1965) fann även en tendens till att ensamma barn 

rapporterar något högre self-esteem än de med syskon. Filsinger och Anderson (1982) 

fann hos tonåringar i en studie att den egna sociala statusen i samhället inte är relaterad 

till self-esteem. 

 

Self-efficacy och self-esteem i skolan 

Elever som utvecklar en stark känsla av self-efficacy är väl rustade att själva ta ansvar 

för sin utbildning, samt att ta egna initiativ i den riktningen (Bandura, 1986). Bra betyg 

och engagerade elever har länge kopplats ihop med hög self-esteem och en 

tonårsperiod som inte är så turbulent, men verkar dessutom vara en indikator på 

framtida hälsa och framgång för eleverna inom till exempel arbete eller idrott 

(Rosenberg, 1965). Betygen i skolan är en indikator på elevens framtida 
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yrkesmöjligheter och på graden av akademisk framgång (Chiu, 1990). Chius 

undersökning visar också på signifikant högre self-esteem hos pojkar som har klara 

karriärmål. Inom senare års forskning har Quatmans och Watson (2001) studerat 

betygens samband med self-esteem. Studien påvisade en positiv korrelation mellan 

self-esteem och betyg. 

 Self-efficacy och self-esteem och ämnet idrott. Ämnet idrott är mer anpassat till 

pojkars intressen än flickors (Bandura, 1997) och detta utvisar även betygen. Idrott är 

det enda ämne i gymnasiet där pojkarnas betyg är signifikant högre än flickornas 

(Quatman & Watson, 2001). Senare års forskning visar att pojkar känner en större 

tillfredsställelse och uttrycker i högre grad egna mål, det vill säga hög self-efficacy, 

inom ämnet idrott än vad flickor gör (Quatman & Watson, 2001). Enligt samma studie 

får pojkar även högre värden på self-esteem än flickor.  

 Self-efficacy och self-esteem och ämnet matematik. I samband med karriärvalet kan 

man se stora könsskillnader inom till exempel vetenskapliga och tekniska områden, där 

män dominerar, trots att kvinnor utgör hälften av befolkningen och bevisligen inte är 

sämre i till exempel matematik. Det visar Eccles (1989) studier där föräldrarna 

använde sig av den stereotypa åsikten att flickor är mindre begåvade i matematik än 

pojkar. Senare års forskning visar att elever med låg self-efficacy inför skolrelaterade 

utmaningar är sårbara när kraven blir högre och prestationsångest kan då bli en vanlig 

reaktion. Denna typ av ångest är speciellt undersökt avseende matematikprestationer 

(Bandura, 1997). Flickor får sin tro att de är sämre i matematik bekräftad av 

massmedia, utbildningssystemet och kulturen de lever i. Trots att pojkar och flickor 

inte skiljer sig åt i inledningsskedet när det gäller matematiska färdigheter, förlorar 

flickor tron på sin förmåga och redan i gymnasiet skiljer sig den upplevda förmågan 

signifikant åt från pojkarnas (Bandura, 1997). Lärare tenderar att förklara orsaken till 

pojkar och flickors misslyckanden olika. Sämre prestationer av pojkar ignoreras oftare 

och bortförklaras som resultat av för låg motivation eller misstag, medan flickors 

sämre prestationer oftare förklaras som intellektuella tillkortakommanden och för dålig 

ansträngning (Bandura, 1997).  

 Senare forskning (Owens & Newbegin, 2001) stöder även skillnaden i self-esteem 

mellan pojkar och flickor avseende matematikbetygen. Dessa betyg speglar graden av 

self-esteem hos både pojkar och flickor. Högt betyg indikerar hög self-esteem. 
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Syfte 

Den övergripande frågeställningen i denna studie är om det finns en skillnad mellan 

pojkar och flickor angående de psykologiska aspekterna self-efficacy, self-esteem och 

sensitivity to criticism. Undersökningen studerar även skillnaderna i betyg ur ett 

könsperspektiv samt hur förhållandet ser ut mellan betyg, self-efficacy, self-esteem 

och sensitivity to criticism. Slutligen ställs frågan om det finns någon skillnad mellan 

gymnasieprogrammen estetiskt, samhällsvetenskapligt samt naturvetenskapligt 

program vad gäller self-esteem, self-efficacy och sensitivity to criticism.  

 

Metod 

Deltagare 

UrvaletStickprovet bestod av N= 138 tredjeårselever från tre olika utbildningsprogram 

vid olika gymnasieskolor i Blekinge. Avsikten med urvalet var att få en jämn 

könsfördelning totalt, samt i möjligaste mån, inom de olika utbildningsprogrammen. 

Valet gjordes även med utgångspunkt från programmens olika praktiska och teoretiska 

inriktningar, samtidigt som samtliga är högskolemeriterande. Karlskrona och Ronneby, 

naturvetare 52 stycken, samhällsvetare 34 stycken samt esteter 52 stycken.Av 

försökspersonerna var 53 stycken (38,4 %) pojkar och 85 stycken (61,6 %) flickor. 

Fördelningen av försökspersoner utgjordes av 52 (37,7 %) elever från 

naturvetenskapligt program, 34 (24,6 %) elever från samhällsvetenskapligt program 

samt 52 (37,7 %) elever från estetiskt program. Fördelningen 

Genusfördelningen mellan könen i de olika gymnasieprogrammen 

innebargymnasielinjerna var naturvetare 27 (51,9 %) pojkar och 25 (48,1 %) flickor 

från det naturvetenskapliga programmet,(51,9/48,1 %), samhällsvetare 10 (29,4 %) 

pojkar och 24 (70,6 %) flickor från det samhällsvetenskapliga programmet (29,4/70,6 

%) samt esteter 16 (30,8 %) pojkar och 36 (69,2 %) flickor från det estetiska 

programmet.(30,8/69,2 %).  Svarsfrekvensen var 100 %. Ett av de besvarade 

frågeformulären betraktades dock som otillförlitligt och uteslöts. 

 

Procedur 

Personlig kontakt togs med programrektorer för respektive gymnasieskola. Rektorerna 

informerade om könsfördelning och schema för klasser som kunde vara tillgängliga för 
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undersökningen, samt lämnade telefonnummer till berörda lärare. Huvuddelen av 

lärarna kunde nås på telefon och informerades då om undersökningen. Då några lärare 

ej kunde nås på telefon, togs istället personlig kontakt direkt i klassrummen. Tid och 

plats för genomföranden bestämdes därefter. Undersökningarna, som sträckte sig över 

en treveckorsperiod, genomfördes i anslutning till morgonlektionen. Efter en kort 

presentation av syftet med undersökningen fick försökspersonerna muntliga 

instruktioner om att medverkan var frivillig, hur  

frågeformulären skulle hanteras samt hur svarsalternativen var formulerade. 

Försökspersonerna informerades om vikten av att besvara samtliga frågor, samt 

betydelsen av att försöka svara så sanningsenligt som möjligt. Att undersökningen 

besvarades helt anonymtkonfidentiellt betonades särskilt och angavs även i 

försättsbladet till formulären.  

 

Material 

Till undersökningen sammanställdes ett frågeformulär uppbyggt på tre etablerade 

frågeformulär (se bilaga). De totalt 36 frågorna består av olika påståenden och de 

besvarasbesvarades enligt en fyragradig Likert-skala 1-4 (1= ”var: instämmer helt”, 2= 

”, instämmer delvis”, 3= ”, tar delvis avstånd” samt 4= ”tar avstånd helt”). 

 För att mäta self-efficacy användes the The Self-Efficacy efficacy Scale (Sherer et 

al., 1982) anpassat för skolmiljö, som i sin tur inkluderar två underskalor. Den ena är 

theThe General Self-Efficacy efficacy Scale som motsvaras av frågorna 1-17 i 

frågeformuläret i denna studie (Bilaga) och bestårbestod av påståenden vilka 

mätermätte self-efficacy utan att referera till något specifikt beteendeområde. Exempel 

på ett påstående är:  till exempel ”Om jag misslyckas med mina studier vid första 

försöket fortsätter jag att försöka tills jag lyckas.””. Den andra underskalan består av 

The Social-Efficacy efficacy Scale, som motsvaras av frågorna 18-22 (Bilaga) vilka 

bestårbestod av påståenden som speglarreflekterade förväntningar på efficacy i sociala 

situationer, till exempel påståendet: ”Jag har skaffat mig mina vänner genom min egen 

förmåga att få vänner”. Varje underskala bestod av både positiva och negativa 

påståenden, där vissa påståenden vändes enligt given mall vid sammanräkningen. 

Cronbach alpha reliabilitetskoefficienter för The General Self-Efficacyefficacy Scale 

och the Social-Efficacy Scaleefficacy består av både positiva och negativa påståenden, 
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där påstående 1, 3, 8, 9, 13, 15, 19, 21 samt 22 vändes vid sammanräkningen enligt 

anvisningar i till 0,71 (Sherer et al. (., 1982). De två skalorna utgör the Self-Efficacy 

Scale och utgör ett enhetsmått för self-efficacy. Omfånget för the Self-Efficacy Scale 

sträcker sig mellan 22 och 88 poäng, där höga poäng indikerar höghögt utfall gällande 

self-efficacy. Cronbach alpha reliabilitetskoefficienter för the General Self-Efficacy 

Scale har uppmätts till 0,86 och för the Social-Efficacy Scale till 0,71 (Sherer et al., 

1982). 

  För att mäta self-esteem användes the Rosenberg Self-Esteem Scale RSES 

(RSES)  

 (Rosenberg, 1965), som är det mest använda instrumentet för att mäta global self-

esteem (Gecas, 1982). RSES bestårbestod av tio påståenden, till exempel påståendet: 

”Jag tycker att jag är en person med ett visst värde, i alla fall lika bra som de flesta 

andra”. RSES motsvaras av frågorna 23-32 i frågeformuläret i denna studie (Bilaga). 

Påståendena är både var blandat positiva och negativa, och påståendena 23, 25, 26, 29 

samt 32vissa påståenden vändes vid sammanräknandet. Omfånget för RSES sträcker 

sig mellan 10 och 40 poäng där höga poäng indikerar hög self-esteem.. Skalans 

Cronbach alpha reliabilitetskoefficienter uppmättes till 0,82 i Lane, Jones och Stevens 

(2002) studie. 

 För att mäta känslighet för kritik användes Sensitivity to Criticism Scale 

(Rosenberg, 1965) ) RSES konstruerades ursprungligen som motsvaras av frågorna 33-

36 i frågeformuläret i denna studie. Den bestod av fyra påståenden, exempelvis ”Om 

någon skäller på mig eller om jag får kritik, blir jag mycket ledsen”. Fråga 33 vändes 

vid sammanräkningen. Omfånget för Sensitivity to Criticism Scale sträcker sig mellan 

4 och 16 poäng. Höga poäng indikerade låg känslighet för kritik. Skalans 

reproducerbarhet anges som 98,8 % (en sexpunkters Guttman scale. Detta innebar 

bland annat att vissa av de tio punkterna bedömdes enskilt, medan vissa bedömdes 

gemensamt med en eller två andra punkter. Senare har dock många forskare liksom i 

denna studie, istället föredragit att summera den totala responsen för de tio frågorna 

med hjälp av fyra eller med hjälp av sex svarsalternativ (Shahani et al. 1990). 

Reliabiliteten har säkerställts även i dessa senare versioner av RSES. 

Rosenbergskalans endimensionalitet har varit en källa till oenighet. Forskare har 

hävdat både en faktor (Rosenberg, 1965) och flera faktorer (Kohn et al., 1983, s 18-20, 
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Owens, 1993). Kohn et al. (1983) hävdade förekomsten av en positiv och en negativ 

self-esteemfaktor, som dock kunde förklaras med ett self-esteem construct. Rosenberg, 

1965). et al. (1989) använde endast de sex positiva frågorna i en studie rörande 

tonårsproblem. 

 Vid undersökningen fick försökspersonerna, förutom att besvara dessa tre 

frågeformulär, besvara ett antal egenhändigt konstruerade frågor. Respondenterna fick 

ange utbildningsprogram och kön samt senaste betyg i ämnena engelska, idrott/hälsa 

och matematik (se bilaga). De fick dessutom besvara frågan om de aktuella betygen 

stämde överens med deras egna förväntningar samt frågorna ”Min familj är nöjd med 

min insats i skolan” och ”Vet du vad du vill utbilda dig till?” (Bilaga). De tre 

skolämnena valdes dels för att de är kärnämnen, vilket innebär att de läses i samtliga 

gymnasieprogram, dels för att återspegla varierande färdigheter hos eleverna i skolan, 

såväl matematiska, språkliga som idrottsliga. Respondenterna fick dessutom besvara 

frågan om de aktuella betygen stämde överens med deras egna förväntningar. Detta 

gjordes för att kunna registrera eventuella variationer i self-esteem, self-efficacy eller 

sensitivity to criticism mellan elever som uppfattade att betygen stämde med de egna 

förväntningarna och dem som inte tyckte att betygen stämde. Frågan ”Min familj är 

nöjd med min insats i skolan” ställdes för att möjliggöra mätningar av eventuella 

olikheter mellan elever med nöjda respektive missnöjda föräldrar. De fyra 

svarsalternativen var, Instämmer helt, Instämmer delvis, Tar delvis avstånd samt Tar 

avstånd helt. Höga poäng indikerade i denna studie hög self-esteem. 

  För att mäta känslighet för kritik användes Sensivity to Criticism scale (Rosenberg, 

1965). Den bestod av fyra påståenden till exempel ”Om någon skäller på mig eller om 

jag får kritik, blir jag mycket ledsen”. De fyra svarsalternativen var, Instämmer helt, 

Instämmer delvis, Tar delvis avstånd samt Tar avstånd helt. Låga poäng indikerade i 

denna studie hög sensivity to critisism. 

 Vid undersökningen fick försökspersonerna, förutom att besvara dessa tre 

väletablerade frågeformulär, ange utbildningsprogram och kön samt senaste betyg i 

ämnena engelska, idrott/hälsa och matematik (IG – Icke godkänd, G – Godkänd, VG – 

Väl Godkänd samt MVG – Mycket väl godkänd). Respondenterna fick dessutom 

besvara frågan om de respektive betygen stämde överens med deras egna förväntningar 

samt om de uppfattade att deras föräldrar var nöjda med deras insats i skolan. Svaret på 
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frågan skulle kunna återspeglas i graden self-esteem, alltså om familjens krav spelar in. 

Frågan ”Vet du vad du vill utbilda dig till?” kan återspegla en skillnad i 

målmedvetenhet beträffande huruvida de visste vad de ville utbilda sig till och graden 

av self-esteem och self-efficacy. Betygen angavs med IG, G, VG eller MVG, 

betygspoängen beräknas som vid meritvärdering till högskolan där betyget Icke 

Godkänd är noll poäng, Godkänd är värt 10 poäng, Väl Godkänd 15 och Mycket Väl 

Godkänd 20 poäng. Betygen hanteras i denna studie som intervalldata. Resterande 

frågeställningarna utöver de tre formulären besvarades med ja eller nej. Samtliga 

beräkningar i undersökningen genomfördes i statistikprogrammet SPSS, där data 

beräknades i t-test, Pearsons korrelation, ANOVA och multipel regression.  

. Begreppet self-esteem har två ganska differentierade underbetydelser. En betydelse 

av att ha hög self-esteem, är att individen anser sig vara väldigt bra. Den andra 

betydelsen är att en individ med hög self-esteem anser sig vara tillräckligt bra. Det är 

alltså möjligt för en person att anse sig vara överlägsen sin omgivning, men ändå 

känna sig otillräcklig inför vissa normer och krav hon själv satt upp. Å andra sidan kan 

en tonåring uppfatta sig själv som ganska medelmåttig, men ändå vara nöjd 

(Rosenberg, 1965).     

Hög self-esteem noterat på Rosenbergs Self-esteem scale RSES (Sherer et al. 1982) , 

uttrycker känslan av att vara tillräckligt bra. Hög self-esteem beskriver en person som 

känner sig betydelsefull, som respekterar sig själv samt inte föraktar sig själv eller 

känner förakt från sin omgivning. Individen med hög self-esteem uppfattade sig dock 

inte nödvändigtvis överlägsen andra (Rosenberg, 1965). 

Låg self-esteem. Låg self-esteem noterat på RSES (Sherer et al. 1982) innebär att 

individen saknar självrespekt, känner självförakt, självförnekelse och otillfredsställelse 

med sig själv. Självbilden är inte godtagbar, och individen önskade att den var 

annorlunda (Rosenberg, 1965).Resultat 

Syftet med denna studie är att se om det finns en skillnad mellan pojkar och flickor 

angående de psykologiska aspekterna self-efficacy, self-esteem och sensitivity to 

criticism. Studien undersöker även skillnaderna i betyg ur ett könsperspektiv samt hur 

förhållandet ser ut mellan betyg och self-efficacy, self-esteem respektive sensitivity to 

criticism. Slutligen ställs frågan om det finns någon skillnad mellan elever på 

programmen estetiskt program, samhällsvetenskapligt program samt 
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naturvetenskapligt program vad gäller self-esteem, self-efficacy och sensitivity to 

criticism.  

 För att se eventuella skillnader mellan pojkar och flickor beträffande self-esteem, 

self-efficacy, sensitivity to criticism, betyg engelska, betyg idrott/hälsa, betyg 

matematik samt betyg total genomfördes beräkning med hjälp av t-test (tabell 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 1 

Medelvärde och standardavvikelse för pojkar och flickor avseende variablerna self-

esteem, self-efficacy, sensitivity to criticism, betyg engelska, betyg idrott/hälsa, betyg 

matematik samt betyg total 

 Pojkar (n=53) Flickor (n=85)   

 M SD M   SD t p 

Self-esteem 33,00 4,98 30,00 6,56 2,82 0,01 

Self-efficacy 60,69 8,12 61,51 8,69 0,55 0,59 

Sensitivity to criticism a 12,00 2,69 9,18 2,91 5,70 0,00 

Betyg engelska 14,61 4,22 13,89 4,11 0,97 0,34 

Betyg idrott/hälsa 14,31 6,78 14,30 4,51 0,01 0,99 

Betyg matematik 11,57 5,61 11,30 5,23 0,28 0,78 

Betyg totalb 40,49 12,74 39,30 10,24 0,59 0,56 
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a Högt värde på sensitivity to criticism motsvarar låg känslighet för kritik 
b Avser summan av betygen i engelska, idrott/hälsa och matematik 

  

 Tabell 1 visar att pojkar uppger signifikant högre värden på self-esteem än flickor. 

Flickor uppgav signifikant lägre värden på sensitivity to criticism, vilket innebär att de 

är känsligare för kritik. Då det gäller self-efficacy och olika typer av betyg fanns ingen 

skillnad mellan pojkar och flickor. 

 För att kunna registrera eventuella samband mellan undersökningens 

huvudvariabler, self-esteem, self-efficacy, sensitivity to criticism och betyg engelska, 

betyg idrott/hälsa, betyg matematik samt betyg total genomfördes en 

korrelationsberäkning mellan nämnda variabler (tabell 2). 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 2  

Pearsons korrelationskoefficienter och signifikansnivåer  mellan variablerna self-

esteem, self-efficacy, sensitivity to criticism, betyg engelska, betyg idrott/hälsa, betyg 

matematik samt betyg total 

 1 2 3 4 5 6 7 

1. Self-esteem - - 0,61  

(0,00) 

0,47 

(0,00) 

-0,04 

(0,63) 

0,73 

(0,42) 

-0,03 

(0,76) 

-0,00 

(0,97) 

2. Self-efficacy  - - 0,23 

(0,01) 

0,14 

(0,11) 

0,23 

(0,01) 

0,18 

(0,04) 

0,25 

(0,01) 

3. Sensitivity 

to criticism a 

  - - -0,14 

(0,11) 

0,02 

(0,86) 

-0,09 

(0,28) 

-0,09 

(0,32) 

4. Betyg 

engelska 

   - - 0,19 

(0,03) 

0,52 

(0,00) 

0,72 

(0,00) 
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5. Betyg 

idrott/hälsa 

    - - 0,31 

(0,00) 

0,71 

(0,00) 

6. Betyg 

matematik 

     - - 0,82 

(0,00) 

7. Betyg totalb 

 

      -- 

Anm. Översta värdet motsvarar korrelationskoefficienten, understa värdet motsvarar p-värdet. 
a Högt värde på sensitivity to criticism motsvarar låg känslighet för kritik 
b Avser summan av betygen i engelska, idrott/hälsa och matematik 

  

 Signifikant positiv korrelation finns mellan de tre variablerna self-esteem, self-

efficacy samt sensitivity to criticism. Resultatet visar även att det fanns signifikant 

positiv korrelation mellan self-efficacy och betyg idrott/hälsa, betyg matematik samt 

betyg total, men ingen signifikant korrelation med betyg engelska. Det fanns i studien 

ingen signifikant korrelation mellan self-esteem och någon av variablerna, betyg 

engelska, betyg idrott/hälsa eller betyg matematik. Samtliga betygsvariabler 

korrelerade sinsemellan signifikant. 

  

 En linjär hierarkisk regressionsanalys gjordes med betyg total som beroende 

variabel. Eftersom self-efficacy redan tidigare visat sig korrelera signifikant med betyg 

total lades den in som prediktor i första steget. Self-esteem och sensitivity to criticism 

lades in efterhand i den ordning de förmodades påverka. I det andra steget lades self-

esteem till, i det tredje steget lades sensitivity to criticism till ( tabell 3). 

 

Tabell 3  

Hierarkisk regressionsanalys över betyg total och prediktorerna self-efficacy, self-

esteem och sensitivity to criticism 

N = 

138 

 Ostandardiserade 

koefficienter 

Standardiserade 

koefficienter 

 

Steg  b SD β   t p 

1 Konstant 20,03 6,89  2,91 0,004 

 Self-efficacy 0,32 0,11 0,25 2,88 0,005 
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2 Konstant  21,85 6,90  3,17   0,01 

 Self-efficacy 0,49 0,14 0,38 3,51 0,001 

 Self-esteem      -0,39 0,20     -0,22    -2,03   0,05 

       

3 Konstant 23,51 7,08  3,32 0,001 

 Self-efficacy 0,47 0,14 0,37 3,33 0,001 

 Self-esteem      -0,28 0,22     -0,16    -1,28   0,21 

 Sensitivity to  

criticism 

     -0,37 0,36     -0,10    -1,04   0,30 

 

 

Den hierarkiska regressionsanalysen visade att self-efficacy hade störst påverkan på 

betyg total. I steg ett förklarades 6 % av variansen inom self-efficacy (R2  = 0,06). I 

steg två förklarades 9 % av variansen inom self-efficacy och self-esteem (R2  = 0,09). 

Analysen utlovar inget orsakssamband utan endast ett matematiskt samband mellan 

variablerna.  

 

Könsvariationer  

För att kunna registrera om eventuella samband även fanns inom könen mellan 

undersökningens huvudvariabler self-esteem, self-efficacy, sensitivity to criticism och 

betyg engelska, betyg idrott/hälsa samt betyg matematik, genomfördes korrelationer 

könsvis mellan nämnda variabler (tabell 4).  

 

Tabell 4 

Pearsons korrelationskoefficienter och signifikansnivåer uppdelade på kön gällande 

self-esteem, self-efficacy, sensitivity to criticism och olika betyg. Pojkar presenteras 

ovanför diagonalen och flickor under diagonalen 

Pojkar (n = 53) 
Flickor (n = 85) 1 2 3 4 5 6 

 
7 
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1. Self-esteem  
 
 

- 0,59 
(0,00) 

0,51 
(0,00) 

-0,01 
(0,96) 

-0,03 
(0,84) 

-0,09 
(0,51) 

-0,06 
(0,68) 

2. Self-efficacy  
 
 

0,68 
(0,00) 

- 0,46 
(0,01) 

0,14 
(0,35) 

0,06 
(0,69) 

0,17 
(0,25) 

0,15 
(0,30) 

3. Sensitivity to  
criticism  
 

0,39 
(0,00) 

0,19 
(0,08) 

- -0,08 
(0,59) 

0,11 
(0,43) 

-0,11 
(0,45) 

-0,01 
(0,93) 

4. Betyg engelska 
 
 

-0,09 
(0,43) 

0,16 
(0,17) 

-0,27 
(0,02) 

- 0,22 
(0,13) 

0,53 
(0,00) 

0,68 
(0,00) 

5. Betyg idrott/hälsa 0,15 
(0,20) 

0,40 
(0,00) 

-0,06 
(0,57) 

0,18 
(0,11) 

- 0,38 
(0,01) 

0,77 
(0,00) 

6. Betyg matematik 0,01 
(0,97) 

0,18 
(0,10) 

-0,13 
(0,27) 

0,52 
(0,00) 

0,24 
(0,04) 

- 0,82 
(0,00) 

7. Betyg totalb 0,01 
(0,95) 

0,33 
(0,01) 

-0,21 
(0,07) 

0,75 
(0,00) 

0,63 
(0,00) 

0,82 
(0,00) 

- 

Anm. Översta värdet motsvarar korrelationskoefficienten, understa värdet motsvarar p-värdet  
a Högt värde på sensitivity to criticism motsvarar låg känslighet för kritik 
b Avser summan av betygen i engelska, idrott/hälsa och matematik 

 

 Likheter mellan pojkar och flickor. Tabell 4 visar att self-esteem korrelerar positivt 

med både self-efficacy och sensitivity to criticism för båda könen. Betyg idrott/hälsa 

korrelerar positivt med både betyg matematik och betyg total för både pojkar och 

flickor. Betyg matematik och betyg engelska korrelerar positivt liksom betyg matematik 

och betyg total. Betyg engelska korrelerar positivt med betyg total. De senare 

resultaten gäller för båda könen. 

 Olikheter mellan pojkar och flickor. Tabell 4 visar att self-efficacy korrelerar 

positivt med betyg idrott/hälsa och med betyg total för flickor men ej för pojkar. 

Sensitivity to criticism korrelerar negativt med betyg engelska för flickor, vilket 

innebär att flickor med högt engelskbetyg är känsligare för kritik än flickor med lägre 

engelskbetyg. Sensitivity to criticism korrelerar ej signifikant med betyg engelska för 

pojkar. Däremot korrelerar sensitivity to criticism positivt med self-efficacy för pojkar, 

men ej för flickor. Vilket betyder att pojkar med hög tro på sin förmåga är okänsliga 

för kritik. 
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Variationer mellan gymnasieprogrammen 

För att testa om medelvärdet för eleverna på estetiska programmet, 

samhällsvetenskapliga programmet samt naturvetenskapliga programmet skilde sig åt 

gällande self-esteem, self-efficacy och sensitivity to criticism samt betyg engelska, 

betyg idrott/hälsa, betyg matematik samt betyg total, genomfördes beräkningar med 

hjälp av ANOVA (tabell 5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 5 

Medelvärden och standardavvikelser för self-esteem, self-efficacy, sensitivity to 

criticism, betyg engelska, betyg idrott/hälsa, betyg matematik samt betyg total för 

elever på det estetiska programmet, samhällsvetenskapliga programmet och det 

naturvetenskapliga programmet 

 Estetiska 
programmet 

(n = 52) 

Samhällsveten-
skapliga  

programmet 
(n = 34) 

Naturveten-
skapliga 

programmet 
(n = 52) 

 
F 

 
p 

Self-
esteem 

28,71 
(7,05) 

31,41 
(5,92) 

33,29 
(4,46) 

7,69 0,001 

Self-
efficacy 

47,96 
(9,05) 

51,93 
(6,23) 

52,37 
(5,92) 

4,94 0,01 

Sensitivity 
to criticism 

9,94 
(3,29) 

10,21 
(3,32) 

10,62 
(2,88) 

0,60 0,55 

Betyg 
engelska 

12,50 
(4,76) 

14,24 
(3,78) 

15,82 
(2,95) 

8,85 0,000 
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Betyg 
idrott/hälsa 

11,10 
(6,17) 

15,91 
(4,91) 

16,60 
(2,97) 

17,64 0,000 

Betyg 
matematik 
 
 

9,30 
(5,89) 

10,61 
(4,10) 

14,08 
(4,41) 

12,07 
 

0,000 

Betyg 
total a 
 

32,90 
(11,87) 

40,76 
(8,94) 

46,38 
(7,28) 

23,74 0,000 

Anm. Översta värdet motsvarar medelvärdet, understa värdet motsvarar standardavvikelsen. 
a Avser summan av betygen i engelska, idrott/hälsa och matematik. 

 

 Undersökningen påvisade signifikant skillnad i self-esteem mellan eleverna på de 

olika gymnasieprogrammen och signifikant skillnad påvisades även för self-efficacy 

mellan eleverna på de olika gymnasieprogrammen. Samtliga betyg skilde sig 

signifikant mellan gymnasieprogrammen. 

 Påföljande t-test visade att skillnaderna i self-esteem endast var signifikanta t(99) = 

3,92, p = 0,000 mellan eleverna på det naturvetenskapliga programmet, och eleverna 

på det estetiska programmet. T-test visade även att skillnaden i self-efficacy också bara 

var signifikant t(100) = 2,90, p = 0,005 mellan det naturvetenskapliga programmet, och 

eleverna på det estetiska programmet.  

 Påståendet ”Min familj är nöjd med min insats i skolan”, besvarades med ett Ja av 

94,9 %. Vidare besvarades frågan ”Vet du vad du vill utbilda dig till?” med ett Ja av 

62,3 %. Frågan ”Betyget i engelska var vad jag förväntade mig”, besvarades med Ja av 

80,4 %. Frågan ”Betyget i idrott/hälsa var vad jag förväntade mig”, besvarades med Ja 

av 81,2 %. Frågan ”Betyget i matematik var vad jag förväntade mig”, besvarades med 

Ja av 78,3 %, (N = 138 för samtliga frågor). Dessa resultat analyserades inte ytterligare 

i denna studie.  

 

Diskussion 

Syftet med studien har varit att undersöka om förmågan att vara nöjd med sig själv, 

self-esteem, och upplevelsen av att klara av det man föresatt sig, self-efficacy, samt 

känsligheten för kritik, sensitivity to criticism, har samband med gymnasieungdomars 

betyg i olika ämnen, nämligen engelska, matematik och idrott/hälsa. I studien har även 

undersökts om pojkar och flickor skiljer sig åt i dessa avseenden, samt om eventuella 
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skillnader även finns mellan ungdomar som valt olika program på gymnasiet 

(samhällsvetenskapligt, estetiskt och naturvetenskapligt program). 

 Self-efficacy, self-esteem, sensitivity to criticism och betyg. Self-esteem, self-

efficacy samt sensitivity to criticism korrelerade samtliga positivt och signifikant sett 

till hela urvalet i studien, vilket tyder på att begreppen har nära samband. Resultaten i 

denna studie visade positiv korrelation mellan self-efficacy och variablerna betyg 

matematik, betyg idrott/hälsa samt betyg totalt. Matematik har en generellt hög status i 

skolvärlden, vilket tros vara relaterat till uppfattningen om ämnets starka koppling till 

intelligens. Enligt Ashton (1985) anses matematik svårare att lära sig än språk, vilket 

då skulle kunna förklara varför matematikbetyget har starkare koppling till self-

efficacy än betyget i engelska. Däremot korrelerar sensitivity to criticism negativt med 

betyg i engelska för flickor på tredje året i gymnasiet. Gymnasieflickor som har högt 

betyg i engelska är alltså känsligare för kritik än flickor med lägre betyg i engelska. 

Märkbart är att flickors betyg i idrott/hälsa korrelerade signifikant med self-efficacy 

medan så ej var fallet för pojkars betyg i idrott/hälsa. Detta innebär att flickor har en 

högre medvetenhet om sina idrottsliga förmågor. Bandura (1997) hävdade i sin studie 

att ämnet idrott är mera anpassat till pojkars intressen än flickors. Banduras (1997) 

studie visar att individer som har en hög känsla av self-efficacy också är bättre på att 

värna om sin hälsa. Kanske har flickor en högre medvetenhet om fysisk ansträngning i 

relation till hälsan än pojkar.  

 Resultaten visar att self-efficacy skiljer sig från self-esteem när det gäller betyg. 

Eleverna med hög self-efficacy har högre betyg men de har inte nödvändigtvis hög 

self-esteem. Korrelation mellan de olika betygen och self-esteem erhölls ej. Detta 

överensstämmer med O´Malley och Bachmans (1982) studie där studieresultatet blir 

mindre viktigt för elevers self-esteem under de senare gymnasieåren och detta gäller 

för båda könen. Påföljande multipla regressionsanalyser påvisade ingen samvariation 

mellan self-efficacy, self-esteem och sensitivity to criticism vare sig med de enskilda 

betygen i engelska, idrott/hälsa eller matematik som prediktorer. Däremot påvisades en 

signifikant samvariation mellan self-efficacy och self-esteem med betyg total som 

prediktor. Regressionen är svårförklarad med ett negativt värde för self-esteem. 

Möjligen kan den något sneda könsfördelningen i undersökningen föranleda att 

flickornas generellt sämre self-esteem återspeglar sig i detta resultat. Ett sammanlagt 
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medelbetyg för samtliga ämnen samt ett större och könsmässigt jämnare urval hade 

eventuellt behövts för att ytterligare tydliggöra samvariationen. Tidigare forskning 

indikerar korrelation mellan self-esteem och högt matematikbetyg (Owens & 

Newbegin, 2001). När det gäller övriga betyg fann Rosenberg (1965, 1979) ett positivt 

samband mellan self-esteem och skolprestation, men fann också att tonåringar som var 

involverade i exempelvis idrott utanför skolan hade högre self-esteem. En orsak till att 

self-esteem inte korrelerade med betyg i vår studie kan vara att vårt urval endast bestod 

av 138 elever varav 85 stycken var flickor. Eftersom flickor uppvisar lägre self-esteem 

kan möjligen den något sneda könsfördelningen ha inverkat på resultatet.  

 Self-efficacy, self-esteem, sensitivity to criticism och kön. Som tidigare nämnts 

korrelerar self-efficacy, self-esteem och sensitivity to criticism positivt, sett till hela 

gruppen i studien. Det finns ingen signifikant skillnad mellan pojkars och flickors self-

efficacy under tredje året i gymnasiet. Pojkar och flickor har alltså samma medvetenhet 

när det gäller att veta vad de klarar att prestera. Banduras (1997) self-efficacyteori talar 

genomgående om betydelsen av tron på den egna förmågan att utföra det som behövs, 

ambitionsnivån, för att klara av framtida skolprestationer. Flickors känslighet för kritik 

korrelerade inte med self-efficacy vilket var fallet för pojkar. Detta innebär att pojkar 

som är medvetna om vad de kan prestera inte är känsliga för kritik medan det 

sambandet inte finns för flickor. Olika uppfostran och stereotypa framställningar av 

pojkar som handlingskraftiga och flickor som hjälplösa, kan vara förklaringar till detta.        

    Resultaten från gymnasiets avgångselever tyder på stora likheter mellan könen då 

det gäller förhållandet mellan self-esteem och sensitivity to criticism. Flickor har dock 

lägre self-esteem och större känslighet för kritik än pojkar. Individer med låg self-

esteem har en hög känslighet för kritik och verkar vara snabba att tro att andra dömer 

dem efter samma kritiska måttstock som de själva (Coopersmith, 1967). Flickor i 

gymnasieåldern har oftare ett instabilt self-esteem än pojkar. Detta kan visa sig genom 

att flickors self-esteem kan variera mer från dag till dag. Flickor kan ha en lägre tro på 

sig själva trots goda betyg, men förhållandet kan även vara att pojkar snarare har en 

benägenhet att uppge alltför högt self-esteem (Rosenberg, 1979). Könsskillnader 

påvisades även i studien av Quatman och Watson (2001), där pojkar uppvisade högre 

self-esteem än flickor beträffande hur intelligenta de upplevde sig vara.  
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 Self-efficacy, self-esteem, sensitivity to criticism och programval. Resultaten visar 

signifikant skillnad mellan elever på det estetiska programmet och det 

naturvetenskapliga programmet när det gäller self-efficacy och self-esteem. 

Skillnaderna var inte signifikanta mellan samhällsvetenskapliga programmet och de 

övriga två programmen. Forskningen har funnit samband mellan uthålligheten i 

skolarbetet, elevers positiva upplevelse av skolan samt en hög värdering av 

skolprestationer (Rosenberg, Schooler & Schoenbach, 1989).  Matematikbetyget kan 

eventuellt kännas mer angeläget för en elev på naturvetenskapliga programmet än för 

en elev på estetiska programmet. Kopplingen med self-efficacy blir då tydligare i 

förhållande till detta betyg. Vårt val av ämnesspecifika betyg ger dock ingen 

helhetsbild av förhållandet mellan de olika programmen. 

  Signifikanta skillnader uppmättes mellan studiens samtliga betyg och de tre 

gymnasieprogrammen, vilket indikerar att elever som valt mera studieintensiva 

program också har högre betyg. Logiken är knappast anmärkningsvärd. Det kan dock 

finnas en brist i undersökningen när det gäller urvalet av betyg. Skillnader i kursnivå 

för de undersökta betygen kan finnas. Dessa kan ej heller betraktas som generella 

medelvärden för betyg i de tre gymnasieprogrammen. Undersökningen tar ej heller 

hänsyn till de olika karaktärsämnena för de tre gymnasieprogrammen. 

 Framtida forskning. Ytterligare forskning för att utröna varför flickor är mer 

känsliga för kritik och har lägre self-esteem än pojkar vore berättigad. Kanske 

familjestruktur, uppfostran och personlighet kan spela in. En annan aspekt på 

kompletterande forskning är platsen i syskonskaran och upplevd trygghet i familjen. 

Dessa faktorer borde vara intressanta fenomen att studera tillsammans med både self-

esteem och self-efficacy. Ett annat intressant område för framtida forskning skulle 

kunna vara att undersöka lärares self-efficacy och studera om den påverkar elevers 

upplevda self-efficacy. Resultaten från sådan forskning skulle kunna leda till 

förändringar i skolans pedagogiska struktur. Det tycks som om strukturer i klassrum 

kan underminera en students uppnådda self-efficacy och sänka de framtida 

möjligheterna att nå akademisk framgång (Bandura, 1986). Studier visar att elever med 

studiesvårigheter har mest problem när hela gruppen arbetar med samma material och 

läraren hela tiden jämför individer med varandra. Eleverna värderas i relation till olika 

subgrupper i klassen och får på så vis svårare att som enskilda individer påverka 



Self-efficacy, self-esteem och sensitivity to criticism 24 

lärarens värdering. I en diversifierad miljö däremot, där mer skräddarsydda uppgifter 

och bedömningar används, mäter man sig mot egna mål och prestationer. 

 Sammanfattningsvis kan sägas att self-efficacy, self-esteem och sensitivity to 

criticism avser näraliggande men ändå olika dimensioner av människors känsla av sig 

själv. Individens prestationer, attityder och förväntningar kan dock inte förklaras 

enbart med dessa begrepp, varför kompletterande forskning kanske skulle kunna ge en 

bättre helhetsbild. De tidigare forskningsresultat som åberopas i studien är uteslutande 

hämtade från utomnordiska förhållanden. Kulturella och sociala skillnader hos 

försökspersonerna kan vara av betydelse för en direkt jämförelse mellan resultaten. 

 Undersökningen har visat att vissa skillnader finns mellan pojkar och flickor. 

Exempel på dessa skillnader är att pojkar har högre self-esteem och lägre sensitivity to 

criticism än flickor, det vill säga pojkar har en positivare attityd till sig själva och är 

mindre känsliga för kritik från sin omgivning än flickor. En förutsättning för 

förändring är trots allt att förebilderna för flickor successivt förändras. Kanske kan en 

mer jämlik behandling av flickor i uppfostran, skola och medier efterhand leda till att 

dessa skillnader försvinner, för skillnaden existerar inte i pojkars och flickors self-

efficacy. Studien visar att pojkar och flickor på gymnasiet har samma medvetenhet om 

den egna förmågan till prestation, och presterar lika bra. 
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