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Syftet med denna studie var att undersöka vilka faktorer som påverkar  flickors och pojkars 
självkänsla i skolan, samt att finna eventuella genusskillnader. En kvantitativ metod i form av 
en enkätundersökning användes, där eleverna i årskurs 8 på en högstadieskola i Västra 
Götalands län deltog. Studien visar att flickorna har lägre självkänsla än pojkarna i skolan. 
Flickorna skattar sin egen kunskapsnivå lägre än pojkarna, trots att de har högre betyg än 
pojkarna. Flickor har svårare än pojkar att få fram sina åsikter i skolan. Flickor tycker det är 
svårare än pojkar att prata i helklass. Elever med aktiv fritid hade bättre självkänsla än elever 
utan aktiv fritid. Detta resultat framkom bland bägge könen, men speciellt känsliga för detta 
verkar flickor vara. Flickor utan fritidsaktivitet var de som hade lägst självkänsla och de som 
trivdes sämst i skolan. Samband mellan aktiv fritid och självkänsla behöver tittas mer på. 
 
Personer med stark självkänsla upplever ökad livskvalitet och bättre hälsa. Låg självkänsla ger 
sämre livskvalitet och sämre hälsa. Skillnaden mellan flickors och pojkars självkänsla kan 
antas vara så stor att särskild hänsyn behöver tas till detta i skolan. Skolan behöver ta mer 
hänsyn till de olika behoven mellan könen, så att alla får lika förutsättningar och möjligheter 
att kunna utvecklas på bästa sätt.  
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The purpose of this study was to examine the factors affecting girls' and boys' self-esteem in 
school, and to find any gender differences. A quantitative method in form of a questionnaire 
survey was used, where students in grade 8 in a secondary school in the region of Västra 
Götaland participated. The study shows that girls have lower self-esteem than boys in school. 
The girls estimate their own knowledge lower than boys despite having higher grades than 
boys. Girls are more difficult than boys to obtain their views in school. Girls find it harder 
than boys to talk when the whole class has lessons together. Students with active leisure time 
had better self-esteem than students without active leisure. This result emerged among both 
sexes but especially susceptible to this seems to be girls. Girls without leisure had the lowest 
self-esteem and enjoyed school the least. The links between active leisure and self-esteem 
needs to be further looked into.  
 
People with strong self-esteem are experiencing improving quality of life and health. Low 
self-esteem gives worse quality of life and poorer health. The difference between girls' and 
boys' self-esteem can be so great that special attention needs to be taken of this in school. 
Schools need to take more into account the different needs between the sexes, so that all have 
equal conditions and opportunities to develop the best. 
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1. INLEDNING 
 
I mitt arbete som skolsköterska på en högstadieskola har jag upplevt att flickor oftare än 
pojkar tar kontakt med skolhälsovården. Flickorna uttrycker också oftare än pojkar att de inte 
mår bra. Det kan röra sig om missnöje med sitt utseende, sin vikt, hur de mår, känsla av 
utanförskap mm. Det kan ibland också vara ett beteende, såsom ätstörning eller 
skärskadebeteende. Detta framkommer i det individuella samtalet, såsom hälsosamtal i 
årskurs 6 och 8 eller vid ett enskilt besök. Det kan också komma fram i gruppsamtal med 
exempelvis halvklass med blandat flickor och pojkar, eller så kan det vara någon lärare, 
förälder eller kamrat till eleven som kommer och berättar att de är oroliga för någon elev.   
 
Samtidigt ser jag i mitt arbete i skolans elevhälsoteam att mycket av skolans resurser läggs på 
pojkar. Detta uppfattar jag inte beror på att pojkarna mår sämre eller behöver mer hjälp än 
flickorna, utan på att pojkarna oftare är svårare för lärarna att hantera i den stora grupp som 
klassen utgör, och att lärarna därför snabbare slår larm.  
 
Flickor verkar således generellt ha lättare att prata med andra om hur de mår och därmed 
öppnas möjlighet till att få professionell hjälp, och pojkar har svårare att uttrycka hur de mår 
och därmed söka hjälp. Paradoxalt nog verkar det som om pojkar ändå får mer hjälp än 
flickor.  
 
Flickor med koncentrationssvårigheter har ej pojkarnas utåtagerande sätt, utan vänder sig 
oftast inåt: tysta flickor. Flickors symtom på att de mår dåligt visar sig senare än pojkars. 
Dessa är mer lätthanterade för läraren, men behöver lika mycket stöd som pojkar med samma 
problematik (Hultén, Wasserman, 1992). 
 
Den psykosociala ohälsan har ökat mest i åldrarna 16-24år mellan 1989-2005, från 9 % till 30 
% (SOU 2006:77). I Statens Folkhälsoinstituts grundrapport om Svenska skolbarns 
hälsovanor2005/2006, kan man läsa att såväl självskattad hälsa, somatiska och psykiska 
besvär försämras med stigande ålder och skillnaden mellan flickor och pojkar ökar. Sett över 
tid har de somatiska och psykiska besvären ökat bland både pojkar och flickor. Dock uppger 
flickorna symtom på ohälsa i högre utsträckning än pojkarna i samtliga åldrar. Det är också 
fortsatt så att flickorna trivs i mindre utsträckning med livet än pojkarna i alla åldrar. Denna 
skillnad har blivit mer märkbar de senaste 20 åren, då framför allt de 13-15 åriga flickornas 
trivsel minskat. Det har visat sig i flera studier att det finns samband mellan psykosomatiska 
symtom och olika former av ohälsa. Det har också visat sig att har man symtom som ung eller 
barn ökar risken att man har det som äldre (Statens folkhälsoinstitut, 2005/2006).  
 
Socialstyrelsen rapporterar liknande statistik i sin folkhälsorapport från 2009: Hälsan har 
förbättrats under de senaste decennierna, medellivslängden ökar mer bland män än bland 
kvinnor. Psykisk ohälsa har ökat kraftigt under 1990-talet. Denna hälsoutveckling har brutits 
under 2000-talet utom bland ungdomar, då flera indikatorer pekar på att psykisk ohälsa är 
särskilt vanlig bland yngre kvinnor, men ökar bland båda könen (Socialstyrelsen, 
Folkhälsorapport 2009). 
 
I ”Sammanställning av årsredovisningen 2008 för skolhälsovården i Göteborg”, utgiven av 
Göteborgs Stad, Social Resursförvaltning, kan man läsa: ”I åk 4 är skillnaderna i ohälsa 
mellan könen liten (flickorna har dock oftare huvudvärk, och ont i magen än pojkarna, 
pojkarna är tröttare). I åk 8 och i åk1 på gymnasiet uppger flickorna avsevärt mer ohälsa än 
pojkarna på samtliga tre områden. I åk 1 i gymnasiet har flickor mer än dubbelt så ofta 
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huvudvärk och ont i mage än pojkarna. Det är också flickorna på högstadiet och på gymnasiet 
som har lägst andel uppmätta goda vanor” (sömn, kost och motion). 
 
I många undersökningar av fördelningen av talutrymmet i klassrummet hänvisas det till den 
så kallade ”tvåtredjedelsregeln”. Den syftar till att läraren talar i två tredjedelar av 
lektionstiden, och eleverna i en tredjedel. Av denna tredjedel talar pojkarna i två tredjedelar 
och flickorna i en tredjedel (Einarsson & Hultman, 1984).  
 
Beror detta på sk genuskontrakt (Hirdman, 2001): lärarens och elevernas (både flickors och 
pojkars) invanda mönster, vad som är ”ok”, hur länge en flicka respektive. pojke skall prata?. 
 
Hög självkänsla och god mental hälsa har visat sig vara starkt sammankopplat (Birndorf, 
2005). Barn med god självkänsla löper mindre risk för att utveckla psykiska problem 
(Bremberg, 2004). Således har ohälsa och låg självkänsla samband. 
 
Vilka faktorer påverkar självkänslan? Är det skillnad mellan flickors och pojkars självkänsla, 
och vad är orsakerna till denna skillnad i så fall? Kan man se någon skillnad mellan könen i 
skolan, när det gäller självkänsla hos eleverna? 
 
 

2 BAKGRUND 
 
Individens självkänsla påverkar allt från hur hon mår till hur framgångsrik hon är eller blir. I 
tonåren intensifieras skapandet av den egna identiteten och självkänslan. Under stor del av 
denna viktiga tid befinner sig ungdomen i skolan. Därför ses skolan som en naturlig plats där 
man kan hjälpa eleverna med denna del av sin utveckling. Skolan är också en av de få platser i 
vårt samhälle där man möter alla, vilket gör den till en mycket viktig miljö. (Gådin & 
Hammarström, 2003; Skollagen 1985: 1100; Skolverket, 2009). 
 
Då hög självkänsla och god mental hälsa har visat sig vara starkt sammankopplat (Birndorf, 
2005), och flickor uppger symtom på ohälsa i högre utsträckning än pojkar i samtliga åldrar 
och flickor trivs i mindre utsträckning med livet än pojkar i alla åldrar (SOU, 2009), finns 
anledning att undersöka samband mellan dessa faktorer: genusskillnader, hälsa och 
självkänsla. 
 
Genus 
  
Kön är både en framträdande biologisk egenskap och en socialt och kulturellt förmedlad 
kategori. I alla samhällen har män och kvinnor mer eller mindre olika könstypiska uppgifter. 
Det finns skrivna och oskrivna regler för hur män och kvinnor skall uppträda. Pojkar och 
flickor blir tidigt medvetna om skillnaderna mellan könen. Barn bildar begrepp om kön av 
omgivningens beteende, normer och värderingar (Von Tetzchner,2001).  
I Yvonne Hirdmans teori har ordet genus en central roll. Det görs skillnad mellan ordet genus, 
som representerar det sociala könet, och ordet kön som representerar det biologiska könet 
(Hirdman, 2001).  
 
Historiskt sett har mannen beskrivits som normen (A), kvinnan som icke-man (icke A) eller 
den lilla mannen (a), dvs en icke fullt utvecklad människa, eller som en helt annan art (B) vars 
främsta uppgift är att bli mor. Dessa teman har vetenskapsmän, författare, filosofer utgått 
ifrån sedan antiken då de beskrivit genusskillnader. Normativa uttalanden har förstärkt och 
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fött stereotypa föreställningar (sk genuskontrakt) om manligt-kvinnligt: Han tar hand om 
henne- Hon, den barnafödande (Hirdman, 2001). 
 
Könsroller 
 
Könsrollerna är summan av de förväntningar som ställs på barn och vuxna i kraft av de kön de 
tillhör. Dessa förväntningar varierar från kultur till kultur och från olika tidsepoker och 
livsområden. Flickor och pojkar visar tidigt preferenser för olika leksaker, men det är snarare 
barnets erfarenheter av egna och andra barns preferenser och deras beteende som bidrar till 
könspräglingen och som efter hand leder till en medveten uppfattning om vad det innebär att 
vara flicka eller pojke. När barnet börjar skolan känner det väl till dessa förväntningar, vilka 
egenskaper som är feminina och maskulina. Med åldern får barnet större insikt i 
förväntningarna men blir också mindre konformt och flexibelt i sin inställning. I ungdomsåren 
blir könsrollerna återigen mer stereotypa, sannolikt därför att fokuseringen på sexuella 
relationer innebär en attitydmässig förstärkning av könsrelaterade förväntningar (Von 
Tetzchner, 2005). 
 
Mäns och kvinnors roller i samhället är något de själva skapar och som är föränderligt. Då 
man i ett historiskt perspektiv alltid har utgått från mannen som norm, blir kvinnligt på det 
sättet det som skiljer sig åt från mannen och således kommer i andra hand (Hirdman, 1997). 
Hirdman (1997) menar vidare att i varje samhälle i varje tid har man ett osynligt kontrakt 
mellan män och kvinnor, om hur vi skall vara och bete oss mot varandra. Dessa 
”genuskontrakt” som hon kallar dem, är oftast väldigt konkret utformade i olika nivåer för hur 
män och kvinnor skall vara mot varandra i kamratskap, i äktenskap, i arbetslivet. 
Människan styrs och påverkas av inlärda tankemönster om hur man skall vara som man och 
kvinna. Dessa mönster är hela tiden förändringsbara (Hirdman, 2001); exempelvis 
tankemönster, beteenden eller olika maktstrukturer inom arbete och politik. Mycket 
nutidsforskning bygger på denna teori.   
 
Utveckling av könsidentitet 
 
Kohlberg (1966) beskriver barnets tre stadier i utvecklingen av könsidentitet eller 
könskonstans: 
Första stadiet, från 2 år: Barnet kan säga vem som är flicka eller pojke. Det har dock 
fortfarande diffusa uppfattningar om vuxna personers kön. 
Andra stadiet, från 3-4 år: Barnet utvecklar könsstabilitet, det blir medvetet om att man har 
samma kön hela livet. 
Tredje stadiet, från 6- år: Barnet utvecklar könskonstans, det vet att kön har med biologiska 
karakteristika att göra, inte kläder och liknande. 
 
Könsstereotypier 
 
Könsstereotypier är egenskaper som vuxna eller barn antas ha enbart p.g.a vilket kön de 
tillhör. Det kan vara fysiska och kognitiva färdigheter, intressen, personlighet osv, exempelvis 
pojkar slåss, flickor behöver ofta hjälp (Von Tetzchner, 2001). Barnet börjar skapa 
stereotypier strax efter att de fått sin könsidentitet. 
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Genusteorier 
 
Inom utvecklingspsykologin finns det olika teorier om orsakerna till utvecklingen av 
könstypiskt beteende. Den psykodynamiska teorin utgår från att det är miljön som behandlar 
flickor och pojkar olika, att könens olika beteende är en social konstruktion och inte av 
naturen given. Den biologiska teorin utgår från att det är de biologiska skillnaderna som 
påverkar den könstypiska utvecklingen. (Von Tetzchner, 2001; Kelly, 1998).  
 
Psykodynamiskt perspektiv:  
Utvecklingen av självuppfattning och personlighet sätts i samband med utvecklingen av 
könsidentitet och könsprägling enligt den psykodynamiska teorin. Olikheter i flickors och 
pojkars beteende är ett resultat av förstärkning, imitation och modellinlärning. Barnen ser att 
både äldre barn och vuxna beter sig på ett könsstereotypiskt sätt som till exempel  handlar om 
att pojkar är tuffa och flickor mjuka (Hwang & Nilsson, 2003). Genom förstärkning (belöning 
och bestraffning) utvecklas olika könsroller. Relationen till föräldrarna, speciellt moderns 
tidiga särbehandling av flickor och pojkar, anses vara grunden till denna utveckling. 
Relationen till döttrar präglas av att de upplever likhet och känner igen sig själva, medan 
sönerna i höger grad är främmande och annorlunda. Därför har mödrarna lättare att släppa 
taget om sönerna och deras relation till modern präglas mer av oberoende (autonomi) och 
mindre av närhet (intimitet), och döttrarna blir mer beroende och mer nära. Skillnaden mellan 
flickor och pojkar är ett resultat av att människor i omgivningen uppmuntrar och sanktionerar 
olika slags beteenden. Barn bildar begrepp om kön av omgivningens beteende, normer och 
värderingar (Von Tetzchner, 2001). 
 
Biologiskt perspektiv: 
Enligt denna teori är de medfödda skillnaderna mellan män och kvinnor orsaken till 
könsskillnaderna. Det könstypiska beteendet bestäms av individens mognad, men man menar 
att det inte ensamt har betydelse för beteendemönstret, utan bland annat har den enskildes 
temperament stor betydelse. Man förklarar barnets tendens att leka med barn av samma kön, 
med att flickor och pojkar har olika temperament och därför föredrar olika aktiviteter. Även 
könshormonerna påverkar könspräglingen enligt den biologiska könsteorin. Det pågår 
omfattande forskning inom detta område. Större aggressivitet hos män och benägenhet för 
depression hos kvinnor är tolkat som rent biologiska könsskillnader som kan härledas till 
hormonella skillnader (Von Tetzchner, 2001). 
 
Hirdmans genusteori: 
I Yvonne Hirdmans teori har ordet genus en central roll. Det görs skillnad mellan ordet genus, 
som representerar det sociala könet, och ordet kön som representerar det biologiska könet.  
Hirdmans genussystem vilar på två grundpelare: först genom åtskillnad av könen, 
dikotomisering och sedan genom hierarkisering. Genussystemet fungerar som uppdelning av 
samhället.  Hirdman menar att samhället är organiserat utifrån mannen, mannen utgör normen 
för det normala och allmängiltiga. På så vis kommer mannen automatiskt på första plats och 
det som tillskrivs som kvinnligt på andra plats (Hirdman, 2001). 
Maskulinitetens lagar styr vårt samhälle: ”Att vara man är att inte vara kvinna”. ”Att vara man 
är att vara normbärare” (Hirdman, 2001). 
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Hälsa 
 
Begreppet Hälsa 
 
Inom folkhälsovetenskapen har man länge varit kritisk mot World Health 
Organisations(WHO) välkända definition av hälsa som ”ett tillstånd av fullständigt fysiskt, 
psykiskt och socialt välbefinnande, och inte bara frånvaro av sjukdom och handikapp”. Hälsa 
som sådan är inte ett mål utan bara ett av medlen för god livskvalitet, menar kritikerna (Kelly, 
1998). Man menar att livskvaliteten visst kan vara hög även vid sjukdom och 
funktionsstörning. I Antonowskys teser om salutogena mekanismer, dvs om hälsofrämjande 
faktorer för individen, är begrepp som kontroll, överblickbarhet, sammanhang och 
upplevelsen av att livet har en mening är fundamentala (Antonowsky, 1991). En individs 
positiva resurser inom dessa områden har förutsättningar för god hälsa men också för god 
livskvalitet (Kelly, 1998). Hög självkänsla förbättrar stegvis individens livskvalitet. Låg 
självkänsla å andra sidan, innebär större risker för den enskild att drabbas av känslomässiga 
och beteendemässiga störningar, såsom ångest och depression exempelvis (Quatman &  
Watson, 2001). 
 
Det går att urskilja tre olika perspektiv på orsak till ohälsa: Monofaktoriell genes (varje 
sjukdom har en specifik orsak ,exempelvis någon bakterie), multifaktoriell genes (ett antal 
olika riskfaktorer, exempelvis blodtrycket och förhöjda blodfetter orsakar hjärt-och 
kärlsjukdom), och uppfattningen om generellt ökad sårbarhet. Stress är en faktor som kan 
förklara individens ökad sårbarhet. Stort intresse har därför ägnats åt att arbeta med  
individens ”coping”, dvs. förmågan att hantera stress. Stress kan minska genom bland annat 
fysisk aktivitet. En annan  faktor som påverkar sårbarheten är individens tillgång till nätverk 
av personliga kontakter. Man har kunnat visa att individer med goda nätverk är mindre sjuka 
än andra (Bremberg, 2004). 
 
Psykiska besvär är en av de största orsakerna till ohälsa i befolkningen i helhet. Det kan visa 
sig i form av olika självskadebeteende, såsom ätstörningar, skärskadebeteende, missbruk eller 
riskbeteende. Det finns goda möjligheter att förebygga psykisk ohälsa genom tidiga insatser 
under uppväxten. (Statens folkhälsoinstitut, 2005/2006). 
 
Psykisk ohälsa kan ha sin grund i biologiska avvikelser hos barnet, eller i störningar av 
barnets miljö. Ofta uppstår problem genom interaktionen mellan barnet, med dess speciella 
egenskaper, och dess närmsta omgivning, föräldrarna och andra viktiga vuxna (Bremberg, 
2004). Ett barn med en medfödd skada i nervsystemet kan ha svårt att koncentrera sig. Detta 
kan leda till att omgivningen blir irriterad, vilket ytterligare försvårar för barnet. Motsatsen 
kan inträffa om samma barn väcker omsorg och intresse hos omgivningen. Barnets 
självkänsla ökar och en positiv växelverkan mellan barn och omgivning stödjer barnets 
utveckling. Åtskilliga undersökningar visar att långvariga påfrestningar och upprepade 
negativa livshändelser i familjen ökar risken för senare psykisk ohälsa hos barnet. Det 
avgörande är inte att identifiera någon enskild betydande riskfaktor och försöka avlägsna den. 
Inriktningen bör i stället ligga vid att minska den totala bördan av riskfaktorer och att öka 
tillgången till skyddsfaktorer. Ofta är det mer genomförbart att öka tillgången till 
skyddsfaktorer, eftersom många belastningar är svåra att påverka inom skolans och 
elevhälsans ram (Bremberg, 2004).  
 
Förhållanden under barn- och ungdomsåren har stor betydelse för både den psykiska och 
fysiska hälsan under hela livet. Förebyggande insatser lönar sig, liksom breda insatser och 
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samarbete mellan familj, skola, lokalsamhälle och det svenska samhället. Exempel på detta är 
bl a BVC, Skolhälsovården, och lagstiftning om försäljning av alkohol och tobak till 
minderåriga samt sexualundervisning, diskussion om livsstilsfrågor och livskvalitetsproblem 
hos ungdomar i media. Folkhälsoarbete i statlig och kommunal regi såsom skolhälsovård, 
fritidsaktiviteter (ex. fritidsgårdar), alkoholpolitik (ex drogövervakning, föräldrainformation) 
ungdomsfullmäktige (att engagera ungdomar kan ses om indirekt hälsofrämjande för alla 
ungdomar i kommunen) påverkar ungdomars hälsa (Kelly, 1998).  
 
 
Hälsa och skyddsfaktorer 
 
Hälsofrämjande faktorer, även kallade friskfaktorer såsom härdighet (resilience), bemästring 
(coping) och att få eller skaffa sig makt (empowerment) är olika aspekter av de 
motståndskafter en individ förfogar över (Kelly, 1998). Familjer som utmärks av värme, 
omsorg och sammanhållning och föräldrar som har en tydlig uppfostringsideologi, med klara 
gränser och som följer upp överträdelser med diskussion och motivation (auktoritativ 
uppfostran) anses befrämja resilience. Närmiljö som erbjuder kontakter i form av stöd av 
viktiga vuxna, och en skola med god anda är andra viktiga faktorer som anses befrämja 
resilience.  
 
Det finns ett positivt samband mellan fysisk aktivitet och hälsa. Om ungdomar stimuleras att 
delta i fysisk aktivitet ökar möjligheterna till ett hälsosamt liv (Reichard, Alricsson, 2008). 
Indirekta positiva effekter av fysisk aktivitet är kontakten till andra viktiga vuxna som 
ungdomen får (Kelly,1998) och genom att fysisk aktivitet  utvecklar individens kompetenser 
och därmed stärker sin självkänsla (Bremberg, 2004).  
I alla sammanhang har det visat sig att såväl samhällens som den enskilda familjens ekonomi 
har betydelse för hälsan. Hög utbildning och hög personlig kompetens påverkar individen 
möjlighet att ta till sig kunskap på många områden, t ex beträffande hälsosamma livsstilar till 
ändamålsenliga barnuppfostringsmetoder. Socialgrupp har därför betydelse för ungdomars 
hälsa via föräldrarnas resurser (Kelly, 1998; Gådin & Hammarström, 2000).  
 
Rimliga krav eller balans mellan krav- kontroll och stress har betydelse för självkänslan och 
för hälsan. Att ha makt eller kontroll över sin situation är en resurs. Om samtidigt kraven på 
individen är låga eller måttlig har det visat sig att hälsan blir bättre. Höga krav och låg 
möjlighet till kontroll leder till negativ stress och är hälsovådligt. Att kunna påverka sin 
situation ger bättre mental hälsa. Individens brist på inflytande över sin situation är en 
riskfaktor. Hos vuxna har man sett att arbete med låg kontroll och höga krav är högt 
påfrestande för individen och kan leda till ohälsa (figur 1). Skolmiljön påverkar elevers hälsa 
på samma sätt, elever som kan vara med och påverka i skolan, har bättre mental hälsa, än de 
som inte känner att de kan påverka (Gådin & Hammarström, 2000).  
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Figur 1 
Förhållandet mellan krav och kontroll påverkar självkänslan och hälsan. 
 

 
 
 
Enligt författarna Gådin och Hammarström (2000) påverkas flickors självkänsla av brist på 
kontroll i skola, till skillnad från pojkars. Låg påverkansmöjlighet i skolan påverkade 
självuppskattningen negativt endast hos flickor. Somatisk hälsa och självuppskattning är 
påverkade av psykosociala faktorer i skolan.  
 
Faktorer som kontroll, krav, problem med klasskamrater är kopplade till sämre hälsa och 
självkänsla, och kan delvis förklaras av den ogynnsamma omgivningen som råder i skolorna i 
högre åldrar. Där har eleverna fler lärare, flickor är mer känsliga för hur den personliga 
relationen hos varje lärare är, än vad pojkar är. Vuxna kan gynna tillväxten av självkänsla hos 
ungdomarna genom att skapa positiv kommunikation genom stödjande och omtänksam 
relation (Birndorf, 2005). 
 
Hälsa och riskfaktorer 
 
Den enskilt största orsaken till förlorade levnadsår är tobaksrökning. Därefter kommer 
alkoholbruk, och sedan fysisk inaktivitet. Ett indirekt mått på fysisk aktivitet är övervikt 
(Bremberg, 2004). Utvecklingen av fetma bland skolungdomar hade femdubblats mellan 1986 
och 2001 (Petersen, Brulin & Bergström, 2003). Det finns samband mellan utbildning och 
hälsa: Hjärt- och kärlsjukdomar och diabetes är vanligare bland lågutbildade. Våld och skador 
drabbar oftare barn i familjer med låga inkomster. Överlevnad i bröstcancer är lägre bland 
kvinnor med lägre utbildning Rökning har minskat minskar i alla grupper utom bland kvinnor 
med enbart grundskoleutbildning. Ensamstående kvinnor har mer besvär med värk, oftare 
nedsatt psykiskt välbefinnande, övervikt och röker mer än övriga befolkningen. Ensamstående 
kvinnor med barn avstår i tre gånger så hög utsträckning som befolkningen i sin helhet att 
hämta ut sina läkemedel (Socialstyrelsen, Folkhälsorapport 2009). Barn till föräldrar födda 
utanför Sverige hade sämre hälsa än barn till svenskfödda föräldrar. Tillgång till information, 
utbildning, socialt stöd, och kostvanor, rökning är andra riskfaktorer. Att inte växa upp med 
bägge sina föräldrar, har visat ge ökad risk för alkoholkonsumtion. Flera samtidiga och stora 
förändringar i livsvillkoren minskar individens resilience (härdighet), så även asociala eller 
kriminella syskon eller kamrater, en kaotisk eller inte fungerande skola och ett anonymt och 
kontaktlöst grannskap (Kelly,1998).  
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Arbetslöshet, dålig ekonomi, ger många gånger brist på makt och kontroll och är en 
förklaringsmodell till ohälsa i fattiga och arbetslösa familjer (Kelly,1998). I regeringens 
förnyade folkhälsoproposition (Statens Folkhälsoinstitut 2007/08) bedömer regeringen att 
barn och ungdomar är en av de viktigaste målgrupperna inom folkhälsoarbetet. Det kan ske 
genom föräldrastöd som riktar sig till att förbättra samspel mellan barn och föräldrar i 
hemmet, och genom olika insatser i förskola och skola. Insatser för att träna barnen på olika 
kompetenser, ex problemlösningsförmåga, social och emotionell förmåga, goda levnadsvanor, 
ex kost- och motionsvanor kan spridas i skolan (bl.a. genom Barnavårdscentralen och 
Skolhälsovården). 
 
Statens Folkhälsoinstitut (2007/2008) har efter ett regeringsuppdrag skrivit en rapport hur 
skolan kan förebygga ohälsa hos elever (Skolan förebygger, slutrapport år 2007/2008). Fyra 
hörnstenar för att stärka skyddsfaktorer och skapa ett bättre arbetsklimat för elever och 
skolpersonal har identifierats: 
 

• I klassrummet (ett positivt klassrumsklimat) 
• Föräldrar (föräldrar är viktigast) 
• Elevhälsa (det goda samtalet öppnar vägen) 
• Fritid (intressen- en skyddsfaktor).  

 
Hälsa och genus 
 
Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras på grund av sitt kön 
(FNs barnkonvention, artikel 2).  
 
Flickor upplever lägre välmående i klassen jämfört med pojkar, samtidigt som de har högre 
betyg än pojkarna (Undheim & Sund, 2005). Även Gådin och Hammarströms studie (2000) 
visar att flickor har mer somatiska besvär än pojkar. Man fann att självkänsla var den 
viktigaste skyddsfaktorn mot somatiska besvär. Flickor utvecklar oftare än pojkar ett 
självskadebeteende (ex. ätstörningar, skärskadebeteende) när de mår dåligt. Dubbelt så många 
unga flickor och kvinnor som unga pojkar och män lider av depression. Pojkar begår dock fler 
självmord än flickor (Hultén & Wasserman, 1992). 
 
Det finns samband mellan psykosomatiska symtom och olika former av psykisk ohälsa. 
Flickor uppger i högre utsträckning symtom på ohälsa än pojkar i samtliga åldrar (Statens 
Folkhälsoinstitut, 2005-2006). Hög grad av kontroll och samtidigt hanterbara krav är 
hälsobringande. Lågt inflytande och höga krav anses vara den traditionella kvinnorollen, som 
flickor systematiskt socialiseras till att acceptera. Män har högre status och därmed mer makt 
eller kontroll i samhället än kvinnor. Mansrollen innebär traditionellt sett mer inflytande och 
lägre krav.(Kelly, 1998). 
 
Flickor med koncentrationssvårigheter har ej pojkarnas utåtagerande sätt, utan vänder sig 
oftast inåt: tysta flickor. Flickors symtom på att de mår dåligt visar sig senare än pojkars. 
Dessa är mer lätthanterade för läraren, men behöver lika mycket stöd som pojkar med samma 
problematik (Hultén & Wasserman, 1992). 
 
Det är stor skillnad i både mortalitet och morbiditet mellan män och kvinnor i både 
ungdomsåren och i vuxenlivet. Flickor och unga kvinnor har självmordstankar, talar om 
självmord och gör fler självmordsförsök än pojkar och unga män, men det är fler pojkar och 
unga män som dör av självmord. Också högre grad av olycksfallsfrekvens och alkoholism hos 
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männen visar på en annan typ av ohälsobeteende. Även utländsk bakgrund, skilda föräldrar, 
höga krav och oroliga och bråkiga klasser var faktorer som endast påverkade flickors 
somatiska hälsa och självuppskattning. Äldre flickor blir mera relationsorienterade, medan 
pojkar blir mer prestationsorienterade (Kelly,1998).  
 
Hälsa och skolan 
 
Skolan som miljö är viktig ur flera perspektiv. Vi kan nå alla i vårt samhälle i skolan, då vi 
har allmän skolplikt som (både innebär att alla föräldrar är skyldiga att se till att deras barn 
går i grundskolan, och som) ger alla rätten till utbildning i Sverige (Skollagen 1985:1100). 
 
Skolan skall aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjlighet. Det sätt på 
vilket flickor och pojkar bemöts och bedöms i skolan, och de krav och förväntningar som 
ställs på dem, bidrar till att forma deras uppfattning ar om vad som är kvinnligt och manligt. 
Skolan har ett ansvar att motverka traditionella könsmönster. Den skall därför ge utrymme för 
eleverna att pröva och utveckla sin förmåga och sina intressen oberoende av könstillhörighet 
(Lpo94:4).Skolan kan vara den plats där vi fångar upp de elever som behöver mer stöd, där 
kanske föräldraansvaret brister. Elevhälsan har här en viktig roll (Statens Folkhälsoinstitut, 
2007/2008).  
 
Skolan kan vara både hälsofrämjande och vara orsaken till utvecklande av ohälsa bland 
eleverna, särskilt ur psykosocial aspekt. Lärarstöd, krav, inflytande över skolarbetet och 
mobbning, är exempel på faktorer som påverkar den psykosociala miljön. Skolmiljön har 
större betydelse för elevers hälsa än deras sociala bakgrund. En god skolmiljö kan 
kompensera en ogynnsam hemmiljö. Skolmiljön är dock mycket viktigare för flickors 
självkänsla än för pojkars.  Det har visat sig att speciellt hos flickor stärks självkänslan mer av 
god skolmiljö än av god hemmiljö. Flickor med goda relationer till lärare och kamrater i 
skolan kan stärka självkänslan och kompensera en ogynnsam hemmiljö (Gådin & 
Hammarström, 2000). 
 
Flickor och pojkar är också känsliga för olika saker i skolmiljön. Brist på inflytande och makt 
i kombination med höga krav, kan vara en viktig faktor till ohälsa bland skolbarn, att både 
flickor och pojkar mår dåligt.  Brist på kontroll påverkade endast flickors självkänsla negativt, 
medan höga krav i skolan påverkade endast pojkar negativt. Problem med klasskamrater 
påverkade både flickor och pojkar negativt. Relationen mellan klasstrivsel och depressiva 
symtom är starkare för flickor, likaså relationen mellan lärarstöd och depressiva symtom 
(Undheim & Sund, 2005).  
 
Den fysiska miljön är viktig. Stökig miljö, bråk och oväsen i klassrummet är starkt kopplat till 
allvarliga psykosomatiska symtom och även depression både hos flickor och pojkar. Flickor 
är dock känsligare för stökig och otrygg miljö i klassrummet än pojkar. Faktorer som lågt 
lärarstöd, lågt välbefinnande i klassen och högre ålder tillskrevs högre sannolikhet för 
depressiva symtom hos flickor än hos pojkar. Lärarstöd, både praktiskt och känslomässigt 
påverkar hur eleven upplever skolan (hur nöjd eleven är med skolan) (Undheim & Sund, 
2005). 
 
Stödjande skolmiljö och lärare och även jämställdhet är viktigt för elevernas hälsoutveckling. 
Relationen mellan klasstrivsel och depressiva symtom är starkare för flickor, likaså relationen 
mellan lärarstöd och depressiva symtom (Undheim & Sund, 2005). De flickor och pojkar som 
har en känsla av säkerhet i skolan har en högre grad av självuppskattning än de som inte 
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känner säkerhet har. Pojkar rapporterade högre grad av självuppskattning än flickor (Birndorf, 
2005). 
 
Hälsa och självkänsla 
 
Barn med god självkänsla löper mindre risk för att utveckla psykiska problem (Bremberg, 
2004). Låg självkänsla är en specifik riskfaktor för att senare drabbas av depression 
,(Undheim & Sund, 2005).  
 
Självkänsla är den viktigaste skyddsfaktorn mot både somatiska och depressiva besvär (Gådin 
& Hammarström, 2000). Under barnaåren är depression lika vanligt hos flickor och pojkar, ca 
1 % av barnen lider av depression. I puberteten sker en dramatisk ökning, ca 5 % har en 
egentlig depression, lika vanligt som hos vuxna. Könsfördelningen blir annorlunda, det är 
minst dubbelt så vanligt med depression bland flickor som hos pojkar, samma fördelning som 
hos vuxna (Olsson, 2004). Både hormonernas betydelse och de könsroller ungdomarna möter 
och tvingas att anpassa sig till verkar vara orsaken till den kraftiga ökningen.  
 
Puberteten med alla dess aspekter av hormonförändringar och olika könsroller gör en flicka 
mera sårbar än en pojke för just depression, men det är vanligare än bland flickor att pojkarna 
samtidigt är trotsiga och socialt utåtagerande. Pojkar begår dock fler självmord än flickor 
(Hultén & Wasserman, 1992). Ungdomsdepression är ofta svårdiagnostiserad, då den döljs 
under symtom som vi förknippar är normalt beteende hos tonåringar. Exempelvis trötthet, 
extremt sömnbehov, sämre skolprestationer (pga koncentrationssvårigheter och uttröttbarhet), 
starkt missnöje med den egna kroppen, överdrivet bruk av droger (Kelly, 1998). 
 
Självkänsla   
 
Begreppet självkänsla 
 
Det finns flera definitioner av begreppet självkänsla: Känsla för sin egen person. Man känner 
sig omtyckt och accepterad för den man är och förstår sitt eget värde som människa vid god 
självkänsla (Strandell, 1997). 
Självkänsla är en individs uppfattning om sitt eget värde, det vill säga i vilken utsträckning 
 man känner att de egna egenskaperna är bra, önskvärda och uppskattade (Bremberg, 2004).  
 
Faktorer som påverkar personens självkänsla kan delas in i inre (inneboende) och yttre 
tillgångar. Till inre tillgångar räknas faktorer som individen besitter i sin natur, genom arv, ex. 
social kompetens, positiv identitet. Till yttre tillgångar räknas omgivningen runt en ung 
persons liv, ex. familj, stöd i skolan, gränssättning och förväntningar. Hit räknas också 
uppfostran (Birndorf, 2005). Flickors självkänsla verkar vara mer beroende av gynnsamma 
yttre tillgångar än pojkars självkänsla. 
 
Fritidsaktivitet stärker självkänslan (Statens Folkhälsoinstitut, 2007/2008). Fritidsaktivitet kan 
ge den unga individen tillgång till andra viktiga vuxna, en viktig hälsofrämjande faktor. 
Auktoritativ uppfostran, familj, vänner, balans mellan krav och förväntningar, goda relationer 
till lärare och kamrater i skolan är alla faktorer som främjar självkänslan och hälsan (Kelly, 
1998). 
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Teorier om självkänsla 
 
Det finns ett stort antal teorier om självkänsla. Två av dessa teoretiker är William James och 
George Herbert Mead. 
James´ teori betonar individens egen påverkan på självkänslan. Individens självvärde baseras 
på allt en individ kan relatera ”som en del av mig”, allt från utseende till kompetens. James 
menar att allt utanför individens egen självvärdesgradering är oviktigt. En individ vars 
självkänsla bygger på det inre självet, kan ej förlora självkänslan genom yttre påverkan, 
såsom exempelvis åldrande. Man kan själv öka sin självkänsla utifrån tre kategorier: det 
materiella självet, det sociala självet och det andliga självet. 
Meads teori om självkänsla går ut på att omgivningen till stor del formar individens 
självkänsla. Enligt denna teori är människan en social varelse som är beroende av 
omgivningens respons. Denna respons består av positiva och negativa reflektioner som till 
stor del påverkar självkänslan (Johnson, 2003; Masrelies-Steen & Modig, 2004). 
 
Självkänsla och genus 
 
I skolan har flickor och pojkar lika stor självkänsla i de lägre klasserna, men flickorna 
utvecklar en negativ hälsoutveckling med stigande ålder. Det leder till minskad självkänsla 
och ökade somatiska och psykiska symtom på ohälsa hos flickorna. I ungdomsåren har pojkar 
högre självkänsla än flickor. Äldre flickor är mer relationsorienterade medan pojkar är mer 
resultatorienterade (Birndorf, 2005). 
 
Självkänsla och uppfostran 
 
Självkänslan grundläggs i tidig barndom. Föräldrarnas barnuppfostringsmetoder påverkar 
barnets utvecklade av självkänsla. Den amerikanska psykologen Diana Baumrind undersökte 
olika föräldrastilar och dess effekter (Hwang & Nilsson 2003) och hon fick fram tre generella 
typer av föräldrabeteende: 
 

• auktoritärt föräldraskap 
• tillåtande föräldraskap 
• auktoritativt föräldraskap 

 
Auktoritärt föräldraskap innebär att föräldrarna bestämmer och inte får ifrågasättas. Barnet 
bestraffas vid dåligt uppförande. Det finns ett känslomässigt avstånd mellan föräldrar och 
barn. Tillåtande föräldraskap innebär att föräldrarna inte har många regler och ställer få krav 
på prestation på sina barn. Föräldrarna är ofta varma och kärleksfulla i sin relation till sina 
barn. Auktoritativt föräldraskap där föräldrarna sätter tydliga gränser, men är villiga att lyssna 
till barnens synpunkter och önskemål, verkar gynna barnets självkänsla och positiva självbild 
bäst. Föräldrarna beter sig varmt och kärleksfullt gentemot barnen och företräder en 
demokratisk grundsyn. Vid gränssättningen är de noga med att förklara för barnen varför de 
gör så. Även om de har tydliga gränser, ger de barnen möjlighet att pröva sig fram. De 
uppmuntrar självständigt beteende hos barnen. Flickors självkänsla är mer beroende av en 
gynnsam hemmiljö än pojkars självkänsla (Undheim & Sund, 2005).  
 
Självkänsla och skolan 
 
Hög självkänsla har visat sig vara starkt kopplat till god mental hälsa (Birndorf, 2005). Det 
har visat sig att personer med god självkänsla klarar att hantera problem bättre, färre drabbas 
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av depressioner, både som unga och som vuxna. Läroplanen säger att ”självkänsla grundläggs 
i hemmet, men skolan har en viktig roll därvidlag” (Lpo94). Alltså skall skolan aktivt arbeta 
med utvecklande av elevernas självkänsla. 
 
Skolan som miljö är viktigare för individens självkänsla än social bakgrund (Gådin &  
Hammarström, 2000). Läroplanen säger att ”självkänsla grundläggs i hemmet, men skolan har 
en viktig roll därvidlag” (Lpo94). Alltså skall skolan aktivt arbeta med utvecklande av 
elevernas självkänsla. Läroplanen säger vidare att ”Skolan skall aktivt och medvetet främja 
kvinnors och mäns rätt och möjligheter”. Det sätt på vilket flickor och pojkar bemöts i skolan, 
och de krav och förväntningar som ställs på dem, bidrar till att forma deras uppfattningar om 
vad som är kvinnligt och manligt. Skolan har ett ansvar för att motverka traditionella 
könsmönster. Den skall ge utrymme för eleverna att pröva och utveckla sin förmåga och sina 
intressen oberoende av könstillhörighet.” (Lpo94:4). 
Barns och ungdomars självkänsla är nära relaterad till vardagens situationer och prestationer. 
Den främsta påverkbara källan till självtillit är erfarenheter av att tidigare ha lyckats med 
uppgifter. Ett viktigt sätt att stärka självkänslan är därför att erbjuda eleven uppgifter som är 
tillräckligt svåra för att vara utmanande, men som eleven ändå har rimliga chanser att klara 
av. Det är sådan aktivitet som till stor del bör prägla skolan (Bremberg, 2004). 
 
I ”Undervisning för flickor undervisning för pojkar eller undervisning för flickor och pojkar” 
har Skolverket undersökt förutsättningarna för en jämlik undervisning mellan könen. Man 
menar att undervisningsmaterialet i skolan oftast är anpassat för att undervisa och intressera 
pojkar, att materialet ofta är alldeles för abstrakt för flickor (Skolverket, 1995). 
 
Flickor och pojkar behandlas olika i den svenska skolan: lärarna interagerar mer med pojkarna 
i klassrummet, möter pojkarnas krav och behov snabbare och oftare, har bättre personlig 
kännedom om de manliga eleverna och ger dem mer utmanande material än flickorna. De ser 
också manliga erfarenheter som mer intressanta (Gådin & Hammarström, 2000). Pojkar är 
mer benägna att avbryta läraren om inte deras intressen tillgodoses, vilket betyder att pojkar 
har större inflytande i utbildningen än flickor. Det har också visat sig att flickor både får och 
tar större ansvar i skolan. Exempelvis agerar de som hjälplärare och säger till pojkarna att 
vara tysta och hjälper dem med skolarbetet. Pojkarna å sin sida kämpar i stället för att 
dominera klassrummet. Flickor tenderar att i högre grad än pojkar passa upp på andra, vänta 
på sin tur, acceptera att bli avbrutna, låta andra ta beslut för dem. Träning till att stå tillbaka 
börjar tidigt i skolan för flickorna, enligt författarna. 
 
Flickor sitter tyst och väntar på sin tur, räcker upp handen, pojkar skriker rätt ut, och tar mer 
tid av elevernas taltid i klassrummet (Graf, 1993). Förutom att pojkarna ofta dominerar det 
offentliga talutrymmet så får de även fler följdfrågor vilket gör att flickorna upplever att 
pojkarnas svar är mer korrekta och intressantare. Det blir på så vis ändå svårare för flickorna 
att försöka få och behålla ordet (Tallberg- Broberg, 2002). Enligt Myndigheten för 
skolutveckling i Hur är det ställt? Tack, ojämnt!(2003) har lärare ofta olika förhållningssätt 
till flickor och pojkar och deras olika beteenden. Till exempel visar de flesta lärare större 
tolerans inför talföra pojkar än talföra flickor.  
 
Einarsson och Hultman skriver om den så kallade ”Tvåtredjedelsregeln” i sin bok God 
morgon pojkar och flickor, om språk och kön i skolan, (1984). Läraren talar i 2/3 av 
lektionstiden, och pojkarna i 2/3 av elevtiden (den återstående tredjedelen). Flickorna talar 
således endast i 1/9 av den totala taltiden. Författarna beskriver också att talaktiviteten är 
mycket olika fördelad mellan de enskilda eleverna även inom de två könsgrupperna. I varje 
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klass fanns ett litet antal elever som pratade ganska mycket. Det brukade vara tre-fyra pojkar 
och en eller ett par flickor. Majoriteten av eleverna säger ganska lite under skoldagen på 
offentlig nivå, oftast bara någon eller några meningar på förmiddagen och kanske bara något 
enstaka ord på eftermiddagen eller tvärt om. Så finns det en liten grupp, ca fyra-fem flickor 
och eventuellt någon pojke i varje klass, som praktiskt taget aldrig säger något på offentlig 
nivå under skoldagen (Einarsson & Hultman, 1984). 
 
 
3 SYFTE 
 
Studiens syfte är att undersöka vilka faktorer som påverkar självkänslan hos ungdomar, och 
om det finns en genusskillnad i upplevelsen av självkänslan bland flickor och pojkar i skolan. 
 
 
4 PROBLEMFORMULERING 
 
Individens självkänsla påverkar således dess livskvalitet och hälsa. För att kunna ge alla så 
lika förutsättningar som möjligt i skolan, är det viktigt att vara medveten om vilka faktorer 
som påverkar självkänslan, och även eventuella genusskillnader. 
 

− Vilka faktorer påverkar flickors och pojkars självkänsla i skola?  
 

− Kan man se skillnad mellan flickors och pojkars självkänsla i skolan? 
 
− Är skillnaden mellan flickor och pojkar i skolan så stora att särskild hänsyn behöver 

tas till just detta? 
 
 
 
 
 
5 TEORETISK RAM 
 
Denna enkätundersökning är utformad utifrån ett salutogent perspektiv. Aaron Antonowsky 
införde begreppet salutogenes för att beskriva varför vissa människor klarar svåra 
påfrestningar och andra inte. Han skapade begreppet KASAM (känsla av sammanhang) som 
en viktig faktor hos individen, för att kunna närma sig hälsa från ohälsa. Begriplighet, 
hanterbarhet, meningsfullhet är de tre hälsofrämjande komponenterna i KASAM. 
Antonowsky menar att fokus inom både forskning och sjukvård borde vara vad som orsakar 
hälsa (salutogenes), snarare än vad som orsakar sjukdom (patogenes) (Antonowsky, 1991).   
 
Socialstyrelsen skriver att det salutogena perspektivet fått större uppmärksamhet i 
folkhälsoarbetet och att fokusering på ungdomarnas resurser leder till att ungdomarna får nya 
positiva bilder av sig själva. Skolsköterskan skall arbeta hälsofrämjande med ett salutogent 
förhållningssätt (Skollagen14 Kap, 2§), med fokusering på olika hälsobringande faktorer. Ett 
salutogent förhållningssätt (i skolan och hos skolsköterskan) ökar förståelsen för ett barns 
situation och underlättar identifieringen av barnets skyddsfaktorer. 
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Genom att i utformningen av enkätfrågorna fokusera på faktorer som eleverna själva eller 
skolan kan påverka, har enkätundersökningen utformats utifrån ett salutogent perspektiv. 
Faktorer som familjeförhållanden, social bakgrund etc. har därför inte berörts. 
 
 
6 METOD 
 
En kvantitativ studie i form av enkät valdes, då denna metod syftar till att mäta och förklara 
förhållanden, och lämpar sig att omforma insamlad information till siffror för att kunna utföra 
statistiska analyser (Nyberg, 2000). Undersökningsgruppen är alla elever i årskurs 8 på en 
högstadieskola, strax utanför Göteborg i Västra Götalands Län.  
 
Det är svårt att mäta en individs självkänsla. I ett försök att ändå göra detta 
operationaliserades (i praktiken omforma till konkreta mätningar) vissa begrepp till mätbara 
variabler (Hansagi, Allebeck, 1994; Nyberg, 2000). Frågorna konstruerades utifrån valda 
frågeområden som framkommit under bakgrundsarbetet med faktorer som påverkar 
självkänslan hos individen (exempelvis läsning för nöjes skull, kreativa sysselsättningar, 
stödjande klimat i skolan, relationer till andra vuxna, aktiv fritid). Dessa områden 
operationaliserades sedan till mätbara variabler (Hansagi & Allebeck, 1994; Nyberg, 2000). 
Att våga föra fram sin åsikt i större grupp, har med individens självkänsla att göra (Quatman 
& Watson, 2001). Quatman och Watson har bland annat använt personlig säkerhet, 
hem/föräldrar, popularitet i kamratgrupp, idrottslig kompetens, akademisk kompetens som 
mätparametrar på en individs självkänsla. Genom att fråga eleverna själva hur de upplever att 
de lyckas få fram sina åsikter i olika sammanhang, så kanske man kan få fram någon form av 
mått på självkänsla. Frågorna om eleverna upplever att de är duktigare än sina klasskamrater 
och om de tycker de är duktiga på något, har använts som ett av måtten på deras självkänsla. 
Genom att sen se om det skiljer sig mellan flickor och pojkar, kan en eventuell genusskillnad 
gällande självkänsla mätas. 
 
Följande frågeområden valdes ut till enkäten, då de samstämmer med Quatman och Watsons 
mätparametrar på en individs självkänsla (2001). Dessa områden operationaliserades till 
mätbara variabler på självkänsla. 
 

• Fritidsintressen 
• Uppleva att man är duktig på något 
• Våga prata högt i stor grupp 
• Trygga hemma, i skolan, i andra miljöer 
 

Betygsstatistik från undersökningsgruppen togs fram, för att jämföra elevernas skattning av 
sina kunskaper med lärarnas betyg på eleverna. Frågor med koppling till föräldrarnas 
akademiska kompetens, hemförhållanden etc. har undvikits i denna undersökning, då det inte 
är faktorer barnen eller skolan kan påverka. Uppsatsens teoretiska ram är ett salutogent 
perspektiv, och syftar till att se de styrkor eleverna har och kan stärka/påverka. 
 
Urval 
 
Alla elever i åk.8 (5 klasser) på en högstadieskola deltog i undersökningen. Antal elever i åk 8 
(124 elever) motsvarar ca 25 % av det totala elevantalet på hela skolan (500 elever). 
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Att jag valt att undersöka årskurs 8 var för att eleverna är mer mogna än åk 6 eller 7, och nog 
därför hade lättare för att reflektera över frågorna som ställdes. Årskurs 8 ligger också 
åldersmässigt i mitten på skolan, och kan kanske därför vara representativa för skolans elever 
totalt. 
 
Tillstånd från rektor och föräldrar  
 
Först erhölls tillstånd från rektorn på skolan att få genomföra enkätundersökningen. 
Alla föräldrar informerades om undersökningen på föräldramöte för åk.8, där syftet med 
undersökningen beskrevs och att den var en del i ett examensarbete i min utbildning. Alla svar 
var anonyma och att materialet kommer att behandlas konfidentiellt. Lappar lämnades också 
ut som de föräldrar som inte ville att deras barn skulle delta i undersökningen skulle fylla i 
och lämna till mig (bilaga 1). 
 
Enkätens konstruktion 
 
Enkäten är konstruerad för denna studie och bestod av totalt 16 frågor med både slutna och 
öppna svarsalternativ (bilaga 2). Det fanns både frågor med symmetrisk skala med neutral 
mittpunkt, och frågor med asymmetrisk skala utan neutral mittpunkt, för att på så sätt ”tvinga” 
respondenten att ta ställning i vissa frågor (Hansagi & Allebeck, 1994). 
 
Pilotstudie 
 
Först genomfördes en pilotstudie, bestående av 5 elever i samma ålder som 
undersökningsgruppen. Dessa ungdomar går ej på den aktuella skolan. Detta gjordes för att se 
om det var svårt att förstå frågorna eller om något annat behövdes ändras i enkäten innan den 
stora undersökningen genomfördes. Några små korrigeringar gjordes därefter, några 
formuleringar och ordval ändrades för att förtydliga frågorna. 
 
Datainsamlingsmetod 
 
Efter överenskommelse med respektive klasslärare bestämdes lämplig tidpunkt för 
genomförande av enkätundersökningen. Det blev i början av en vanlig lektion, utan att 
eleverna var informerade i förväg. Själva genomförandet tog ca 10-15 min. totalt per klass. 
Först presenterade jag mig och syftet med enkätundersökningen. Eleverna informerades om 
att alla skulle fylla i enkäten enskilt, att undersökningen var anonym och att alla svar skulle 
behandlas konfidentiellt. Eleverna ombads att räcka upp en hand om det var någon fråga de 
undrade över, så skulle jag komma till dem och förklara. Jag närvarade själv under tiden 
eleverna fyllde i enkäten, och samlade ihop enkäterna när de var ifyllda.  

 
Databearbetning 
 
Först analyserades svaren i två grupper: flickor och pojkar, och varje enkät numrerades och 
alla svar fördes över till Excel format i datorn. Sedan delades flickorna respektive pojkarna i 
två grupper beroende på hur de svarat på frågan kring fritidsaktiviteter; aktiva respektive 
inaktiva. Aktiva benämns de ungdomar som har en eller flera veckovisa fritidsaktiviteter och 
som träffar kompisar IRL (in real life: inte via datorn, utan rent fysiskt) efter skolan. Inaktiva 
benämns de som uppgivit att de inte hade några regelbundna fritidsaktiviteter varje vecka eller 
enbart hade en ensam-aktivitet, (t ex spelar piano) samt inte träffade sina kompisar annat än 
via datorn. På så vis skapades 7 jämförelsegrupper:  
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• Alla (112 elever) 
• Flickor (57 elever) 
• Aktiva flickor (51 elever)  
• Inaktiva flickor (6 elever)  
• Pojkar (55 elever) 
• Aktiva pojkar (40 elever) 
• Inaktiva pojkar (15 elever) 
 

Bortfall 
 
Totalt svarade 112 elever, varav 57 flickor och 55 pojkar. Det var ingen elev som inte ville 
delta i undersökningen, inte heller någon förälder som motsatte sig sitt barns deltagande. Det 
bortfall jag fick i de olika klasserna (sammanlagt 12 elever) berodde på den elevfrånvaro som 
var vid själva undersökningstillfället. 
 
 
 
Figur 2 
Antal elever som deltagit i enkätundersökningen. 
 

Deltagande 

elever

Totalt antal 

elever

Deltagar-

procent

Totalt åk 8 112 124 90%

8A 22 25 88%

8B 19 25 76%

8C 23 26 88%

8D 18 21 86%

8E 27 27 100%  
 
  
 
 
Etik  
 
Vetenskapliga studier skall följa grundläggande etiska principer (Medicinska forskningsrådet, 
2000). 

− autonomiprincipen, (respekt för personen) 
− godhetsprincipen 
− principen att inte skada 
− rättviseprincipen 
 

Dessa principer har följts under utformandet och genomförandet av enkätundersökningen. 
Artiklarna som använts i denna studie är etiskt granskade.  
 
Alla informerades om att deltagandet i undersökningen var frivillig, information gavs till både 
eleverna och deras föräldrar. Om någon elev inte ville delta i undersökningen skulle han eller 
hon ändå fylla i en enkät för att inte bli utpekad. Eleven skulle då på sista sidan skriva att de 
inte ville delta i undersökningen. Vid databearbetningen sedan skulle dessa enkäter rivas. 
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Föräldrarna gavs också möjlighet att fylla i en lapp om de inte ville att deras barn skulle delta 
i undersökningen. Även dessa enkäter skulle rivas före databearbetningen.  
 
Undersökningsgruppens individuella betygsresultat är inte bifogade som bilagor, för att 
undvika att enskilda elever skall kunna identifieras i efterhand. 
 
 

7 RESULTAT 
 
Följande frågor har operationaliserats till mätbara variabler: 
 

− Trivsel och trygghet i skolan 
− Vad man känner sig duktig på 
− Bedömning av egen kunskapsnivå i förhållande till klassen 
− Resultat betygsskillnader i undersökningsgruppen 
− Deltagande i debatter 
− Upplevd skillnad i att prata högt när klassen är uppdelad eller helklass 
− Få fram sin åsikt i olika sammanhang 
− Träna på att tala inför grupp 
− Egen idé på förbättring i skolan 

 
Trivsel och trygghet i skolan 
 
De inaktiva flickorna anger i lägre utsträckning att de trivs jämfört med de andra 
undersökningsgrupperna (67 % jämfört med 89-93 % i övriga grupper). I övrigt var det ingen 
större skillnad i trivsel på skolan mellan de olika grupperna. Över lag känner sig alla trygga i 
skolan under lektionerna. 
 
Avseende trygghet på rasterna ligger svaren på samma nivå som för lektionerna, förutom för 
gruppen inaktiva flickor. Där uppger hälften att de alltid känner sig trygga och andelen som 
svarar ”Ibland” ökar till 17 % jämfört med gruppen alla där motsvarande siffra är 4 %. Ingen 
svarsperson har angett att de aldrig är trygga på raster eller lektioner.  
 
Vad känner du dig duktig på? 
 
Eleverna uppmanades att ange flera saker som de kände sig duktiga på, och det behövde inte 
vara skolrelaterat. Generellt var det ingen skillnad mellan könen, över 80 % angav minst en 
sak. Både flickor och pojkar angav oftast en fritidsaktivitet som något de är bra på (55 % för 
flickor, 60 % för pojkar).  
 
Resultaten visar på en viss tendens att de inaktiva eleverna har svårare att komma på något de 
är duktiga på. Så många som var tredje inaktiv flicka och var femte inaktiv pojke angav inte 
något.  
 
Bedöm din egen kunskapsnivå i förhållande till klassens 
 
På frågan där eleverna skulle bedöma sin egen kunskapsnivå i förhållande till övriga 
klasskamrater, skiljde sig svaren ordentligt mellan könen. Det fanns fyra svarsalternativ: 
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1: klart över 
2: något över 
3: något under 
4: klart under klassens kunskapsnivå 

 
Om man dikotomiserar svaren (1+2, 3+4), ser man ingen större skillnad mellan könen. 
Ungefär lika många flickor som pojkar rankar sin kunskapsnivå som något över eller klart 
över klassens nivå (60 % hos flickorna, 67 % hos pojkarna).  
 
Om man däremot tittar på varje svarsalternativ ser man skillnad mellan könen (figur 3). Fler 
pojkar än flickor rankar sin egen kunskapsnivå som klart över genomsnittet (22 % jämfört 
med 4 %). Alltså är flickorna försiktigare än pojkarna när det gäller att uppge att de själva är 
duktigare än övriga klasskamraterna. 
 
De inaktiva flickorna skattade sin kunskapsnivå lägst. Mer än var fjärde inaktiv flicka anser 
sig vara sämre än övriga klassen. Ingen av de inaktiva flickorna eller pojkarna skattade sig 
som klart över klassens kunskapsnivå. 
 
Figur 3 
Eleverna rankar sin egen kunskapsnivå i förhållande till klassens som helhet. 
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Resultat betygsskillnader i undersökningsgruppen 
 
Betygsstatistik togs fram från höstterminen 2007 på de klasser som deltagit i undersökningen 
som jämförelsematerial (figur 4). Detta är de senaste betygen eleverna fått innan 
undersökningen genomfördes. Jag ville se om elevernas egen uppfattning om sin 
kunskapsnivå stämde överens med lärarnas. Det visade sig finnas en stor diskrepans mellan 
elevernas svar och lärarnas betyg.  
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Flickorna hade högre betyg än pojkarna i den undersökta gruppen. Pojkarna hade i genomsnitt 
167,8 poäng medan flickorna hade 180,4 i betygsresultat. Flickorna hade högre betyg än 
pojkarna i alla undersökta klasser utom en (4 av 5). I den klass där pojkarna hade högre betyg 
än flickorna, var betygsskillnaden mellan könen mycket liten och även minst bland klasserna. 
Skillnaden ligger på endast 2,7 poäng. Motsvarande siffra i övriga klasser låg mellan 9,4-26,8 
poäng. Det är också intressant att notera att denna klass är den klass som har det största 
elevantalet (27 elever, de andra klasserna har 21, 25, 25 respektive 26 elever).  

 
Figur 4 
Betygsjämförelse flickor respektive pojkar 
 

Medelbetyg årskurs 8 
Trulsegårdsskolan HT 2007

0

50

100

150

200

250

Årsk 8 totalt 8A 8B 8C 8D 8E

Tjejer Killar  
 
Deltagande i debatter 
 
På frågan om hur undersökningspersonerna hållning i debatter brukar vara fanns fyra 
svarsalternativ:  
 

• ligger lågt, säger ingenting 
• yttrar mig om jag blir tillfrågad 
• för oftast självmant fram min åsikt  
• tar ofta kommandot, blir ”ordförande”  

 
Resultaten visar ingen skillnad generellt mellan pojkar och flickor. Det är dock stor skillnad 
mellan aktiva och inaktiva elever. Detta gäller både pojkar och flickor. Merparten av de aktiva 
skattade sig på de två mellanalternativen (88 % respektive 85 %). Bland de inaktiva är det fler 
som väljer alternativet att ligga lågt, säger inget. Så många som var tredje inaktiv flicka och 
var femte inaktiv pojke har valt detta alternativ. Ingen av de inaktiva flickorna tar en ledarroll 
och endast 7 % av de inaktiva pojkarna.  
 
Lättare att prata när klassen är indelad i flick- respektive pojkgrupp 
 
På denna fråga skiljde sig svaren markant mellan flickor och pojkar. Enkäten visar att dubbelt 
så många flickor (56 %) som pojkar (29 %) tycker det är lättare att prata när klassen är 
indelad i flick- och pojkgrupp (figur 5). 



 
 

20 

Så många som var tredje både flicka och pojke angav ”vet ej” som svarsalternativ på denna 
fråga. 
 
Figur 5 
Lättare att prata i flick- respektive pojkgrupp. 
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Få fram sin åsikt i olika sammanhang: 
 
När det gällde att få fram sin åsikt i klassrummet tyckte pojkarna att det var lättare (80 %) än 
flickorna (61 %) (figur 6). Att få fram sina åsikter i övriga sammanhang (familjen, 
fritidsaktivitet, bland främmande) visade i enkäten inte några stora skillnader mellan könen. 
 
Figur 6  
Andelen flickor respektive pojkar som uppger att de ofta lyckas få fram sina åsikter i olika 
sammanhang. 
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Tittade man närmare på flickorna såg man att hos de inaktiva flickorna var de endast 33 % 
som tyckte de fick fram sin åsikt i klassrummet, jämfört med 65 % hos de aktiva flickorna. 
Bland pojkarna var det ingen skillnad alls mellan de aktiva och de inaktiva (80 %) (figur 7). 
 
Figur 7 
Andelen aktiva respektive inaktiva elever som anser att de ofta får fram sin åsikt i klassen. 
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Träna på att tala inför grupp: 
 
Enkäten visade inte på någon skillnad mellan könen beträffande upplevelse av att få träna på 
att tala inför grupp. Ungefär 70 % av både flickorna och pojkarna angav att de ofta eller 
ibland får hjälp med detta i skolan. 
 
Egen idé: 
 
Som avslutande fråga i enkäten ombads eleverna att uppge om de hade någon idé på vad man 
skulle kunna göra i skolan, så att alla lättare vågar delta i diskussionerna om de vill. De 
inaktiva flickorna var den enda undersökningsgrupp som inte hade några egna idéer. I övriga 
grupper hade ungefär en fjärdedel olika idéer.  
 
Ett av de vanligaste förslagen var att träna i mindre grupper. Även tydligare regler i klassen 
föreslogs av många. Några andra vanliga förslag var att respektera varandra och speciellt den 
som pratar, inte avbryta, ha lektioner med diskussioner, börja prata inför en grupp man är 
trygg med och att ges tillfällen till träning att tala inför klassen.  
 
Sammanfattning av resultat: 
 
Den största skillnaden i svaren mellan könen var när det gällde att ranka sin kunskapsnivå och 
att få fram sin åsikt i klassen. I övrigt skiljde sig inte svaren mellan flickor och pojkar åt 
nämnvärt. Vid jämförelse mellan aktiva och inaktiva elever framkom en markant 
könsskillnad. Det var svaren från de inaktiva flickorna som skiljde sig mest från de övriga 
undersökningsgrupperna. 
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Flickor-pojkar 
 
Vid jämförelse mellan flickor och pojkar visade enkäten följande: 
 

• Fler pojkar än flickor rankar sin egen kunskapsnivå klart över genomsnittet (22 % 
hos flickorna, 4 % hos pojkarna). Vid betygsjämförelse framkom att flickorna 
dock hade högre betyg än pojkarna (180,4 poäng i betygsresultat för flickorna och 
167,8 poäng för pojkarna).  

• Fler pojkar än flickor uppgav att de ofta lyckas få fram sin åsikt i klassen (80 % av 
pojkarna, 61 % av flickorna). 

• Dubbelt så många flickor som pojkar tyckte det var lättare att prata när klassen var 
indelad i flick- respektive pojkgrupp (56 % av flickorna, 29 % av pojkarna). 

 
Aktiva- inaktiva flickor 
 
Vid jämförelse mellan inaktiva och aktiva flickor visade enkäten följande skillnader: 
 

• inaktiva flickor upplever i mindre utsträckning att de får fram sina åsikter i klassen 
(33 %) jämfört med aktiva (65 %). 

• inaktiva flickor trivs också sämre på lektionerna (67 %) jämfört med de aktiva (92 %). 
• Ingen (0 %) av de inaktiva har någon idé på hur de kan få komma till tals mer i 

klassrummet (jämfört med 24 % av de aktiva flickorna). 
• På frågan om de tyckte det var lättare att prata i flickgrupp, var de färre inaktiva 

flickor som tycker flickgrupp underlättar (33 %). Nästan dubbelt så många av de 
aktiva tyckte flickgrupp underlättar (59 %). 

• Av de inaktiva flickorna rankar 83 % sin egen kunskapsnivå något under eller klart 
under klassens kunskapsnivå, jämfört med 29 % hos de aktiva flickorna.  

 
Aktiva- inaktiva pojkar 
 
Det var inte någon större skillnad mellan aktiva och inaktiva pojkar, förutom när de skulle 
bedöma sin kunskapsnivå i förhållande till klassen: 
 

• Där skattade sig de inaktiva pojkarna lägre (något under- klart under: 50 %) än de 
aktiva (något under- klart under: 25 %).  

• Bland de inaktiva pojkarna var det ingen (0 %) som skattade sin kunskapsnivå ligga 
klart över klassens (jämfört med de aktiva pojkarna: 30 %). Samma tendens finns 
hos flickorna; inaktiva 0 %, aktiva dock endast 4 %. 

• Bland de inaktiva pojkarna var det fler som i debatter låg lågt, inte sa något (20 %) 
än hos de aktiva pojkarna (8 %) och färre som ofta själva tog kommandot (33 %) 
(jämfört med 50 % hos de aktiva pojkarna). Alltså samma tendenser hos bägge 
könen, fast det var större skillnader mellan aktiva och inaktiva hos flickorna än 
pojkarna. 

• Det var ingen skillnad mellan aktiva och inaktiva pojkar när det gällde lättare att 
prata i flick- respektive pojkgrupp, inte heller när det gällde trivsel eller hur trygga 
de var i skolan. 
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8 DISKUSSION 
 
Metoddiskussion 
 
Val av metod 
 
Metoden som valdes är en kvantitativ enkätundersökning. Kvantitativ metod valdes då denna 
metod syftar till att mäta och förklara förhållanden, och lämpar sig att omforma insamlad 
information till siffror för att kunna utföra statistiska analyser (Nyberg, 2000). Syftet med 
undersökningen var att få fram mätbara resultat som gick att jämföra mellan könen. 
Anledningarna till detta val var flera; jag ville lära mig det för att kunna göra det i mitt yrke i 
framtiden i olika sammanhang. På så vis kan man se om något förändrats över tid. Att se om 
det som finns skrivet i ämnet stämmer på den skola som undersöktes var också intressant.  
 
Frågorna 
 
Frågorna konstruerades utifrån de valda frågeområdena som framkommit under 
bakgrundsarbetet, faktorer som påverkar självkänslan hos individen (exempelvis läsning för 
nöjes skull, kreativa sysselsättningar, stödjande klimat i skolan, relationer till andra vuxna, 
aktiv fritid). Dessa områden operationaliserades sedan till mätbara variabler (Hansagi & 
Allebeck, 1994; Nyberg, 2000). 
  
Arbetets teoretiska ram med ett salutogent synsätt har styrt frågornas utformning, så att frågor 
som exempelvis om föräldrarna var skilda eller om elevens ursprung har medvetet undvikits, 
då det är faktorer som eleven själv inte kan påverka. Att försöka få fram faktorer som kan 
förbättra självkänslan hos den enskilde individen, har i stället varit i fokus.  
Syftet med enkätundersökningen var dessutom att få fram hur det ser ut i just skolan, och 
fokus har lagts på om eventuell könsskillnad kunnat påvisas där vad gäller självkänsla. 
 
Svarsalternativen gjordes på en del frågor enligt asymmetrisk skala utan mittpunkt (t ex fråga 
10). Detta för att försöka få fram ett ställningstagande (Hansagi & Allebeck, 1994). 
 
Enkäten omarbetades flera gånger för att bli så tydlig som möjligt. Nu i efterhand saknar jag 
ett par frågor jag tidigare strukit.  
 

• Har du bra självkänsla? 
 (Eleverna skulle ha fått skatta sin självkänsla på en 5-gradig skala) 
• Har du god hälsa? 
 (Eleverna skulle ha fått skatta sin hälsa på en 5-gradig skala) 
• Tycker du det är lättare att prata när klassen är indelad i mindre grupp? 
 (Jag frågade om flick- respektive pojkgrupp. Det kan vara så att det ”bara” handlar om 

mindre grupp, inte nödvändigtvis könsindelad grupp.) 
 
Jämförelsegrupperna 
 
Jag är medveten om att gruppen inaktiva flickor är liten till elevantalet (6 elever), och 
resultatet därför inte statistiskt signifikant. Jag valde att ändå inte slå ihop de inaktiva 
pojkarna med flickorna (de hade då blivit 6+15=21 elever), då min utgångspunkt varit att 
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jämföra eventuella könsskillnader. För att statistiskt säkerställa det resultat jag kommit fram 
till behöver man göra en mer omfattande undersökning.  

 
Validitet och reliabilitet 
 
Då enkäten som använts i denna undersökning är utformad för detta examensarbete, och då 
inte en färdigutformad enkät för att mäta självkänsla använts, kan validiteten och reabiliteten i 
resultatet diskuteras. De mätbara variabler som opponaliserats och sedan använts som mått på 
individers självkänsla, har tagits ur erkända metoder (Quatman & Watson, 2001). För att få 
högre validitet och reabilitet i resultatet bör man dock ha använt alla variabler. Då uppsatsens 
teoretiska ram utgått ifrån ett salutogent perspektiv, har dock endast frågor som syftar till att 
se de styrkor eleverna haft eller kunnat stärka i skolan använts. Även uppsatsens ämnesval gör 
att validiteten är svårare att garantera, än om en frågeställning som varit lättare att mäta valts.  

 

 
Resultatdiskussion 
 
De resultat jag fått fram kan ha sett annorlunda ut om jag formulerat frågorna annorlunda 
(Hansagi, Allebeck, 1994). Jag har redovisat mina exakta frågeformuleringar i 
enkätundersökningen i själva enkäten som bilaga nr 2. 
 
Då gruppen inaktiva flickor är så litet till elevantalet, har dessa enskilda individers svar 
mycket stor betydelse för resultatet. Resultatet kan ha blivit helt annorlunda om jag valt att 
titta på en annan faktor än aktivitet som påverkar självkänslan, såsom social bakgrund 
exemplvis. Att jag valde aktivitet som en av mätparametrarna var för att jag tror att skolan och 
samhället med relativt enkla medel kan påverka den. Det kan vara information till föräldrarna 
om aktivitetens betydelse, subventionerade avgifter, fokus på att finna en passande aktivitet 
via skolan för de elever som saknar någon fritidsaktiv mm.   
 
En viss förförståelse för ämnet hade jag innan, då jag arbetat som skolsköterska i 3 år på en 
högstadieskola, när jag genomförde undersökningen. Detta påverkade också valet av 
mätparameter, då jag tyckt mig se samband mellan hälsa och aktivitet i min yrkesutövning 
som skolsköterska. 
 
Trivsel och trygghet 
 
Övergripande kände sig alla elever trygga under skoltid. Ingen större skillnad i trivsel och 
trygghet i skolan mellan könen kunde noteras genom enkäten, förutom hos de inaktiva 
flickorna. Det var större skillnad mellan de inaktiva flickorna och de övriga 
undersökningsgrupperna, än mellan könen. De inaktiva flickorna var den grupp som uppgav 
att de trivs sämst i skolan jämfört med de andra undersökningsgrupperna. Inaktiva flickor 
trivs också sämre på lektionerna (67 %) jämfört med de aktiva (92 %). Det var även de 
inaktiva flickorna som kände sig mindre trygga på rasterna än de övriga grupperna. Hos 
pojkarna kunde man inte se någon skillnad mellan gruppen aktiva och inaktiva. 
 
Flickor är mer känsliga för hur den personliga relationen är hos varje lärare, än vad pojkar är 
(Birndorf, 2005). Det kan vara en av förklaringarna till att flickors hälsa och självkänsla blir 
sämre i högstadiet, där eleverna har fler lärare än i de lägre stadierna. De inaktiva flickorna 
kan vara de som har färre viktiga vuxna runt sig, då de inte har någon ledare i en 
fritidsaktivitet, och kanske därför är extra beroende av relationen till läraren för att trivas i 
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skolan. Även det faktum att flickors självkänsla påverkas negativt av brist på kontroll och 
bråkiga klasser, till skillnad från pojkars (Undheim & Sund, 2005; Gådin & Hammarström, 
2000), kan vara en orsak till skillnaden mellan könen, då fler klassrum och fler undervisande 
lärare i de högre stadierna kan leda till detta. Resultatet kan också ha samband med att 
undervisningsmaterialet i skolan är mer anpassat att undervisa och intressera pojkar 
(Skolverket, 1995), eller att läraren har makten över det offentliga ordet i klassrummet ger 
pojkarna fler följdfrågor (Einarsson & Hultman, 1984). Det är viktigt att läraren fördelar ordet 
rättvist och skapar ett positivt klassrumsklimat. Det kan också vara så att de inaktiva flickorna 
har depressiva symtom som tar sig uttryck i inaktivitet och otrivsel, då depressiva symtom 
som har samband mellan klasstrivsel och lärarstöd är starkare för flickor än för pojkar 
(Undheim & Sund, 2005). 
 
Då skolan som miljö är viktigare för individens självkänsla än social bakgrund (Gådin & 
Hammarström, 2000), är det extra viktigt att skolans personal är medveten om sin betydelse 
och sitt ansvar. Ett positivt klassrumsklimat, är viktigt för jämlik hälsa (Statens 
Folkhälsoinstitut, 2007/2008). 
 
Vad man anser sig vara bra på 
 
Både flickor och pojkar anger ofta (55-60 %) en fritidsaktivitet som något de är bra på. De 
inaktiva eleverna bland bägge könen, var de som hade svårast att komma på något de var 
duktiga på. Att känna att man lyckas, att göra något man tycker är roligt stärker självkänslan. 
Detta stödjs av Statens Folkhälsoinstitut, som menar att fritidsaktivitet stärker självkänslan 
(Statens Folkhälsoinstitut, 2007/2008). Detta stödjs också av Meads teori om självkänsla, som 
menar att och omgivningen till stor del formar individens självkänsla (Johnsson, 2003; 
Masreliez-Steen & Modig, 2004) 
 
Ranka sin egen kunskapsnivå och betygsskillnader 
 
Fler pojkar än flickor rankar sin egen kunskapsnivå som klar över klassens genomsnitt (22 % 
jämfört med 4 %). Flickorna är alltså försiktigare än pojkarna när det gäller att uppge att de är 
duktigare än klasskamraterna (figur 3). Detta överensstämde inte med hur lärarna betygsatt 
elevernas kunskaper. Flickorna hade högre betygsresultat än pojkarna (figur 4). Mitt resultat 
stödjer Sunds och Undheims forskning (2005), som kom fram till att flickor har bättre betyg 
än pojkar, men sämre självkänsla, då de skattar sig lägre än pojkar. Hirdmans genusteori kan 
vara en orsak till att pojkar skattar sig högre än flickor (Hirdman, 2001). 
 
Genom att gruppera eleverna efter fritidsaktivitet eller inte, kunde en stor diskrepans bland 
flickorna noteras. Av de inaktiva flickorna rankar 83 % sin egen kunskapsnivå något under 
eller klart under klassens kunskapsnivå, jämfört med 29 % hos de aktiva flickorna (se tabell 
figur 3). Bland pojkar såg man ingen skillnad mellan aktiva och inaktiva. Detta kan tolkas 
som att fritidsaktivitet är viktigare för flickors självförtroende än pojkars. Kan det vara så att 
man på sin fritidsaktivitet tränar upp självförtroendet i mindre grupp, och att det är just detta 
mindre sammanhang flickor utan fritidsaktivitet saknar?  
 
Mitt resultat stödjer Sunds och Undheims forskning (2005), som kom fram till att flickor har 
bättre betyg än pojkar, men sämre självkänsla, då de skattar sig lägre än pojkar. Även 
Birndorf (2005) menar att i ungdomsåren har pojkar högre självkänsla än flickor. Det är 
intressant att notera att den enda klass där pojkarna hade högre betyg än flickorna var den 
klass som hade störst elevantal (27 elever, jämfört med 21, 25, 25, respektive.26 elever). 
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Detta stödjer studier som visar att flickor är mer störda av stor grupp (Undheim, Sund, 2005) 
(Gådin & Hammarström, 2000) och mer beroende av relationen till läraren, än pojkar 
(Birndorf, 2005). Dock är detta för litet underlag för att dra slutsatser.  
 
Deltagande i debatter 
 
Ingen skillnad mellan könen kunde påvisas vad beträffar deltagande i debatter, men däremot 
stor skillnad mellan aktiva och inaktiva elever, både bland flickor och pojkar. Detta kan bero 
på att de eleverna med lägre självkänsla inte deltar i fritidsaktivitet av just den anledningen att 
de har lägre självkänsla (är osäkra inför nya grupper?) och att resultatet ser ut så just därför. 
Uppfostran och social bakgrund kan också vara orsak. Auktoritativ uppfostran är mest 
gynnsamt för individens självkänsla (Hwang & Nilsson, 2003). Socialstyrelsen beskriver 
sambandet mellan bättre hälsa och hög utbildning i sin Folkhälsorapport 2009, där man 
påvisar samband mellan hög utbildning och bättre hälsa. Detta förklaras delvis med att 
högutbildade har större möjlighet att ta till sig kunskap på många områden ex. beträffande 
hälsosamma livsstilar och ändamålsenliga uppfostringsmetoder. Detta kan innebära att dessa 
föräldrar försöker få barnet aktiverat på fritiden i högre utsträckning än föräldrar med lägre 
utbildning. Detta samband är dock inte undersökt i detta arbete. Det måste dock göras 
utförligare undersökningar vad gäller sambandet mellan föräldrars utbildning och barnens 
hälsa innan man kan säkerställa dessa samband i mina resultat.    
 
Var tredje inaktiv flicka och var femte inaktiv pojke valde svarsalternativet att ”ligga lågt, inte 
säga någonting”. Detta samstämmer ganska bra med Einarsson och Hultman (1984), som 
beskriver fördelningen av det offentliga talutrymmet. De menar att i varje klass finns 4-5 
flickor och ev. någon pojke som i stort sett aldrig pratar högt i klassen. Samband mellan 
fritidsaktivitet och talutrymme behöver tittas mer på. 
 
Lättare att prata högt när klassen är indelad i flick- respektive. Pojkgrupp 
 
Resultatet i min enkätundersökning visar att skolan är den miljö där det är många som inte 
vågar prata fritt (figur 6). En markant skillnad mellan pojkar och flickor kunde här påvisas, 
fler flickor än pojkar uppgav att de hade lättare att uttrycka sig när klassen var indelad i flick- 
respektive. pojkgrupp (figur 5). Detta samstämmer med Einarsson och Hultman (1984) som 
menar att pojkarna dominerar det offentliga talutrymmet och även får fler följdfrågor. 
Författarnas resultat från 1984 verkar fortfarande råda i Svenska skolan: pojkarna talar mer än 
dubbelt så mycket som flickorna av den offentliga taltiden i klassrummet (Einarsson & 
Hultman, 1984).  
Man kan även tolka resultatet som att de könsroller eller de genuskontrakt vi bär med oss, styr 
hur vi är och beter oss mot varandra på grund av vårt kön (Von Tetzchner, 2001; Hirdman, 
2001).   
 
Så många som en tredjedel av både flickorna och pojkarna angav ”vet ej” som svarsalternativ 
på denna fråga. Resultatet kan bero på enkätens utformning, att de inte förstod frågan eller på 
att det inte fanns något bra alternativ som passade dessa elever (Hansagi & Allerbäck. 1994). 
Det kan vara så att dessa elever inte tyckte att just flick- eller pojkgrupp underlättade, utan det 
faktum att det var en mindre grupp. Detta svarsalternativ borde ha varit med för att få en 
korrektare bild av hur eleverna tänker i denna fråga. 
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Fler flickor än pojkar uppgav att det var lättare att prata högt när klassen är indelad i flick- 
respektive. pojkgrupp. Kan det vara så att vid dessa tillfällen är det de mindre grupperna, som 
flickorna gillar, och inte det fakta att det är en homogen grupp?  
 
Bråkiga klasser och brist på kontroll påverkar endast flickor negativt (Gådin & Hammarström. 
2000), och en stor grupp blir lättare både rörigare och bråkigare än en mindre. Detta behöver 
tittas mer på. Jag är dock medveten om att elevantalet endast är en faktor av flera som 
påverkar klassrumsklimatet.  
Förhållandet mellan krav och kontroll har betydelse för självkänslan. Elever som vågar prata i 
klassen, har lättare att vara med och påverka sin situation. Elever som kan påverka sin 
situation har bättre mental hälsa (Gådin & Hammarström, 2000). Detta kan vara en förklaring 
till att flickor har sämre hälsa, då flickorna hade svårare än pojkarna att prata högt i helklass.  
 
Att lyckas få fram sina åsikter i olika sammanhang 
 
De flesta svarade att bland kompisarna var den miljö där de oftast lyckas få fram sina åsikter 
(figur 6). En orsak till detta kanske kan vara att aktiv fritid ger fler kompisar, som ger 
individen större möjlighet att träna att få fram sina åsikter i en trygg miljö? 
”I Familjen” kom som andra svarsalternativ som den miljö där man kan få fram sina åsikter. 
Detta stödjer det Statens folkhälsoinstitut menar i ”Skolan förebygger” (Fhi, 2007/2008), där 
man visar att föräldrar är viktigast, och även det faktum att självförtroendet byggs upp 
hemifrån (Hwang & Nilsson, 2003). 
 
Flickor lyckas sämre än pojkar, att få fram sina åsikter i skolan, men är bättre än pojkar på att 
få fram sina åsikter på andra arenor (figur 6). En av orsakerna till detta kan vara att flickor är 
känsligare för relationen till läraren för att känna trygghet, än vad pojkar är (Birndorf, 2005). 
Orsakerna till detta behöver undersökas mer. Då min utgångspunkt i detta arbete varit att titta 
på hur det ser ut i skolan, har de andra miljöerna inte vidare berörts. 
 
Inaktiva flickor är de som upplever i mindre utsträckning att de får fram sina åsikter i klassen 
(33 %) jämfört med aktiva (65 %). Detta resultat tyder på att fritidsaktivitet har betydelse för 
självkänslan. Det samstämmer med Statens Folkhälsoinstituts resultat (2007/2008), att 
intressen är en skyddsfaktor. 

 
Egen idé på hur man kan få komma till tals mer i klassrummet 
 
Ett av de vanligaste förslagen var att träna i mindre grupper. Även tydligare regler i klassen 
föreslogs av många. Detta kan tolkas som att auktoritet hos lärarna efterfrågas. Kan det vara 
så att man behöver tänka om inom skolan vad gäller undervisningsformen. Missgynnas 
flickorna i en ”friare” undervisningsform, såsom mycket grupparbeten?  
Ingen av de inaktiva eleverna hade någon idé på hur de kan få komma till tals mer i 
klassrummet (jämfört med 24 % av de aktiva eleverna). Detta kan tolkas som ett uttryck på 
inaktivitet i sig, eller ett symtom på depressivitet, då man vid depression har svårt att se 
lösningar och blir passiv (Olsson, 2004).  
 
Fler flickor än pojkar uppgav att de tyckte det var lättare att tala när klassen var indelad i 
flick- respektive. pojkgrupper (figur 5). Även Statens Folkhälsoinstituts rapport ”Skolan 
förebygger”(2007/2008) tar upp vikten av att skapa ett tryggt klassrumsklimat, det är en av 
fyra punkter för att skapa jämlik hälsa. Ett tryggt klimat är lättare att åstadkomma i en mindre 
grupp. Missgynnas flickor mer än pojkar av helklassundervisning? 
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Fritidsaktivitet 
 
Det framkom i undersökningen att elever med en aktiv fritid verkade trivas bättre och ha 
högre självkänsla än de mer inaktiva eleverna. De inaktiva eleverna hade svårare att komma 
på något de var duktiga på. De inaktiva flickorna var de som uppgav att de hade svårast att få 
fram sina åsikter i klassen. På frågan om de tyckte det var lättare att prata i flickgrupp, var det 
33 % av de inaktiva flickor som tycker flickgrupp underlättar, jämfört med 59 % av de aktiva 
flickorna (figur 7). Det hjälper alltså ej att dela in klassen i flickgrupp, de inaktiva flickorna 
kommer ändå ej till tals. Undersökningen tyder på att fritidsaktivitet har betydelse för 
självkänslan. Resultatet samstämmer med forskningsresultaten från Statens Folkhälsoinstitut  
(2007/2008), att känna sig duktig på något, i skolan eller i någon sport, är faktorer som höjer 
självkänslan. Intressen är en skyddsfaktor. Fritidsaktivitet kan ge denna möjlighet att få känna 
sig duktig på något. Fritidsaktivitet kan också vara en viktig hälsofrämjande faktor genom att 
det kan ge den unga individen tillgång till andra viktiga vuxna (Kelly, 1998). Det kan också 
vara den fysiska aktiviteten i sig som gett detta resultat, då det finns ett starkt samband mellan 
fysisk aktivitet och hälsa (de flesta ungdomar angav just en fysisk fritidsaktivitet som något 
de var bra på). Många studier visar att fysisk aktivitet minskar negativ stress, ökar den fysiska 
formen och stresståligheten mm. Möjligheterna till ett hälsosamt liv ökar för ungdomar om de 
stimuleras till att delta i fysisk aktivitet (Reichard, Alricsson, 2008).  
 
I tonåren intensifieras skapandet av den egna identiteten och självkänslan (Gådin & 
Hammarström, 2003). Det är just i denna känsliga period som många elever slutar med sin 
fritidsaktivitet. Balansen mellan krav och kontroll (Gådin & Hammarström, 2000) störs, blir 
för ojämn, vilket kanske är en orsak till att eleven väljer att sluta med aktivitet.  
 
Många ungdomar berättar i sitt hälsosamtal att de slutat med sin fritidsaktivitet i åk 7 el 8. 
Som orsak uppger de att det ej är roligt längre, tar för mycket tid (kräver 4-6 
träningstillfällen/vecka), är ”toppade” lag, dvs. bara de allra duktigaste får spela på matcherna 
för att laget skall gå vidare etc. Det finns inte många alternativa fritidsaktiviteter för dessa 
ungdomar har jag märkt. Man kan inte vara helt nybörjare i 14-15 årsåldern, som det finns för 
vuxna såsom ren motionsaktivitet/hobbyaktivitet. Följden blir fysisk inaktivitet med ökad risk 
för övervikt, isolering, depression mm. Här ser jag ett ”förbättrings/utvecklingsområde”. 
Ämnet “Idrott och hälsa” i skolan skulle kanske vara mer inriktat på att pröva olika sporter, så 
alla får möjlighet att hitta en aktivitet som man trivs med? Aktivitetsstöd från samhället 
kanske skulle riktas mer mot flickor, då de verkar sårbarare som inaktiva än pojkar. 
 
Socialstyrelsen beskriver sambandet mellan bättre hälsa och hög utbildning i sin 
Folkhälsrapport 2009, där man påvisar samband mellan hög utbildning och bättre hälsa. Detta 
förklaras delvis med att högutbildade har större möjlighet att ta till sig kunskap på många 
områden ex. beträffande hälsosamma livsstilar och ändamålsenliga uppfostringsmetoder. Det 
måste dock göras utförligare undersökningar vad gäller sambandet mellan föräldrars 
utbildning och barnens hälsa innan man kan säkerställa dessa samband i mina resultat.  

 
Konklusion 
 
Studien visar att flickor har lägre självkänsla än pojkar i skolan. Elever med aktiv fritid har 
bättre självkänsla än elever utan fritidsaktivitet.  
Hög självkänsla har visat sig vara starkt kopplat till god mental hälsa (Birndorf, 2005). Det 
har visat sig att personer med god självkänsla klarar att hantera problem bättre, färre drabbas 
av depressioner, både som unga och som vuxna. Sambandet mellan fritidsaktivitet och 
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självkänsla behövs studeras mer, då det är en faktor som påverkar självkänslan som samhället 
kan påverka med relativt enkla medel.  
 
Detta är mycket intressant ur ett folkhälsoperspektiv: kan man genom att aktivt försöka höja 
ungdomars självkänsla i ungdomsåren (i skolan) höja deras mentala hälsa, och på så vis också 
höja deras livskvalitet? Det finns ett stort nationellt intresse för dessa frågor. Regeringen har 
gett Statistiska Centralbyrån (SCB) i uppdrag att under hösten 2009 göra en nationell 
kartläggning över barns och ungdomars psykiska hälsa. Alla elever i grundskolans årskurs 6-9 
i landets samtliga kommuner kommer att bli erbjudna att delta. Man kommer då att mäta olika 
aspekter av hälsa, välbefinnande och livskvalitet.  
 
Behöver skolan ta mer hänsyn till genusskillnaderna? Alla barn har samma rättigheter och lika 
värde. Ingen får diskrimineras på grund av sitt kön (FNs Barnkonvention, artikel 2). Hänsyn 
måste tas till könens olika känslighet och sårbarhet för att kunna leva upp till denna artikel i 
den Svenska skolan. Är det så att lika förutsättningar inte är det samma som rättvisa 
förutsättningar? En jämförelse med idrottsvärlden, där män och kvinnor delas upp, ej tävlar i 
samma grupp av rent fysiologiska skillnader, kanske behövs även i andra sammanhang. 
Flickor och pojkar har olika behov för att få samma förutsättningar för lärande. Hur kan 
skolorna ge pojkar och flickor samma förutsättningar och möjligheter? Det behövs mer 
forskning på området. Det är viktigt ur ett folkhälsoperspektiv att i skolan ge alla så lika och 
goda förutsättningar som möjligt, och därmed lika förutsättningar till god hälsa och hög 
livskvalitet. 
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Bilaga 1 
 
 
 
Information till vårdnadshavare för elev i årskurs 8  vårterminen 
2008  
 
Hej, 
 
Mitt namn är Anna Ottosson, och arbetar som skolsköterska här på skolan. 
Jag planerar att genomföra en enkätundersökning i årskurs 8, där alla elever 
kommer att erbjudas att deltaga. 
Syftet med undersökningen är att se om någon skillnad mellan flickors och 
pojkars självkänsla i skolan kan mätas. Undersökningen är en del i mitt 
examensarbete.  
 
Deltagandet är frivilligt och anonymt. Svaren kommer att behandlas 
konfidentiellt och ej kunna spåras till någon enskild elev. 
Om Ni som vårdnadshavare INTE vill att Er dotter/son deltar i denna 
undersökning, kan Ni fylla i talongen nedan, eller kontakta mig via mail eller 
telefon. 
 
 
Med vänlig hälsning  
Anna Ottosson, skolsköterska 
 
 
 
 
 
Jag vill INTE att min dotter/son deltar i enkätundersökningen vårterminen2008. 
 
Elevens namn:________________________________________________ 
              klass:______________________ 
 
 
Vårdnadshavares underskrift:_______________________________________ 
                 namnförtydligande:_______________________________________ 
 
 
 
 
 
 



 
 

34 

Bilaga 2 
 
 

Enkätundersökning åk. 8 Trulsegårdsskolan VT -08 
 
 
Försök att svara på alla frågor.  
Om något svarsalternativ inte stämmer helt på dej, ta det alternativ som du 
tycker ligger närmast. 
 
Alla svar är anonyma, och det kommer inte att gå att se vem som skrivit vad. 
Resultatet kommer endast att redovisas i stora grupper, enskilda svar kommer 
inte att redovisas. 
 
Har du några frågor om hur du skall fylla i enkäten, räck upp handen, så 
kommer jag och förklarar. 
 
 
 
1: Du är □ kille   □ tjej 
 
 
 
2: Du är född i månad _______________ 
 
 
 
3: Hur många syskon har du? 
    □ inga 
    □ _____ äldre syskon 
    □ _____ yngre syskon 
                                    
 
 
4: Du har flyttat (bytt bostad): 
    □ 0-1 gång 
    □ 2-3 gånger 
    □ 4 gånger eller mer 
 
5: Du har bytt skola : 
    □ 0-1 gång 
    □ 2-3 gånger 
    □ 4 gånger eller mer 
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6: Vilka utav dessa aktiviteter gör du minst en gång i veckan? 
    (Kryssa i flera alternativ vid behov) 
 
    □ spelar fotboll, handboll, ishockey eller annan lagsport 
    □ spelar tennis, badminton,  
    □ simning 
    □ friidrott 
    □ hästsport, 
    □ dans 
    □ spelar musikinstrument,  
    □ spelar teater 
    □ annat (skriv vad):___________________________ 
    □ umgås med kompisar (IRL) 
    □ umgås med kompisar via datorn 
    □ surfar/spelar på datorn 
    □ läser böcker 
    □ annat (skriv vad):___________________________ 
    □ inget av ovan alternativ 
 
 
 
7: Trivs du i skolan  
 
    a: på lektionerna?   
    □ Ja   □Nej 
    Om du svarat Nej: Varför?_________________________    
 
    b: på rasterna?   
.   □ Ja   □Nej 
       Om du svarat Nej: Varför?________________________     
 
 
8: Känner du dej trygg i skolan 
    a: på lektionerna? 
    □ Alltid    □ Ofta    □ Ibland    □ Aldrig 
   ev. kommentar:    
____________________________________________________ 
 
    b:  på rasterna? 
    □ Alltid    □ Ofta    □ Ibland    □ Aldrig 
    ev. kommentar:    
____________________________________________________ 
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9: Pratar ni om självförtroende i skolan någon gång? 
    □  Ofta    □ Ibland    □ Aldrig 
 
 
 
 
10: Utifrån din bedömning av klassens kunskapsnivå, bedömer du din egen nivå 
vara: 
    □ klart över    □ något över    □ något under    □ klart under genomsnittet 
 
 
 
 
11: Vad känner du dej duktig på? (behöver ej vara skolrelaterat) 
(skriv gärna flera saker): 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
    □ kan inte komma på något 
 

 
 
 
12: I debatter brukar din hållning vara: 
 
    □ ligger lågt, säger inget 
    □ yttrar mig om jag blir tillfrågad 
    □ för oftast självmant fram min åsikt 
    □ tar ofta kommandot, blir ”ordförande” 
 
 
 
 
13: Tycker du att det är det lättare att prata i grupp när klassen är indelad i kill- 
respektive tjejgrupp? 
    □ Ja   □Nej   □ Vet ej 
 
 
 
14: Tycker du att du ofta lyckas få fram dina åsikter: 
 
 a: i klassen                                     □ Ja                              □Nej 
 b:i familjen                                    □ Ja                              □Nej 
 c: bland kompisarna                   □ Ja                   □Nej 
 d: på fritidsaktivitet                     □ Ja  □Nej 
 e: bland främmande människor   □ Ja  □Nej 
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15: Upplever du att du får bra hjälp och stöd med att träna på att tala inför grupp 
i skolan?  
    □  Ofta     □ Ibland    □ Aldrig     □Vet ej 
 
 
 
 
16. Har du någon idé på vad man skulle kunna göra i skolan så att alla lättare 
vågar delta i diskussionerna om dom vill?  
(om du inte får plats på raderna nedanför – skriv på baksidan av pappret). 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_______________________________________________________ 
 
 
 
 
 
Tack för din medverkan! 
Anna Ottosson, skolsköterska  
 
 


