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Abstract 

The concept of self-esteem defines to which extent an individual is happy or proud of oneself. It 
has previously been suggested that an individual's self-esteem can be obtained through his or 
her feats and achievements. Such achievements have become essential in today's society since 
they partly give us a basic security in the form of money, but it can also be a way to show 
ourselves that we are good enough. The purpose of this literature review was to investigate the 
causal relationship between self-esteem and academic achievement. Do individuals with low self-
esteem have better academic achievements than those with higher self-esteem? Do individuals’ 
academic achievements affect their self-esteem? The results showed that low self-esteem cannot 
be proved to lead to better academic achievements. However, it is possible to assert that an 
individual's academic achievement affects his or her self-esteem, but the results are ambiguous. 
In fact, most scientists are unsure of the causal direction of the relationship between self-esteem 
and academic achievement. Because of this uncertainty, one should look further at how 
significant results between these variables actually should be interpreted.   
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Sammanfattning 

Begreppet självkänsla definierar i vilken mån en individ är nöjd eller stolt över sig själv. Det har 
tidigare framhållits att en individs självkänsla kan erhållas via hans/hennes bedrifter och 
prestationer. Prestationer har kommit att bli viktiga i dagens samhälle eftersom de dels ger oss 
en grundtrygghet i form av pengar, men också utgör ett sätt att visa oss själva att vi duger. Syftet 
med denna litteraturstudie var att undersöka det kausala sambandet mellan självkänsla och 
studieprestationer. Har individer med låg självkänsla bättre studieresultat än de med högre 
självkänsla? Påverkar en individs studieresultat hans/hennes självkänsla? Resultaten visade att 
låg självkänsla inte kan bevisas leda till bättre studieresultat. Det är dock möjligt att en individs 
studieresultat påverkar hans/hennes självkänsla, men resultaten är emellertid tvetydiga. Faktum 
är att de flesta forskare är osäkra på riktningssambandet mellan självkänsla och studieresultat. 
På grund av denna osäkerhet bör de signifikanta resultaten mellan dessa variabler studeras 
vidare.  
 

Nyckelord: självkänsla, studieprestationer, studenter, perfektionism, framgång    
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Inledning 

Världen har förändrats mycket under de senaste årtiondena och som ett resultat av detta har 
även förväntningarna som ställs på oss individer förändrats (Domar, 2008). I takt med 
samhällets förändring har framförallt västvärlden utvecklats till att framhålla individen istället 
för kollektivet och därför har bland annat begreppet självkänsla hamnat i fokus (Johnson, 
2003).  
 
Trycket på dagens ungdomar kan upplevas särskilt starkt inom utbildningssystemet, där 
framgång alltmer definieras utifrån konkurrenskraftiga resultat (Domar, 2008). Detta kan 
exemplifieras med hur skolelevers mål och kunskapskrav ständigt aktualiseras inom 
utbildningsväsendet. Utbildningsministern, Jan Björklund, har yttrat följande: ”Att ställa krav på 
eleverna är inte att vara elak, att ställa krav är att bry sig.” (Regeringskansliet, Pressmeddelanden, 
2008).   
 
Det är relativt uppenbart att prestationer är viktiga i dagens samhälle. Pengar är många gånger 
det bakomliggande motivet till våra bedrifter eftersom de ger oss en grundtrygghet, men utöver 
detta brukar prestationssträvan även syfta till att visa oss själva att vi duger. Enligt samhällets 
normer vore det allra bästa om vi dessutom är bättre och duktigare än alla andra (Johnson, 
2003). Dagens studenter är mer fokuserade på de tecken som knyts till framgång, till exempel 
betyg och provresultat, än att se sin akademiska strävan som en möjlighet att bredda sin 
kunskapsbas. Faktum är att många studenter fäster stor vikt vid att visa sin överlägsenhet över 
andra studenter och de använder detta som ett riktmärke för att utveckla sin egen skicklighet. 
Främst två psykologiska konstruktioner tycks vara inblandade i studenters akademiska 
strävanden, där den ena är måluppfyllelse och den andra perfektionism (Hanchon, 2010).  
 
Att sträva efter perfektion präglar hela västvärlden (Domar, 2008), både gällande utseende och 
talang (Johnson, 2003). Vi exponeras ideligen för orealistiska förväntningar och ideal som ofta 
framställs som fullt möjliga och utifrån dessa skapar vi en bild av vad vi borde vara och hur våra 
liv borde se ut. Kort sagt skapar vi en egen lista av förväntningar som vi anser att vi bör uppfylla 
(Domar, 2008). 
 
Vad är självkänsla? 
Inom personlighetspsykologin är självbild och självkänsla återkommande begrepp när det talas 
om ”självet”. Självbilden beskriver summan av all faktamässig information en individ har om sig 
själv, som till exempel kvinna, 21 år, bor i Luleå, gillar fotboll, är blyg och så vidare (Johnson, 
2003), medan självkänsla är ett begrepp som beskriver vad en individ känner inför sig själv som 
person. En individs självkänsla framställer i vilken mån han/hon är nöjd eller stolt över sig 
själv. Självkänslan kan också beskriva huruvida individen accepterar eller inte accepterar sig 
själv som han/hon är (Lundh & Smedler, 2007). Begreppet självkänsla definierar kort sagt 
individens värdering av sin självbild samt grad av inre tillfredsställelse och tillit han/hon känner 
till sig själv (Johnson, 2003).  
 
Forskning har visat att självkänslan bland annat påverkar en individs emotioner och motivation 
och att den har betydelse för personlig utveckling, psykisk hälsa och välbefinnande (Självkänsla, 
2011). Det har även framhållits att individer huvudsakligen hämtar sin självkänsla och 
självbekräftelse genom nära personliga förhållanden eller genom prestationer (Johnson, 2003).  
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Variation i självkänslan  
Rosenberg Self-Esteem Scale är ett ofta använt mätinstrument för att skatta graden av en individs 
självkänsla (Flett, 2007). Denna kan variera från ett område till ett annat och på grund av detta 
har det även utvecklats självskattningsinstrument som mäter självkänslan inom olika områden. 
Självkänslan kan till exempel influera områden som berör prestationer, utseende och sociala 
relationer. Trots variationerna i en individs grad av självkänsla mellan de olika områdena, kan 
det ändå hävdas att graden av självkänsla korrelerar mellan områden. Till exempel tenderar 
personer med hög självkänsla beträffande prestationer även ha hög självkänsla beträffande 
utseende och sociala relationer (Lundh & Smedler, 2007).  
 
Självkänslan varierar inte enbart i grad från ett område till ett annat, utan den kan även variera 
över tid. Variationerna är mer påtagliga för vissa individer än för andra. Graden av självkänsla, 
det vill säga om den är hög eller låg och hur den varierar hos olika individer är oberoende av 
varandra. Det är därför en sak att ha problem med en låg självkänsla och en annan att ha 
problem med en skiftande och sårbar självkänsla (Lundh & Smedler, 2007).  
 
Tecken på låg självkänsla 
För individer med låg självkänsla spelar det ingen roll hur högt de når. Trots att de presterar 
kommer de ständigt att vara rädda för att misslyckas (Törnblom, 2005). Typiska tecken på en 
bristande och låg självkänsla är (Gummesson, 2009):   
 

 Individen jämför sig själv med andra i sin omgivning.  
Detta är en ständig process som kan involvera alltifrån hur smal han/hon är till hur 
engagerad han/hon är i barnens aktiviteter. Denna individ känner sig enbart nöjd om 
ingen annan är bättre än han/hon.  
 

 Individen irriterar sig på, och kritiserar lätt, andra. 
Ju längre ned de andra står, desto högre upp kommer individen med låg självkänsla.  
 

 Individen kan vara onödigt hård mot sig själv, särskilt när han/hon har gjort ett misstag.  
Detta kan innefatta alltifrån något han/hon har sagt till något han/hon har missat, 
exempelvis en missad födelsedag.  

 
 Individen tror att det är de yttre tingen som bygger självkänslan. 

Individen tror att han/hon skulle bli lyckligare om han/hon var lite smalare eller mer 
lyckad på kontoret.  
 

 Individen presterar för att visa andra vad han/hon kan.  
Detta kan resultera i att han/hon ägnar sig åt aktiviteter han/hon egentligen inte vill 
eftersom han/hon vill få bekräftelse från omgivningen.  
 

 Individen fokuserar på omgivningens åsikter.  
Detta betyder att han/hon överlag inte är särskilt medveten om sina egna tankar och 
värderingar.  
 

 Individen väntar på att omgivningen skall upptäcka hans/hennes fel och brister. 
Individen tror att alla tänker på hur han/hon ser ut, vad han/hon säger, vad han/hon 
gör och så vidare.   



3 
 

 Individen har lätt för att oroas och ängslas över stort och smått och därför görs ständiga 
katastrofplaner. 
Individen har många planer (plan A, plan B, plan C etcetera). Detta tar mycket energi, 
tid och kraft från individen eftersom hjärnan i princip arbetar dygnet runt.  

 
Prestationer 
Prestation definieras på följande vis: ”Något (positivt) som åstadkommits eller fullgjorts (ofta trots 
svårigheter e.d.).”(Prestation, 2011).   
 
Enligt Murray (refererad i Lundh & Smedler, 2007) medför en individs prestationsbehov att 
han/hon har en önskan att ständigt göra bättre ifrån sig, att lyckas och att känna sig kompetent. 
Individer som besitter ett högt prestationsbehov brukar grunda både sin självbild och sina 
framgångar på sina prestationer, vilket medför en strävan att prestera så bra som möjligt. Det är 
dessutom viktigt för dessa individer att omgivningen uppmärksammar deras ansträngningar och 
framgångar (McClelland, 1976).  
 
Problembeskrivning  
Samhället förefaller vara en av de avgörande faktorerna för hur ”självet” och självkänslan 
utvecklas hos en individ (Johnson, 2003). I vårt individualistiska samhälle finns tron om att vi 
måste eftersträva det perfekta, det vill säga att vara perfekt och att göra perfekt ifrån oss för att 
bli framgångsrika (Gummesson, 2009). Generellt sett är alla individer, inklusive de yngre, 
stressade och trötta i sin vardag, vilket bland annat har att göra med de duktighetskrav som har 
etablerats i samhället (Johnson, 2003). Därmed kan det spekuleras i hur det eventuella 
sambandet mellan studenters självkänsla och deras faktiska studieprestationer ser ut?   
 
Tidigare forskning 
Spekulationerna om att en ökning av elevers självkänsla gör dem bättre i skolan är ett populärt 
ämnesområde. Många skolor har program i syfte att utveckla elevers självkänsla, där de 
uppmuntras att hylla sig själva och göra sig sedda. Dessa program grundar sig på tidigare studier 
angående självkänsla och akademiska prestationer. En genomgång av mer än 100 studier, med 
fler än 200 000 studeranden, bekräftade att det finns en positiv korrelation mellan självkänsla 
och studieprestationer. Dock vet de flesta med basal kunskap i statistik att även om självkänsla 
korrelerar med studieresultat betyder det inte att självkänsla leder till bra studieresultat. Det kan 
finnas ett omvänt samband mellan dessa variabler, vilket betyder att det likaväl kan vara bra 
studieresultat som leder till högre självkänsla (Baumeister, 2005).   
 
I ett experiment upptäcktes att ambitionen hos individer med låg ”grundsjälvkänsla” ökade 
successivt efter negativ feedback (vid uttalat misslyckande) och att samma individer var mer 
återhållsamma efter positiv feedback (vid uttalad framgång). Individerna med hög 
”grundsjälvkänsla” sänkte däremot sin ambition vid negativ feedback och höjde den vid positiv 
feedback. Detta kan tyckas vara en strategi individerna använder för att erhålla självkänsla 
respektive för att bevara självkänsla (Johnson, 2003).  
 
Vidare har det framhållits att de afroamerikanska studenterna i Amerika överlag uppvisar lägre 
akademiska prestationer än de vita studenterna. Detta har kunnat påvisas trots att 
afroamerikaner i regel har högre självkänsla än de vita, bättre presterande studenterna (Van 
Laar, 2000). Afroamerikaner har trots sin höga självkänsla även lägre genomsnittsbetyg än andra 
etniska grupper (Bankston III & Zhou, 2002). Det har rapporterats att asiater har den lägsta 
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självkänslan bland olika etniska grupper samtidigt som de i genomsnitt har de högsta betygen 
(Van Laar, 2000).  
 
Andra forskare har funnit ett omvänt, kausalt samband mellan självkänsla och 
studieprestationer. Det har erhållits signifikanta korrelationer som visar att bra 
studieprestationer resulterar i högre självkänsla (Baumeister, Campbell, Krueger, & Vohs, 
2003).  
 
Syfte och frågeställningar 
Syftet med detta examensarbete är att undersöka ett eventuellt samband mellan självkänsla och 
studieprestationer inom utbildningsväsendet. Arbetet kommer både att fokuseras på hur 
självkänsla influerar en individs studieprestationer och hur studieprestationer kan påverka en 
individs självkänsla. Begrepp såsom självkänsla och studieprestationer kommer att vara centrala. 
De frågeställningar som skall besvaras är: 
 

 Presterar individer med låg självkänsla bättre i sina studier än de med hög?  
 Påverkar en individs studieprestationer hans/hennes självkänsla?   
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Teoretisk referensram 

 
Inre och yttre självkänsla 
Självkänslan innefattar både en aktiv (yttre självkänsla) och en passiv (inre självkänsla) del.  
 
När det talas om den aspekt av självkänsla som grundläggs under barndomen, den emotionellt 
betingade, brukar begreppet inre självkänsla användas. Denna skildrar en reaktiv individ som är 
bunden till andra människors spegling av henne eller honom. Med andra ord innebär detta att 
självkänslan är fullständigt beroende av omgivningens omdömen samt av ovillkorlig kärlek. Den 
inre självkänslan uppskattas vara den som har mest betydelse för individens reaktioner och 
beteenden. En god inre självkänsla kännetecknas av (Johnson, 2003): 
 

 Att individen har en positiv grundsyn på livet.  
 Att individen har en förmåga att ingå emotionellt varma relationer.  
 Att individen fritt kan uttrycka sina känslor samt att han/hon accepterar sina känslor 

och behov. 
 Att individen uppvisar en sund självhädelse och integritet samt att han/hon vet sina 

gränser  
 Att individen kan erkänna och acceptera sina egna brister, utan att förlora sin 

självaktning.  
 
Den yttre självkänslan förutsätter däremot en driftig individ och följaktligen innebär detta att 
självkänslan förvärvas genom kompetens. Den är därmed till viss del beroende av yttre faktorer 
såsom utseende, talang och framgång. Detta medför att individens värderingar är intimt knutna 
till hans/hennes självkänsla. Att vara bäst i klassen ger individen självkänsla. Om den inre 
självkänslan är låg kan den yttre användas för att kompensera och förvärva självkänsla, 
exempelvis kan en individ börja reglera sin självuppskattning genom att visa sin kompetens via 
sina prestationer. Individens avsiktliga handlingar och inneboende strävan blir därav betydande 
för självkänslan. Det som kännetecknar individer med hög yttre självkänsla är att (Johnson, 
2003):  
 

 De är ansvarsfulla och de gör alltid sitt bästa.  
 Det är viktigt för dem att vara duktiga.  
 De ställer höga krav på sig själva och andra. 
 Kontroll och inflytande samt att få uppskattning för sina prestationer stärker deras 

självkänsla. 
 
De individer som bland annat är aktiva, högpresterande och satsar på karriären är vanligen 
utrustad med hög yttre självkänsla och lägre inre självkänsla. De tenderar även att vara 
perfektionistiska och noggranna (Johnson, 2003).       
 
Efter en individs första levnadsår tar den yttre, förvärvade självkänslan allt större utrymme i 
hans/hennes självvärdering. Allteftersom individen mognar i social, motorisk och kognitiv 
förmåga kan han/hon framkalla olika sorters feedback från omgivningen med sina egna 
handlingar. En fyraåring kan till exempel förvärva sin självkänsla genom att knyta sina 
skosnören och en nioåring kan förvärva den genom att vara noggrann med sina läxor i syfte att 
få bra betyg i skolan (Johnson, 2003).  
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Prestationskonstruktioner  
Det går att framställa fyra olika konstruktioner av hög eller låg, inre eller yttre självkänsla. I 
verkligheten är dessa konstruktioner sällan framträdande i sina extrema eller renodlade former, 
utan de flesta individer har ett inslag av varje konstruktion inom sig (Johnson, 2003)(Figur 1).  
 
 
      Inre självkänsla 
 Hög  Låg 
 
 
 
 
 
 
 
 Figur 1. Olika kombinationer av inre och yttre självkänsla (Johnson, 2003). 
 
 
Den glada presteraren har både hög inre och yttre självkänsla. Det är viktigt för individen att 
prestera och han/hon tycker att det känns roligt att få beröm. Den större delen av bekräftelsen 
och tillfredsställelsen kommer dock inifrån. Individens ”grundsjälvkänsla” (inre självkänsla) 
utgör en buffert mot eventuella misslyckanden och därmed upplever individen ingen 
prestationsångest då han/hon skall prestera. Den glada presteraren har höga, men realistiska 
mål samtidigt som han/hon känner till sina begränsningar. Dessa individer utökar sin 
självkänsla genom framgångsrika aktiviteter, men likväl behöver de inte prestera för att erhålla 
självkänsla. De tävlar mestadels mot sig själva och därför utgör andras framgång inte ett hot för 
dem (Johnson, 2003). 
 
Tvångspresteraren har låg inre självkänsla, men hög yttre självkänsla. Individen har ett stort behov 
av att förvärva självkänsla via kompetens och genom andras uppskattning. I och med att 
framgång eller misslyckande definierar individens självkänsla kan han/hon vara aggressiv i 
tävling mot andra. Denne individ är likaså inte nådig mot sig själv och kan driva sig själv till 
utmattning eftersom han/hon inte känner till sina egna begränsningar. Att erhålla kritik kan 
väcka tvångspresterarens försvarsattityd och andras framgångar kan komma att kännas hotande 
(Johnson, 2003). 
 
Livsnjutaren har hög inre självkänsla, men låg yttre självkänsla och rycker på axlarna åt 
misslyckande och beröm. I motsats till presterarna har livsnjutaren ”tid för livet” och njuter av 
familj, relationer etcetera. Livsnjutarna är inte tillräckligt driftiga för att få saker och ting 
genomförda (Johnson, 2003). 
 
Försakaren saknar både inre och yttre självkänsla. Individen drar sig undan utmaningar, ”det är 
ingen idé att försöka eftersom jag ändå misslyckas”, och de ger lätt upp. Han/hon kan ha ett 
stort behov av emotionell bekräftelse för att erhålla mer självkänsla, istället för att förvärva 
denna genom prestationer (Johnson, 2003).  

Glad presterare Tvångspresterare  
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Självkänsla, prestation och framgång 
Allport (refererad i Allen, 1997) definierade självkänsla som en individs stolthet över sina 
bedrifter och prestationer. Enligt Branden (refererad i Seligman, 1998) är ytterligare en 
definition av självkänsla en redogörelse av individens tilltro till sin egen förmåga att tänka och 
klara av livets utmaningar. Självkänslan beskriver även, enligt Branden (refererad i Seligman 
1998), en individs känsla av att känna sig berättigad att njuta av det resultat som har 
uppkommit på grund av hans/hennes ansträngningar och prestationer (Seligman, 1998).  
 
En person med god (inre) självkänsla vet att han/hon är lika mycket värd som människa trots 
att han/hon presterar sämre någon dag. Dessa individer kan hantera de flesta situationer som 
de hamnar i, eftersom de har en inre trygghet. Individer med sämre inre självkänsla har 
däremot svårt att acceptera att de har presterat under sin förmåga och de känner sig aldrig, eller 
sällan, nöjda med sina prestationer (Gummesson, 2009). De har även svårt att sätta upp rimliga 
mål, eftersom de är mer upptagna av att skydda sig själva mot misslyckanden (Cloninger, 1996) 
och jämför sig ständigt med andra människor (Gummesson, 2009).  
 
William James (refererad i Seligman, 1998), den moderna psykologins fader, skapade för mer 
än hundra år sedan en formel för självkänsla. Han menade att en individs självkänsla 
grundläggs genom hans/hennes framgång i livet samt av de krav som individen ställs inför. Ju 
mer framgång individen uppnår och ju lägre kraven/förväntningarna är, desto bättre blir 
självkänslan. Självkänslan kan förbättras antingen genom att individen lyckas bättre i det 
han/hon gör eller genom att individen tonar ned sina krav och förväntningar. Självkänslan kan 
därmed sägas vara rotad i framgången hos individernas utbyte med omvärlden (Seligman, 
1998).   
 
För att klara av att upprätthålla självkänslan brukar individer bland annat ägna sig åt positivt 
tänkande. Ett exempel på strategier som används är att individen söker positiv information om 
sig själv och tolkar tvetydig information i det mest gynnsamma ljuset. Forskare har dessutom 
funnit att de flesta människor kommer ihåg sina framgångar bättre än sina misslyckanden. En 
tänkbar förklaring till detta kan vara att vi tar åt oss äran vid framgång. Vi är benägna att påstå 
att framgången har orsakats av våra förmågor och ansträngningar. Vid misslyckande skyller vi 
däremot på otur eller på andra människor (Cloninger, 1996).        
 
Adler och mindervärdeskomplex 
En viktig aspekt av människors personlighet berör drivkrafterna bakom mänskligt beteende, det 
vill säga vad som motiverar individer att agera på det ena eller andra sättet. Individers 
motivation kan belysas på en mängd olika nivåer, alltifrån omedvetna behov och drifter till 
medvetna mål och strävanden (Lundh & Smedler, 2007). Psykiatrikern Alfred Adler (Alfred 
Adler, 2011) framhöll den sociala motivationen i motsats till psykoanalysens driftslära. Han 
menade att personlighetens tillväxt styrs av dominanta livsmål och ofta har dessa livsmål ett 
ursprung i ett barns känsla av mindervärde, i förhållande till föräldrar och yttervärld. Adler gav 
upphov till begreppet mindervärdeskomplex (Mindervärdeskomplex, 2011) som definieras enligt 
följande: ”…permanent känsla av underlägsenhet. Mindervärdeskomplex orsakas ofta av fysiska svagheter, 
men även av intellektuella och sociala, och skapar behov av kompensation.”  
 
Adler (refererad i Flett, 2007) har hävdat att alla individer känner en grad av underlägsenhet 
och för att besegra denna känsla strävar vi efter överlägsenhet och perfektion. Individen har en 
drivkraft att sträva efter överlägsenhet via perfektion för att därefter överkompensera sina 
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känslor av att vara underlägsen andra (Flett, 2007). Överkompensation innebär, i sin tur, att en 
individ försöker kompensera en kroppslig, psykisk eller social brist genom en alldeles för 
intensiv träning eller genom andra överdrivna aktiviteter. Till skillnad från kompensation är 
överkompensation ofta omedveten och kan därför leda till dålig självinsikt och skev uppfattning 
av den egna personen (Överkompensation, 2011). Vidare menade Adler (refererad i Flett, 2007) 
att vi som individer ständigt jämför oss med ett ouppnåeligt ideal av perfektion och att vi 
därmed blir sporrade av känslan av underlägsenhet.    
 
Perfektionism  
Ordet perfektionism härstammar från latin och betyder fullbordande eller fullkommande 
(Gummesson, 2009). I många kulturer tolereras och uppmuntras perfektionism eftersom 
perfektion ofta associeras till viktiga belöningar inom områden såsom sport, näringsliv, 
vetenskap och akademiska prestationer (Bieling, Israeli, & Antony, 2003).   
 
Två typer av perfektionism 
I tidigare forskning har det föreslagits att två olika typer av perfektionism kan urskiljas: adaptiv 
och maladaptiv. Den adaptiva perfektionismen kan ses som ”hälsosam/normal”, medan den 
maladaptiva kan ses som ”ohälsosam/neurotisk” (Bieling et al., 2003).  
 
Slade och Owens (refererade i Bieling et al., 2003) har väckt förslag om att adaptiv, ”normal” 
perfektionism kan anknytas till positiv förstärkning. Med detta menas att perfektionismen leder 
till en högpresterande individ som får belöning för sina prestationer, vilket, i sin tur, inte leder 
till psykisk ohälsa. Forskarna Flett och Hewitt (refererad i Domar, 2008) betraktar adaptiv 
perfektionism i egenskap av att individen har tillkännagivit fullkomlighet som sitt mål: 
”Normal perfektionism definieras som att sträva efter en rimlig och realistisk standard som leder till en 
känsla av tillfredsställelse och förbättrad självkänsla”. (Domar, 2008, s. 41).    
 
Den maladaptiva, ”ohälsosamma” perfektionismen kan, å andra sidan, anses vara relaterad till 
negativ förstärkning samt till självförstörande beteenden. Individer som är influerade av 
maladaptiv perfektionism är oroliga för hur andra utvärderar dem, de är självtvivlande samt 
oroar sig för att göra misstag. Dessa faktorer som karaktäriserar maladaptiva perfektionister kan 
leda till vissa problematiska beteenden såsom undvikande av uppgifter, överdriven kontroll eller 
nyttjande av ett beteende för att återvinna självkänsla (Bieling et al., 2003). Flett och Hewitt 
(refererad i Domar, 2008) menar att perfektionismen kan betraktas som maladaptiv då den har 
börjat tänja på gränserna: ”Neurotisk perfektionism är en tendens att sträva efter en överdrivet hög 
standard och grundar sig på en rädsla för misslyckande och oro för att göra andra besvikna”. (Domar, 
2008, s. 41).  
 
För maladaptiva perfektionister är det normalt att vilja vara perfekt och de hyser en extrem 
förväntan om att vara perfekt i livets alla situationer. Individer som strävar efter perfektion 
arbetar hårt för att få högsta betyg i skolan och betraktar allt annat än högsta betyg som ett 
misslyckande. I vissa fall kan även högsta betyg ses som ett misslyckande, om individen anser att 
han/hon har varit tvungen att arbeta hårt för att erhålla ett bra betyg (Domar, 2008). 
Gummesson (2009) beskriver att mycket av perfektionisters fokus ligger på just prestationer och 
därmed är prestationsångest relativt vanligt hos dessa individer, vilket beskrivs enligt följande 
(Prestationsångest, 2011): ”Prestationsångest, ångest att prestationer i arbete, sport, sexuella 
förhållanden etc. inte ska vara perfekta. Det bottnar i svag självkänsla och överstark självkritik.” 
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Vad utmärker perfektionister? 
Enligt Flett och Hewitt (refererade i Domar, 2008) finns en benägenhet hos perfektionister att 
förvänta sig att människor eller situationer inte skall ha några fel och brister. Utifrån detta 
erhålls tre olika nivåer av perfektionism (Domar, 2008):  
 

 Nivå ett: Individer som förväntar sig perfektion hos sig själv. 
 Nivå två: Individer som kräver perfektion av andra.  
 Nivå tre: Individer som tror att andra människor förväntar sig perfektion av dem. 

  
Främst maladaptiva perfektionister har en tendens att fastna i uppgifter. Som tidigare nämnts 
har dessa en benägenhet att tvivla på sig själva och oroa sig för att göra misstag, vilket kan 
resultera i att de fastnar i uppgifter och förhalar saker. En närliggande orsak till att individen 
fastnar i uppgifter kan vara perfektionistiska automatiserade tankar. Dessa tankar handlar om 
att individen intalar sig själv att han/hon måste vara perfekt. Att känna skam och skuld blir 
därmed relativt vanligt och kan ses som en effekt av individens tankemönster. Vid ett misstag 
skäms individen, undrar vad andra skall tycka och känner sig skuldmedveten på grund av sin 
egen icke-acceptabla insats. Vid ett mindre, obetydligt misslyckande kan det antas att 
perfektionisten ger detta en större betydelse än vad misslyckandet egentligen förtjänar (Domar, 
2008). 
 
Vidare har Flett och Hewitt (refererade i Domar, 2008) framhållit att perfektionister, överlag, 
ofta noterar och grubblar över alla fel och brister. De är med andra ord väl medvetna om icke-
perfektion. Ytterligare tendenser är att perfektionister ställer höga krav och antingen är 
han/hon fullkomligt framgångsrik eller så är han/hon helt misslyckad (Domar, 2008). Enligt 
Gummesson (2009) handlar detta om att individen fokuserar på prestation istället för person, 
det vill säga att alla handlingar kopplas direkt till den egna personen. Kort sagt är individen sina 
prestationer och värdesätter sig själv efter dem. Flett och Hewitt (refererade i Domar, 2008) 
beskriver att följden av de höga kraven blir att individen ofta gör ”allt- eller inget”-bedömningar. 
Gummesson (2009) menar att individen alltid försöker nå sin idealbild och alltid strävar efter 
att vara bäst. För perfektionisten är det därmed ingen idé att försöka om inte förstaplatsen är 
försäkrad.   
 
Slutligen brukar perfektionister även, enligt Flett och Hewitt (refererade i Domar, 2008), 
överdriva vad som står på spel. De intalar sig själva att hela världen är beroende av varje beslut 
och handling. Perfektionister överreagerar och tar ofta itu med problem på ett överdrivet 
känslomässigt och reflexmässigt sätt, istället för att närma sig problemen rakt framifrån med 
problemfokuserade och sakliga strategier (Domar, 2008).   
 
Domar (2008) har upprättat en lista på tecken som tyder på att en individ är perfektionist och 
då främst tecken på att han/hon är influerad av maladaptiv perfektionism:  
 

 Individen kan inte sluta tänka på ett misstag han/hon har gjort. 
 Individen är synnerligen tävlingsinriktad och står inte ut med att göra sämre ifrån sig än 

andra. 
 Individen vill antingen ha något ”helrätt” eller ogjort.  
 Individen begär perfektion av andra. 
 Individen ber inte om hjälp om det kan uppfattas som en brist eller svaghet. 
 Individen kommer att framhärda med en uppgift långt efter att alla andra har gett upp.  
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 Individen är en felfinnare och måste rätta andra människor när de har fel. 
 Individen är mycket medveten om andra människors krav och förväntningar. 
 Individen är mycket självmedveten när det gäller att göra misstag inför andra.  
  

Omgivningens omdöme och åsikter är uppenbarligen viktiga för perfektionisten och han/hon 
vill ständigt visa hur perfekt han eller hon presterar. Livet går med andra ord ut på att tävla och 
vinna, det vill säga att ständigt bli bättre i sina egna prestationer och även bättre än alla andra 
(Gummesson, 2009).      
 
Perfektionism och välbefinnande 
Psyket har stort inflytande över välbefinnandet. Ett perfektionistiskt tänkande kan försvaga 
individens självkänsla eftersom han/hon har en förmåga att ha ett ”allt-eller-inget”-tänkande när 
han/hon skall värdera sin egen insats. Om en perfektionist exempelvis får ett lågt betyg på ett 
prov tenderar han/hon att förstora känslan av misslyckande. Detta sker genom att individen 
inte bara bedömer misslyckandet av provet, utan även inkluderar sig själv i bedömningen. 
Perfektionister går snabbt från tanken ”jag misslyckades med denna uppgift” till ”jag är 
misslyckad”. Vid ett misslyckande på ett prov kan de gå från tanken ”jag misslyckades på 
provet” till ”jag misslyckas på alla prov” och ”jag är misslyckad” (Domar, 2008).  
  
Forskare har funnit tydliga samband mellan perfektionism och sjukdomstillstånd såsom ångest, 
ilska, trötthet, yrsel, huvudvärk, feber, förkylning, allergi, sömnsvårigheter, utbrändhet, 
alkoholism och ätstörningar. Förutom dessa fysiska åkommor kan perfektionism resultera i 
sämre sociala relationer, lägre stresströskel, mental stress samt ett sämre allmäntillstånd 
(Gummesson, 2009). Som perfektionist löper individen därmed en större risk än andra att 
drabbas av ett antal åkommor som orsakas eller förvärras av stress. Individer som eftersträvar 
perfektion anser att om de arbetar tillräckligt hårt för att hitta de ”perfekta” lösningarna på sina 
problem kommer det att reducera all stress (Domar, 2008).   
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Metod 

 
Litteratursökning 
Denna studie påbörjades med en litteratursökning i Luleå tekniska universitets (LTU) 
biblioteksdatabas Lucia. Sökord som användes var självkänsla, perfektionism samt personality. De 
böcker som blev aktuella för studien gav en allomfattande behandling av begreppen självkänsla 
och perfektionism samt underlag för Adlers teori (Alfred Adler; Mindervärdeskomplex; 
Överkompensation, 2011) som har använts i den teoretiska referensramen. Internet nyttjades 
som källa i syfte att komplettera den bearbetade litteraturen och NE användes för att definiera 
diverse begrepp.   
 
De forskningsartiklar som granskades i denna litteraturstudie sållades fram genom att använda 
sökorden self-esteem, (academic) achievement och (academic) performance. Dessa sökord användes 
tillsammans i olika kombinationer vid sökningar i Scopus, Web of Science, PsycInfo och 
Google Scholar. I vissa fall användes de referenser som hade angivits i en forskningsartikel för 
vidare granskning, dock exkluderades dessa då syftet i studierna inte var relevanta för detta 
arbete.       
 
Avgränsning  
Detta arbete kommer att beröra det kausala sambandet mellan en individs självkänsla, vilken 
varken är specificerad till yttre eller inre självkänsla, och en individs studieprestationer inom 
skolan. Begreppet studieprestationer definieras som en individs studieresultat.  
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Resultat 

Attempting to improve the academic performance of struggling college students 
by bolstering their self-esteem: An intervention that backfired (Forsyth, 
Lawrence, Burnette, & Baumeister, 2007). 
 
Bakgrund 
I västvärlden är jaget (”the Self”) och dess motiv ett av de mest använda begreppen inom 
ämnesområdet. I samband med detta begrepp har det bland annat forskats om en individs 
studieprestation ökar om han/hon har hög självkänsla. Studenters framgång i skolan tros bli 
lidande om deras självkänsla är låg. Kort sagt har det spekulerats i om studenters 
studieprestationer är ett resultat av deras självkänsla.  
 
Det finns reflektioner kring att låga studieprestationer hos minoritetsgrupper kan ha orsakats av 
deras låga självkänsla. Att dessa individer har låg självkänsla antas ha uppkommit på grund av 
att samhället har indikerat deras underlägsenhet. Det finns också data som visar att vita flickor 
har den lägsta nivån av självkänsla och de bästa studieprestationerna, medan svarta pojkar 
besitter högre självkänsla, men uppvisar de lägsta studieprestationerna. Redan under 60-talet 
kunde forskare finna positiva korrelationer mellan självkänsla och studieprestationer. Att stärka 
självkänslan har därmed sedan länge varit en metod som har använts för att försöka förbättra 
studenters studieprestationer.  
 
Syfte och metod 
Forskarna i denna studie antog bland annat att studenternas betyg skulle förbättras om de 
uppmuntrades att bevara och stärka sin självkänsla. Huvudhypotesen var att stärkt självkänsla 
skulle resultera i att studenterna förbättrade sina betyg. 
 
Alla studenter i en psykologiklass som hade erhållit betygen C, D eller F på den första 
examinationen fick en inbjudan via mail om att delta i denna studie. I slutändan resulterade 
detta i 86 deltagare. Dessa grupperades i två olika grupper; deltagarna med betyget C i en grupp 
och deltagarna med betyget D eller F i en annan.   
 
Hela studien bedrevs via mailkontakt i sex veckor och studenterna som hade accepterat att 
medverka i studien fick ett mail om att de skulle delta i undersökningen av ”kommunikation 
och användandet av email”. Studenterna delgavs information om att syftet med vidare 
mailkontakt var att ge dem information om deras akademiska prestationer. Varje vecka fick de 
ett mail bestående av översiktsfrågor (ett test) som berörde det material som hade behandlats i 
klassen. Inom 24 timmar skulle de besvara att de hade mottagit mailet. Studenterna som skulle 
få sin självkänsla stärkt i denna studie fick översiktsfrågor, men även ett annat meddelande i 
samband med detta. I det första meddelandet stod det sammanfattningsvis att när studenter får 
tillbaka sina prov tenderar de att förlora självförtroendet och tänka att de är värdelösa. Studier 
visar däremot att personer med hög självkänsla både får bättre betyg och behåller sitt 
självförtroende. Mailet avslutades därefter med ”håll ditt huvud högt och din självkänsla stärkt”.   
 
I det sista mailet som skickades ut ombads studenterna att på en femgradig skala bedöma 
påståenden som skulle indikera deras självkänsla.   
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Resultat 
Det som kunde konstateras i denna studie var att forskarnas antagande, att hög självkänsla ger 
bättre studieprestationer, inte kunde verifieras. De studenter som på det första testet med 
översiktsfrågor erhöll låga betyg fick i samband med detta ett mail. Syftet med mailet var att 
stärka deras självkänsla. Detta resulterade dock i att de presterade ännu sämre på kommande 
test. Särskilt de studenter med betygen D och F, som befann sig i gruppen som fick stärkt 
självkänsla, visade en betydande nedgång i betygen. Denna nedgång var signifikant både i 
statistisk (p < .05) och i akademisk mening (studenterna gick från 57 procent korrekt på testen 
till 38 procent korrekt). Detta resultat väckte därmed tankar om huruvida studenterna erhåller 
en högre självkänsla efter bra studieprestationer och inte att självkänslan påverkar hur 
studenterna presterar.   
 
Does high self-esteem cause better performance, interpersonal success, 
happiness, or healthier lifestyles? (Baumeister, Campbell, Krueger, & Vohs, 
2003). 
 
Bakgrund 
Självkänsla har blivit ett ofta använt begrepp i de amerikanska skolorna och en av orsakerna till 
detta beror på att en ökad självkänsla antas leda till förbättrade studieprestationer. Det har 
spekulerats kring att individer med hög självkänsla sätter högre mål än individer med låg 
självkänsla och att personer med hög självkänsla inte ger upp lika lätt vid misslyckande. Kort 
sagt blir individer med hög självkänsla inte lika påverkade av känslor av inkompetens och 
självtvivel som individer med låg självkänsla.       
 
Syfte och metod 
Denna litteraturstudies syfte var delvis att granska tidigare forskning kring ämnet självkänsla 
och studieprestationer, men även andra variabler var aktuella i studien. Forskarna erhöll en 
mängd artiklar från databasen PsychINFO med sökordet self- esteem i abstraktet. Denna sökning 
resulterade i 15059 publikationer och för att begränsa antalet artiklar valde forskarna att 
använda sig av tre kriterier. För det första använde de inte artiklar som inte hade blivit 
publicerade och vars enda källa var Dissertation Abstracts International. För det andra exkluderade 
forskarna studier som hade designats för att skildra vad som orsakar självkänsla. Forskarna ville 
istället förstå konsekvenserna av låg respektive hög självkänsla och inte deras orsak. Det sista 
och tredje kriteriet innebar att forskarna eliminerade andrahandskällor i syfte att endast 
använda sig av orginaldata. Sekundärkällor användes enbart om de presenterade metaanalyser 
eller litteraturstudier.    
 
Resultat 
Resultatet från genomgången av de olika studierna visade att det inte fanns något starkt 
samband mellan självkänsla och studieprestationer, utan snarare att självkänsla inte har någon 
inverkan på studieresultat och studieprestationer. I de få studier i vilka det föreslås att 
självkänsla har en positiv inverkan på en individs studieprestationer visades endast på minimala 
effekter. Likaså visades minimala effekter på att hög självkänsla skulle minska en individs 
studieprestationer. Tidigare empiriska resultat har gett stöd för teorin om att självkänsla 
påverkar studieprestationer, eftersom tidigare korrelationer ofta har varit positiva och 
signifikanta. Dessa korrelationer verkar dock ha berott på andra faktorer än den att det är 
självkänslan som påverkar studieprestationerna. Det är dessutom möjligt att ett 
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riktningsproblem föreligger, det vill säga att det kan vara studieprestationer som medför en 
bättre eller sämre självkänsla och inte tvärtom.  
 
Being Well vs. Doing Well: Self-Esteem and School Performance among 
Immigrant and Nonimmigrant Racial and Ethnic Groups (Bankston III & 
Zhou, 2002).  
 
Bakgrund 
Det har ofta föreslagits att akademiska prestationer hos minoritetsstudenter, i ett västerländskt 
samhälle, kan påverkas av låg självkänsla. Det har även spekulerats i att det kan föreligga en 
känsla av underlägsenhet hos de elever som ansluter sig till minoritetsskolor. I en utvärdering av 
data från National Longitudinal Study of Adolescent Health har det visats att asiater i Amerika 
har den lägsta självkänslan, men även de högsta betygen. Svarta ungdomar har däremot den 
högsta självkänslan, men relativt låga betyg. Främst asiatiska familjer i Amerika karaktäriseras av 
auktoritära föräldrar samt av låga förväntningar och lite uppmuntran av ett självständigt 
beteende hos barnen. Dessa faktorer brukar associeras med utveckling av låg självkänsla. Detta 
resulterar i att dessa individer har ett behov av att utmärka sig för att de skall bli nöjda över sig 
själva, vilket kan associeras med höga studieprestationer och osäkerhet hos immigrantbarnen.     
 
Syfte och metod 
Syftet med denna studie var bland annat att besvara frågeställningen om vissa ungdomar 
presterar bra på grund av att de är osäkra på sin plats i världen och därför behöver försäkra sig 
om sitt eget självvärde. Det söktes även svar på frågeställningen om det finns skillnader i nivå av 
självkänsla bland olika etniciteter och om det finns anledning att tro att dessa skillnader är 
orsaken till variationer i studieprestationer. 
 
Data som har använts i studien kommer från intervjuer som utfördes år 1995 av National 
Longitudinal Study of Adolescent Health. Forskarna i denna studie gjorde till en början ett 
slumpmässigt urval av alla High Schools i USA. Därefter valde de ungdomar, i klass sju till tolv, 
och utförde intervjuer hemma hos dessa. De samlade även in data från deras föräldrar, till 
exempel fakta om deras utbildningsbakgrund och lön. För att mäta självkänslan hos de olika 
etniska grupperna konstruerade forskarna ett index med olika objekt. Objekten var antingen 
identiska eller likartade med dem som finns tillgängliga i Rosenberg Self-Esteem Scale. Dessa 
objekt skulle sedan bedömas på en femgradig skala och, i ett undantagsfall, på en sexgradig 
skala. Mätningen av studieprestationer utgick från respondenternas medelbetyg från föregående 
år i ämnena engelska eller språkkonst, historia eller samhällskunskap, matematik och 
naturvetenskap. Forskarna ville i studien även involvera respondenternas psykologiska tillstånd, 
vilket de gjorde med hjälp av en ”ångestskala”. I analysen av resultatet inkluderade forskarna 
familjestruktur och socioekonomisk status, eftersom detta kan vara viktiga prediktorer för både 
självkänsla och studieprestationer.  
 
Resultat 
Forskarna fann inga bevis på att låg självkänsla bidrar till att studenterna upplever osäkerhet 
eller ångest som, i sin tur, skulle driva dem till att överträffa sig själv och andra i sina 
prestationer. Det fanns inte heller något stöd för att hög självkänsla gör att studenterna känner 
sig tillfredsställda och förnöjda, vilket skulle resultera i sämre studieprestationer. Det framkom 
att det fanns skillnader i studieresultat mellan olika etniska grupper, men att dessa inte bör 
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tillskrivas variationer i självkänsla. Både studieprestationer och låg självkänsla kan knytas till att 
immigrantföräldrar, främst asiater, tenderar att sätta större press på sina barn än andra 
föräldrar. Detta betyder att andra faktorer kan vara inblandade i ett eventuellt samband mellan 
studieprestationer och självkänsla.   
 
Relations of academic and general self-esteem to school achievement 
(Pullmann, & Allik, 2008). 
 
Bakgrund 
En individs självkoncept är en multidimensionell konstruktion där generell (global) självkänsla 
och akademisk (specifik) självkänsla är två olika komponenter med två olika funktioner. Den 
generella självkänslan är till sin natur mycket affektiv och förknippad med psykiskt välmående. 
Den specifika självkänslan förknippas, å andra sidan, med en individs självvärdering till smalare 
domäner, såsom exempelvis hans/hennes studieprestationer. Den specifika självkänslan tycks 
även vara mer influerad av en kognitiv komponent och ha en stark association till en individs 
beteende.  
 
Syfte och metod 
Huvudsyftet med denna studie var att demonstrera det multidimensionella självkonceptet 
genom att beskriva samspelet mellan generell och akademisk självkänsla samt dess 
sammantagna prediktion av studieprestationer.  
 
I denna studie deltog 4572 estniska studenter och universitetssökande. Forskarna i studien 
hade formgivit tre urval i syfte att gruppera deltagarna efter ålder. Det yngsta urvalet bestod av 
1435 grundskolebarn från årskurs två, tre och fyra mellan sju till 11 år. Det andra urvalet 
bestod av 2746 deltagare i årskurs sex, åtta, tio och tolv, vilka var i åldrarna 11 till 19 år. Det 
tredje urvalet innefattade 969 universitetssökande och åldersintervallet sträckte sig här mellan 
17 och 40 år.  
 
I studien användes tre olika mätinstrument för de olika variablerna. Deltagarnas 
studieprestationer mättes genom Grade Point Average (GPA), vilket beräknades genom 
deltagarnas betyg i huvudämnena. Den generella självkänslan mättes med en estnisk version av 
Rosenberg Self-Esteem Scale (RSES). Svarsobjekten skulle besvaras på en femgradig skala från 
noll (håller inte med) till fyra (samtycker starkt). För att göra RSES mer lämplig för de unga 
deltagarna fick individerna i urval ett en modifierad och mer lättläst version av RSES. Den 
akademiska självkänslan bedömdes med en skala bestående av sju påståenden (AcSES), som 
skulle graderas på en femgradig skala från noll (håller inte med) till fyra (samtycker starkt). 
Denna skala var tidigare utvecklad i syfte att uppskatta studenters akademiska självkänsla eller 
deras utvärdering av sin kompetens inom den akademiska domänen. I likhet med RSES gavs 
urval ett en modifierad och mer lättläst version av AcSES- skalan.   
 
Resultat 
Resultatet visade att studenter med låg nivå av generell självkänsla och med olika nivåer av 
akademisk självkänsla (självvärdering av deras kompetens) var de mest framgångsrika i den 
akademiska kontexten och de hade även bättre studieresultat än de med en övergripande hög 
självkänsla. Den akademiska självkänslan kan dock användas systematiskt och precist för att 
förutsäga studieprestationer. Efter grundskolan är det mer sannolikt att studenter med låg 
generell självkänsla blir mer akademiskt framgångsrika än de med högre självkänsla. Detta 
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kunde konstateras efter att studenternas självvärdering av sin akademiska självkänsla hade tagits 
i beaktning. En tanke är att studenter med låg generell självkänsla presterar bättre för att 
kompensera för bristen på generell självkänsla. Likaså kan studenter med sämre 
studieprestationer kompensera för detta genom att höja sin generella självkänsla. Vidare kan 
det även vara så att de mer kognitivt skärpta och framgångsrika studenterna är mer kritiska mot 
sig själva. Detta innebär att de har en högre akademisk självkänsla, men en lägre generell 
självkänsla.   
 
Academic achievement and its relationship with anxiety, self-esteem, optimism, 
and pessimism in kuwaiti students (El-Anzi, 2005). 
 
Bakgrund 
En mängd studier har visat att akademiska prestationer och självkänsla korrelerar positivt. En 
forskare har funnit att självkänsla kan relateras till vissa komponenter av framgång, antingen 
akademisk eller verbal, och han drog slutsatsen att det finns en kontinuerlig interaktion mellan 
självkänsla och akademiska prestationer.  
 
Syfte och metod 
Studien syftade till att undersöka sambandet mellan akademiska prestationer och oro, 
självkänsla, optimism samt pessimism. En av hypoteserna som prövades var att det finns ett 
signifikant samband mellan akademiska prestationer och oro, självkänsla, optimism samt 
pessimism.  
 
Ett bekvämlighetsurval gjordes av 400 kvinnliga och manliga studenter. Studieprestationer 
mättes genom studenternas medelbetyg och självkänslan uppskattades med Rosenbergs Self-
Esteem Scale, vilken består av tio objekt som skall besvaras på en Likertskala från ett till fem. 
Frågeformulären distribuerades av forskaren under mindre gruppsektioner.  
 
Resultat 
Det resultat som kunde konstateras var att det fanns ett signifikant samband mellan akademiska 
prestationer och självkänsla. Dock kunde det inte bekräftas om graden av självkänsla berodde 
på de akademiska prestationerna eller om de akademiska prestationerna avgjordes av graden av 
självkänsla. Faktorer såsom familjebakgrund, akademisk förmåga samt tidigare erfarenheter kan 
relateras till studieprestationer, men inte till självkänsla, vilket kan försvåra tolkningen.  
 
Self-esteem and Academic Achievement Among Adolescents (Alves-Martins, 
Peixoto, Gouveia-Pereira, Amaral, & Pedro, 2002).  
 
Bakgrund 
Ett antal författare har utifrån William James (1890, refererad i Alves-Martins et al., 2002) 
definition av självkänsla antytt att den globala självkänslan är ett resultat av diskrepansen 
mellan den faktiska domänspecifika självkänslan och den idealistiska självkänslan. Den 
domänspecifika självkänslan, vilken kan vara viktig för individen, kan påverka den globala 
självkänslan. Vissa studier visar att den globala självkänslan har ett positivt samband med 
akademiska resultat, medan andra visar att sambandet mellan självkänsla och akademiska 
resultat är svagt.  
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Syfte och metod 
Det som skulle undersökas i denna studie var om det fanns skillnader i nivå av självkänsla hos 
studenter i klass sju, åtta och nio, som hade höga respektive låga studieprestationer. Vidare ville 
forskarna undersöka om studenterna med höga studieprestationer även hade högre självkänsla 
angående studierna än studenterna med sämre studieprestationer. Forskarna spekulerade även 
kring huruvida studenter med höga studieprestationer fäster en större vikt vid det akademiska 
området än de med låga studieprestationer. Det förutspåddes likaså att studenter med höga 
studieprestationer erhåller en mer positiv attityd gentemot skolan än studenter med låga 
studieprestationer.  
 
Åttahundratrettioåtta deltagare från två olika portugisiska skolor i klass sju, åtta och nio deltog i 
studien, varav 429 var tjejer och 409 var killar. Åldern varierade mellan 13 och 19 år och 
medelåldern var 14 år. Susan Harter’s Self-Perception Profile for Adolescents användes för att 
samla in data relaterat till den globala och den områdesspecifika självkänslan. The Attitude 
towards School Scale användes för att mäta attityder gentemot skolan samt skolrelaterade 
aktiviteter.         
 
Resultat 
Det som framkom i studien var att forskarna inte kunde se något mönster vad gällde nivån av 
självkänsla hos studenterna i klass åtta och nio. Detta gällde både för studenterna med låga 
studieprestationer och för studenterna med höga, vilket tyder på att dessa studenter kunde 
bibehålla sin nivå av självkänsla på en acceptabel nivå oberoende grad av akademiska 
prestationer. Bland studenterna i sjunde klass fanns det ett tydligare samband mellan lägre 
studieprestationer och lägre självkänsla, vilket innebär att akademiska prestationer spelar en 
viktig roll för deras självkänsla. Vidare kunde forskarna finna att studenterna, i alla tre 
klasserna, som hade höga studieprestationer även hade hög självkänsla angående sin kompetens 
i skolan. Bland studenterna med låga studieprestationer i klass åtta fann forskarna att dessa 
hade bättre självkänsla angående romantiska relationer, vilket kan betyda att dessa värnar om 
sin självkänsla genom kompensation inom ett annat område. Det visades även att studenterna, i 
alla tre klasserna, med höga studieprestationer fäster större vikt vid det akademiska området än 
de med låga studieprestationer. Hypotesen att studenter med höga studieprestationer erhåller 
en mer positiv attityd gentemot skolan kunde verifieras för eleverna i klass sju och åtta.  Ett 
tillägg kan vara att de flesta av de lågpresterande studenterna var äldre studenter, vilket fick 
forskarna att spekulera i huruvida dessa skillnader i självkänsla kunde knytas till tidigare 
skolprestationer och eventuella misslyckanden. 
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Diskussion 

 
Resultatdiskussion  
Syftet med detta examensarbete var att redogöra för det kausala sambandet mellan självkänsla 
och studieprestationer. Frågeställningarna som skulle besvaras var ”Presterar individer med låg 
självkänsla bättre i sina studier än de med hög?” samt ”Påverkar en individs studieprestationer 
hans/hennes självkänsla?”.  
 
Det kausala sambandet mellan självkänsla och studieprestationer 
Utifrån de studier som har granskats är det relativt svårt att bedöma hur sambandet mellan 
självkänsla och studieprestationer egentligen skall tolkas, vilket även framkom i majoriteten av 
de granskade forskningsartiklarnas diskussionsdel.  
 
Baumeister et al. (2003) fann i sin litteraturstudie överhuvudtaget inget starkt samband mellan 
självkänsla och dess inverkan på studieprestation. De spekulerade i huruvida det faktiskt kan 
vara bra studieprestationer som leder till en högre självkänsla och om andra bakomliggande 
variabler kan ha påverkat resultaten i tidigare utförda studier. Forsyth et al. (2007) visade i sin 
studie att lågpresterande studenter uppvisade ännu sämre testresultat efter att ha fått sin 
självkänsla stärkt. Tanken om att det därför är bra studieprestationer som påverkar en individs 
självkänsla blev därmed aktuell. Detta skulle i sådana fall betyda att tidigare 
prestationserfarenheter influerar en students självkänsla. I studien som utfördes av Bankston III 
och Zhou (2002) visades att det kan finnas ytterligare en variabel som påverkar sambandet 
mellan självkänsla och studieprestationer. I sin analys av resultatet beaktade de till exempel 
föräldrarnas utbildningsbakgrund, hur mycket press asiatiska föräldrar sätter på sina barn 
etcetera. Dessa forskare var därmed skeptiska till huruvida det faktiskt finns ett samband mellan 
självkänsla och studieprestationer. El-Anzi (2005) visade däremot att det finns ett signifikant 
samband mellan självkänsla och studieprestationer. Dock påpekade även denna forskare att det 
förelåg ett riktningsproblem samt att andra faktorer kan ha påverkat resultatet. 
 
Slutsatsen är dock, med utgångspunkt i de analyserade forskningsartiklarna, att det finns ett 
kausalt samband mellan självkänsla och studieprestation. Dock verkar det omöjligt att avgöra 
om det är självkänsla som påverkar studieprestation eller om det är studieprestation som 
influerar självkänsla.  
 
Låg självkänsla och bättre studieprestationer 
En av arbetets frågeställningar var om låg självkänsla bidrar till bättre studieprestation hos 
studenter. Innan denna frågeställning besvaras och en slutsats dras, ges en kort redogörelse för 
upphovet till frågeställningen. 
 
Frågeställningen grundar sig bland annat i Gummessons (2009) beskrivning av individer med 
låg självkänsla. Individer med låg självkänsla jämför sig ofta med andra, de är hårda mot sig 
själva vid misslyckande, de tror att det är de yttre tingen (i detta fall studieprestation) som 
bygger självkänsla samt att de väljer att prestera för att visa andra vad de kan (Gummesson, 
2009). McClelland (1976) menar att individer som besitter ett högt prestationsbehov brukar 
grunda sin självbild på sina prestationer, vilket skulle medföra en strävan att prestera så bra som 
möjligt. Johnsons (2003) definition av tvångspresteraren är att han/hon har hög yttre självkänsla, 
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men lägre inre självkänsla. Utifrån detta väcktes reflektionen att det måhända är individer med 
ett högt prestationsbehov som har hög yttre självkänsla och låg inre självkänsla.    
 
Adler (refererad i Flett, 2007) hävdade att alla individer känner en grad av underlägsenhet. För 
att besegra denna känsla eftersträvas perfektion i syfte att överkompensera känslor av att vara 
underlägsen andra människor (Flett, 2007). Överkompensationen innebär att individen 
kompenserar en av sina brister genom en alldeles för överdriven aktivitet (Överkompensation, 
2011). Om detta knyts till detta arbete skulle höga studieprestationer kunna vara en slags 
överkompensation. I Överkompensation (2011) beskrivs en individs nyttjande av 
överkompensation ofta som omedveten och därför kan den leda till dålig självinsikt. Enligt Flett 
och Hewitt (refererade i Domar, 2008) finns det en benägenhet hos perfektionister att alltid 
förvänta sig perfektion av sig själv, vilket möjligtvis kan ses som ett tecken på dålig självinsikt.  
 
Prestationsångest är relativt vanligt hos maladaptiva perfektionister, vilka bland annat 
kännetecknas av att jobba hårt för att erhålla det högsta betyget (Domar, 2008). 
Prestationsångest framställs ofta bottna i svag självkänsla, vilket gör att det kan anas ett 
samband mellan perfektionism och låg självkänsla (Prestationsångest, 2011). Det som 
karaktäriserar individer med en låg självkänsla samt perfektionister är alltså likartade faktorer, 
vilka kan knytas till framgång och bra studieprestationer.  
 
Enbart en granskad forskningsartikel föreföll kunna visa att lägre självkänsla leder till högre 
studieprestationer. I studien utförd av Pullman och Allik (2008) åskådliggjordes att studenter 
med låg generell självkänsla var de mest framgångsrika inom den akademiska kontexten. Detta 
gällde oavsett vilken nivå av akademisk självkänsla studenterna hade. Forskarna drog därmed 
slutsatsen att studenter med låg generell självkänsla möjligtvis presterade bättre för att 
kompensera för bristen på generell självkänsla. Forskarna spekulerade även i om mer kognitivt 
skärpta och framgångsrika studenter är mer kritiska mot sig själva. Detta innebär att de har 
högre akademisk självkänsla, men lägre generell självkänsla. I likhet med Johnsons (2003) 
beskrivning av inre och yttre självkänsla överensstämmer detta med den så kallade 
tvångspresteraren. Dessa individer har låg inre (generell) självkänsla, men hög yttre (akademisk) 
självkänsla. De har ett stort behov av att förvärva självkänsla via kompetens i och med att 
framgång eller misslyckande definierar individens självkänsla.  
 
Bland övriga forskningsartiklar visades i två att låg självkänsla inte bör tillskrivas att resultera i 
högre studieprestationer. Bankston III och Zhou (2002) fann inga bevis för att låg självkänsla 
skulle bidra till att studenterna upplever osäkerhet, som skulle driva dem till bättre 
studieprestationer. I och med att minoritetsgrupper var i fokus i denna studie skulle eventuellt 
Adlers teori (refererad i Flett, 2007) om mindervärdeskomplex ha kunnat vara aktuell. 
Mindervärdeskomplex beskrivs som en permanent känsla av underlägsenhet 
(Mindervärdeskomplex, 2011). Den orsakas ofta av fysiska svagheter, men även av intellektuella 
och sociala, som ofta skapar ett behov av kompensation. Adler (refererad i Flett, 2007) menade 
att alla individer känner en grad av underlägsenhet och att denna kan besegras med att sträva 
efter överlägsenhet och perfektion. Dock verkade Adlers teori (refererad i Flett, 2007), i detta 
fall, inte överensstämma med resultatet eftersom forskarna ansåg att de variationer som kunde 
finnas i studieprestationer mellan de olika etniska grupperna kunde bero på andra 
bakomliggande variabler än enbart självkänsla.  
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Alves-Martins et al. (2002) kunde inte finna något mönster i nivån av självkänsla bland 
studenter i klass åtta och nio, oavsett låga eller höga studieprestationer. De fann däremot att 
sjundeklassarna hade både lägre självkänsla och lägre studieprestationer, vilket visar att låg 
självkänsla inte resulterar i bättre studieresultat. En förklaring till detta resultat skulle möjligtvis 
vara att studenter i sjundeklass, med lägre självkänsla, är influerade av perfektionism. Enligt 
Domar (2008) tenderar perfektionister att ställa höga krav på sig själv, antingen är individen 
fullkomligt framgångsrik eller så är han/hon helt misslyckad. Flett och Hewitt (refererad i 
Domar, 2008) beskriver att följden av de höga kraven blir att individen kan göra ”allt eller 
inget”-bedömningar. Möjligtvis har studenterna både låg självkänsla samt är influerade av 
perfektionism, vilket i sådana fall skulle vara förklaringen till ”allt eller inget”-bedömningen. I 
detta fall skulle studenterna med låg självkänsla ha valt att inte prestera.    
  
De övriga tre forskningsartiklarna som har granskats visade enbart ett samband mellan 
självkänsla och studieprestation, dock var resultaten inte specificerade till hög eller låg 
självkänsla. I studien av Forsyth et al. (2007) visades att lågpresterande studenter fick sämre 
testresultat efter att forskarna hade försökt att manipulera deras självkänsla till det bättre. I och 
med att högre självkänsla kunde knytas till lägre studieprestation skulle det eventuellt kunna 
påstås att en lägre självkänsla resulterar i högre studieprestation. Det som dock bör tas i 
beaktande är huruvida studenternas självkänsla faktiskt stärktes i experimentet. Det framkom 
att forskarna gjorde en manipulationskontroll i studien. I det sista mailet bad de studenterna att 
bedöma påståenden angående sin självkänsla, dock var det svårt att finna i artikeln om de hade 
gjort en kontroll av hur studenternas befintliga självkänsla var innan experimentets start. 
Baserat på denna studie är det däremot alldeles för djärvt och ovetenskapligt att påstå att en 
lägre självkänsla skulle utmynna i bättre studieprestationer.     
 
Studieprestation och dess inverkan på självkänsla 
Arbetets andra frågeställning var om en individs studieprestation påverkar hans/hennes 
självkänsla. Uppkomsten av denna frågeställning baserades på Johnsons (2003) beskrivning av 
inre och yttre självkänsla. En individ med hög yttre självkänsla förvärvar självkänsla via 
kompetens, vilket innebär att han/hon är beroende av framgång. Självkänsla erhålls genom att 
individen är bäst i klassen och därav blir hans/hennes avsiktliga handlingar och inneboende 
strävan betydande för självkänslan (Johnson, 2003). Denna beskrivning av hur en individ kan 
förvärva inre självkänsla genom prestation skulle därmed kunna beskrivas som att 
studieprestation påverkar en individs självkänsla.   
 
Som nämnts ovan är det komplicerat att avgöra om det är självkänsla som påverkar 
studieprestation eller vice versa. I studien som utfördes av Pullman och Allik (2008) var det 
studenter med låg generell självkänsla som var de mest framgångsrika. Forskarna reflekterade 
över om studenterna kompenserade för denna genom att prestera, det vill säga att deras 
studieprestation påverkar deras självkänsla. Ännu en gång kan en hänvisning till Johnsons 
(2003) beskrivning av inre och yttre självkänsla ske, i första hand till tvångspresteraren.  
Alves-Martins et al. (2002) visade att studenterna med hög studieprestation fäste större vikt vid 
det akademiska området. Möjligtvis kan detta bero på att hög studieprestation bidrar till att öka 
studenternas självkänsla. Sedan visades det även att studenterna i klass sju och åtta, med hög 
studieprestation, erhöll en mer positiv attityd till skolan. Detta kan eventuellt bero på att 
studenterna har fått bra betyg, vilket gör att skolan blir ”roligare” eftersom de känner sig 
duktiga och kompetenta.    
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Sammanfattning 
Utifrån de granskade forskningsartiklarna går det inte att påstå att lägre självkänsla skulle 
resultera i bättre studieprestation. En av sex artiklar visade att lägre självkänsla faktiskt skulle 
kunna resultera i bättre studieprestation, medan det i två artiklar beskrevs att självkänsla inte 
bör kopplas till hög studieprestation. I de övriga tre artiklarna visades att det fanns ett samband 
mellan självkänsla och studieprestation, men detta resultat var inte specificerat till hög eller låg 
självkänsla. 
 
Det var således nästintill omöjligt att avgöra vilket riktningssamband som finns mellan 
självkänsla och studieprestation. En av frågeställningarna var om studieprestation påverkar en 
individs självkänsla, vilket frambringade spekulationer kring ett riktningsproblem. Mest troligt 
påverkar studieprestation självkänsla, men detta har först framkommit efter det att forskarna 
ursprungligen har velat skildra samspelet mellan självkänsla och dess inverkan på 
studieprestation.    
 
Metoddiskussion  
Det var relativt svårt att finna tidigare studier som kunde användas som underlag för att besvara 
arbetets frågeställningar. Svårigheten att hitta relevant tidigare forskning innebar även att det 
blev svårt att göra en pålitlig bedömning av sambandet mellan självkänsla och 
studieprestationer. Även om det var komplicerat att hitta relevanta studier för att uppfylla syftet 
samt att besvara nämnda frågeställningar kunde författaren ändå via resultaten i studierna dra 
vissa slutsatser.   
 
Litteraturstudie valdes som metod i och med att det förelåg en oro i att inte erhålla de 
mätinstrument och material som skulle komma att krävas i studien. För att mäta 
studieprestationer hade det krävts tillgång till studenters betyg, vilket kan ses som en relativt 
personlig handling och därmed hade det kunnat föreligga en ovilja hos studenterna att dela 
med sig av sina betyg. Det hade dessutom krävts en tillförlitlig skala för att mäta deras 
självkänsla.  
 
Definitionsproblem  
Självkänsla är ett ofta använt begrepp och dess definition kan emellanåt verka tvetydig. I den 
litteratur och i de forskningsartiklar som har granskats har olika namn för olika typer av 
självkänsla funnits. Den inre självkänslan brukar även benämnas som generell, global eller som 
”grundsjälvkänsla” och den yttre även som specifik, områdesspecifik, domänspecifik och i detta 
arbete även som akademisk självkänsla.  
 
Problemet med de olika definitionerna av självkänsla är att det inte har framkommit i alla 
forskningsartiklar vilken typ av självkänsla studien berör. Däremot har författaren antagit att 
forskarna främst har riktat sig mot den inre självkänslan.    
 
Validitet hos granskade artiklar 
Överlag var validiteten i samtliga forskningsartiklar låg, främst om syftning sker till den interna 
validiteten. Som det har framkommit tidigare, poängterade forskarna i de flesta artiklarna att 
det var komplicerat att dra slutsatser om ett orsakssamband och i vilken riktning detta går. Det 
var två variabler som skulle undersökas, självkänsla och studieprestation och under arbetets 
gång upptäcktes att ett riktningsproblem förelåg i de flesta granskade studier. Är det självkänsla 
som påverkar studieprestation eller studieprestation som påverkar självkänsla? Att det dessutom 



22 
 

skulle kunna finnas ytterligare en variabel som har påverkat resultatet i de granskade studierna 
går inte att utesluta. Detta innebär att det kan finnas ett skensamband mellan variablerna 
självkänsla och studieprestation, ett så kallat bakomliggande variabelproblem. Det behöver 
varken vara självkänsla eller studieprestation som påverkar varandra, utan ett signifikant 
samband mellan dessa variabler kan till exempel bero på att individen lever i ett slumkvarter 
under dåliga förhållanden. Detta innebär, i sin tur, att detta arbetes interna validitet inte är 
alltför hög eftersom det har baserats på forskningsartiklar med låg intern validitet. Arbetets 
resultat är därmed diffusa och oklara.    
 
Att den interna validiteten i forskningsartiklarna och i detta arbete skulle komma att 
ifrågasättas var inte oväntat. Borg och Westerlund (2007) har visat att icke-experiment, eller 
korrelationsstudier som de ofta kallas, karaktäriseras av att forskarna varken har kontroll över 
den oberoende variabeln eller att de kan randomisera individer till betingelser. Att randomisera 
individer till betingelser skulle i detta fall innebära att forskarna till exempel låter slumpen 
avgöra vilka individer som skall hamna i gruppen med låg självkänsla, vilket inte är möjligt 
eftersom nivån av självkänsla är unik för varje individ. Det enda forskarna kan göra är därmed 
att observera ett eventuellt samband mellan den oberoende och beroende variabeln, för att 
därefter försöka utesluta riktningsproblem och skensamband. Trots dessa svårigheter med icke-
experimentella studier är detta den vanligaste undersökningsmetoden inom bland annat 
personlighets- och utvecklingspsykologi (Borg & Westerlund, 2007).   
 
Övriga reflektioner   
För att få klarare resultat hade det krävts mer forskningsartiklar rörande detta 
forskningsområde. Slutligen kan det dock påstås att alla granskade studier i detta 
examensarbete har en god vetenskaplig kvalité eftersom alla har granskats och publicerats i 
vetenskapliga tidsskrifter.  
 
Framtida forskning 
Forskarna tycks ha svårt att komma ifrån problemet kring hur de skall undvika 
riktningsproblem samt bakomliggande variabelproblem. Att försöka bemästra dessa, på något 
sätt, skulle innebära stora framsteg för forskningen. Dock verkar detta i princip omöjligt och 
möjligtvis skulle etiska problem uppstå. Det går till exempel inte att göra ett experiment där en 
lärare enbart skall ge dåliga betyg till en elev, som inte är medveten om experimentet, för att 
därefter mäta hur självkänslan har påverkats.  
 
I detta arbetes teoretiska referensram har perfektionism behandlats eftersom det i litteratur har 
antytts att perfektionism kan associeras till låg självkänsla. Förvånansvärt lite forskning kunde 
hittas om huruvida denna association är korrekt. Att försöka undersöka sambandet mellan 
dessa variabler skulle vara intressant.  
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Bilagor 

Bilaga 1 - Översikt av analyserad litteratur 
 

Perspektiv Problem och syfte Metod Resultat Diskussion 
Titel: 
Attempting to 
improve the 
academic 
performance of 
struggling 
college students 
by bolstering 
their self-esteem: 
An intervention 
that backfired 
Författare: 
Forsyth, D.R., 
Lawrence, N.K., 
Burnette, J.L., 
& Baumeister, 
R.F  
Tidsskrift: 
Journal of Social 
and Clinical 
Psychology  
Årtal: 2007 

Syftet med denna 
studie var att 
undersöka om 
stärkt självkänsla 
hos studenter med 
lägre betyg skulle 
resultera i att 
dessa förbättrade 
sina 
studieprestationer.   

Experimentell 
studie.  

En högre och 
stärkt självkänsla 
visade sig inte 
medföra bättre 
skolbetyg. Efter att 
ha stärkt 
studenternas 
självkänsla 
presterade de 
ännu sämre på 
kommande test.  

I och med att 
studenterna 
presterade ännu 
sämre efter att ha 
fått stärkt 
självkänsla väcktes 
tankar om det 
kausala 
sambandet mellan 
självkänsla och 
studieprestation.  

Titel: 
Does high self-
esteem cause 
better 
performance, 
interpersonal 
success, 
happiness, or 
healthier 
lifestyles? 
Författare: 
Baumeister, 
R.F., Campbell, 
J.D., Krueger, 
J.I., & Vohs, 
K.D. 
Tidsskrift: 
Psychological 
Science in the 
Public Interest 
Årtal: 2003 

Denna studie 
syftade delvis till 
att granska 
tidigare forskning 
kring ämnet 
självkänsla och 
studieprestation. 

Litteraturstudie. Resultatet av 
studien visade att 
det inte fanns ett 
starkt samband 
mellan självkänsla 
och dess inverkan 
på 
studieprestation.  

Det kan vara så att 
bra 
studieprestationer 
leder till en högre 
självkänsla, och 
inte tvärtom. Det 
kan även 
spekuleras i 
huruvida 
självkänsla 
överlappar med 
andra variabler, 
vilka också kan 
påverka 
studieprestation.    



 

Titel: 
Being Well vs. 
Doing Well: 
Self-Esteem and 
School 
Performance 
among 
Immigrant and 
Nonimmigrant 
Racial and 
Ethnic Groups.  
Författare: 
Bankston III, 
C.L., & Zhou, 
M.  
Tidsskrift: 
International 
Migration 
Review  
Årtal: 2002 

Syftet med studien 
var att granska om 
vissa ungdomar 
presterar bra 
eftersom de 
behöver försäkra 
sig om sitt eget 
självvärde på 
grund av 
osäkerhet. I 
studien var det 
även av intresse 
att finna om 
skillnader i nivå av 
självkänsla bland 
olika etniciteter 
orsakade variation 
i studieprestation. 

Kvalitativ/ 
kvantitativ 
studie.  

Det fanns inga 
bevis för att låg 
självkänsla skulle 
bidra till att 
studenterna 
upplever 
osäkerhet, som 
skulle driva dem 
till bättre 
studieprestation 
eller att hög 
självkänsla skulle 
leda till bättre 
studieprestation. 
De variationer 
som kan finnas i 
studieresultat 
mellan olika 
etniska grupper 
bör inte antas 
bero på 
variationer i 
självkänsla.   

De skillnader som 
fanns i 
studieresultat 
mellan olika 
etniska grupper 
tycks inte enbart 
bero på 
individernas 
självkänsla. Främst 
asiatiska föräldrar 
i Amerika 
tenderar att sätta 
större press på 
sina barn än 
andra föräldrar, 
vilket tyder på att 
andra variabler 
(än självkänsla) 
påverkar 
studieprestationer. 

Titel: 
Relations of 
academic and 
general self-
esteem to school 
achievement 
Författare: 
Pullman, H., & 
Allik, J. 
Tidsskrift: 
Personality and 
Individual 
Differences 
Årtal: 2008 

Huvudsyftet med 
studien var att 
skildra samspelat 
mellan generell 
och akademisk 
självkänsla, samt 
hur dessa kan 
förutsäga 
studieprestationer. 

Kvantitativ 
studie.  

De studenter som 
hade låg generell 
självkänsla var de 
mest 
framgångsrika 
inom den 
akademiska 
kontexten, oavsett 
nivå av akademisk 
självkänsla.  

Spekulationer 
som väcktes var 
att studenter med 
låg generell 
självkänsla 
presterade bättre 
för att 
kompensera för 
detta. Likaså 
spekulerades det i 
att studenter med 
sämre 
studieprestation 
kompenserade för 
detta genom att 
höja sin generella 
självkänsla. Det 
kan även vara så 
att studenter som 
är mer kognitivt 
skärpta och 
framgångsrika är 
mer kritiska mot 
sig själva, vilket 
leder till lägre 



 

generell 
självkänsla.   

Titel: 
Academic 
achievement 
and its 
relationship 
with anxiety, 
self-esteem, 
optimism, and 
pessimism in 
Kuwaiti students 
Författare: 
El-Anzi, F.O.  
Tidsskrift: 
Social Behavior 
and Personality 
Årtal: 2005 
 

Studien syftade till 
att undersöka 
huruvida det 
fanns ett 
signifikant 
samband mellan 
akademiska 
prestationer och 
oro, självkänsla, 
optimism samt 
pessimism.  

Kvantitativ  
studie.   

I studien 
framkom att det 
fanns ett 
signifikant 
samband mellan 
akademisk 
prestation och 
självkänsla.  

Det kunde ej 
avgöras hur 
sambandet mellan 
självkänsla och 
studieprestation 
såg ut. Det finns 
vissa faktorer som 
kan relateras till 
studieprestation, 
men inte till 
självkänsla. Dessa 
kan till exempel 
vara 
familjebakgrund, 
akademisk 
förmåga samt 
tidigare 
erfarenheter.   

Titel:  
Self-esteem and 
Academic 
Achievement 
among 
Adolescents.  
Författare: 
Alves-Martins, 
M., Peixoto, F., 
Gouveia-Pereira, 
M., Amaral, V., 
& Pedro, I.  
Tidsskrift: 
Educational 
Psychology 
Årtal: 2002 

Syftet med denna 
studie var att 
undersöka om det 
fanns skillnader i 
nivå av självkänsla 
hos studenter i 
klass sju, åtta och 
nio med hög 
respektive låg 
studieprestation. 
Forskarna ville 
även granska om 
studenter med 
hög 
studieprestation 
hade bättre 
självkänsla 
angående 
studierna än de 
med sämre 
prestation, om de 
fäster en större 
vikt vid det 
akademiska 
området och om 
de erhöll en mer 
positiv attityd 
gentemot skolan 

Kvantitativ  
studie.   

Forskarna kunde 
ej finna skillnader 
i nivå av 
självkänsla hos 
studenterna, i 
klass åtta och nio, 
med låg eller hög 
studieprestation. 
Studenterna i 
klass sju hade 
däremot både 
lägre självkänsla 
och 
studieprestation. 
Studenterna i alla 
tre klasserna med 
hög 
studieprestation 
hade hög 
självkänsla 
angående sin 
kompetens i 
skolan samt fäste 
större vikt vid det 
akademiska än de 
med lägre. I klass 
sju och åtta kunde 
det konfirmeras 

I överlag visade 
studien att 
studenter kan 
behålla en 
acceptabel nivå av 
självkänsla trots 
sämre 
studieprestationer. 
I denna studie var 
de lågpresterande 
studenterna äldre 
individer, vilket 
fick forskarna att 
spekulera i 
huruvida dessa 
skillnader kunde 
anknytas till 
tidigare 
skolprestationer 
och eventuella 
misslyckanden.  



 

än de med lägre 
studieprestation.  

att studenter med 
hög 
studieprestation 
erhöll en mer 
positiv attityd till 
skolan.  

 


