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Abstract 
 
 
Syftet är att beskriva, analysera och tolka vad några lärare anser om förhållandet 
mellan elevers självkänsla och lärande, samt ta reda på hur de arbetar för att stärka 
den. Förutom en utgångspunkt i den samhälleliga debatten kring elevers sämre 
mående, har vi båda också sett tecken på elevers dåliga självkänsla vid tidigare 
arbetstimmar, samt under våra verksamhetsförlagda utbildningsveckor. Eftersom 
begreppen oftast blandas ihop valde vi att definiera både självkänsla och 
självförtroende, men även lärande som har ett brett spektra. Vi har även beskrivit 
de teoretiska perspektiven, samt förklarat hur självkänslan anses ha betydelse för 
lärandet. Vi har använt oss av kvalitativa intervjuer med totalt tio lärare. 
Intervjusvaren valde vi att kategorisera för att skapa en överblick och för att 
lättare kunna se likheter och skillnader i de olika lärarnas uppfattningar. Vårt 
resultat tyder på att majoriteten av de intervjuade lärarna anser att det finns ett 
förhållande mellan självkänsla och lärande. De påvisar i sina respektive 
resonemang hur de i sitt arbete identifierar elever med låg självkänsla och berättar 
vidare hur de arbetar för att stärka den. Flertalet lärare diskuterar också 
uppkomsten till god och dålig självkänsla och menar vidare att ett samspel med 
föräldrarna är en viktig del i stärkandeprocessen.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Självkänsla, lärande, elever, intervjustudie, lärares uppfattningar. 
Keywords: Self-esteem, learning, students, interviews, teacher’s views. 
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I den samhälleliga debatten om dagens skolor glöms ofta en viktig aspekt bort, 
nämligen problemet med dålig självkänsla. En dålig självkänsla kan vara en 
bidragande effekt till elevers allt sämre mående. Skolpolitiker bedriver anti-
mobbningskampanjer för att få mobbarna att bli snällare mot andra, men skrapar 
oftast bara på ytan till det verkliga problemet. Orsakerna till individens inre 
mående tas egentligen sällan upp som en aspekt i diskussionen. Barnets inre 
mående har betydelse för dess fortsatta skolgång, vilket det läggs liten vikt vid. 
Mobbarna får hjälp att bli ”snällare”, istället för att få hjälp med att bli starkare 
som individer. De mobbade barnen glöms ibland bort, men problemen försvinner 
inte alltid bara för att mobbingen slutar. Barn med dålig självkänsla behöver hjälp 
för att kunna stärka den, för att på så vis bli starkare och därmed kunna utvecklas.  
 
I skollagen står det om hur den personliga tryggheten och självkänslan grundläggs 
i hemmet. Det står även om hur skolan har en viktig och naturlig roll (Lärarnas 
riksförbund 2006). Det är därför viktigt att skolan och dess personal är medvetna 
om vad begreppet självkänsla innebär, samt förstår dess betydelse för lärandet, för 
att i skolarbetet undvika att elever får dålig självkänsla. Genom att 
medvetandegöra lärarna om vikten av självkänslans betydelse, kan de arbeta för 
att stärka den. Förhoppningsvis leder också detta till att eleverna får en bättre 
förståelse för sin egen ambition i förhållande till sin förmåga och utvecklar därmed 
en god självkänsla.  
 
Vi har valt att titta djupare på vad några lärare anser om förhållandet mellan 
elevers självkänsla och lärande. Förutom med utgångspunkt i de samhälleliga 
debatterna kring elevers sämre mående, har vi båda också sett tecken på elevers 
dåliga självkänsla vid tidigare arbetstimmar, samt under våra verksamhetsför-
lagda utbildningsveckor. För att kunna besvara dessa funderingar kommer vi att 
beskriva och definiera begreppen självkänsla och självförtroende för att kunna 
skilja dem åt. Vi kommer även att definiera begreppet lärande som har ett brett 
spektra, samt belysa dess förhållande till självkänslan. Vidare beskriver vi olika 
teoretiska perspektiven som finns på självkänsla, samt exemplifierar hur man 
praktiskt kan arbeta för att stärka den. 
 
Då våra teoretiska utgångspunkter tillhör samhällsvetenskaperna är det naturligt 
att vi tolkar vårt resultat hermeneutiskt. Vår ståndpunkt i ämnet och dess 
vidkommande är dock eklektisk, då vi anser att flera teorier överensstämmer med 
vårt synsätt. 
 
 
Problemområde 
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Elever måste lära sig att ta allt mer ansvar för sitt eget lärande i skolan som en 
förberedelse till vuxenlivet, vilket kan påverkas av deras självkänsla. Lärarna är 
de som har närmast inblick i utvecklandet av elevers självkänsla, samt deras 
lärande och vi är därför intresserade av att se hur de uppfattar det eventuella 
förhållandet. Vi har valt att genom lärarintervjuer studera huruvida elevers 
självkänsla anses ha betydelse för deras lärande i skolan. Om så är fallet ser vi ett 
problem i att elevers självkänsla kanske inte uppmärksammas och stärks i den 
utsträckning som krävs för att de skall kunna prestera bra i skolan.  
 
 
Problemformulering 
 
Har elevers självkänsla betydelse för lärandet? I så fall finner vi ett problem där 
dålig självkänsla kan påverka inlärningen negativt. Det är då intressant att se om 
och hur lärare arbetar med att stärka självkänslan. 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Bakgrund 
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Definitioner 
 
Självkänsla och självförtroende 
Att definiera begreppet självkänsla är inte så enkelt som det kan tyckas vid första 
anblick. Enligt nätupplagan av Svenska Akademins Ordbok (2008) är självkänsla 
en ”känsla som gäller den kännande själv” eller ett ”medvetande om det egna 
jaget” och självförtroende definieras som ett ”förtroende till sig själv”. Redan här 
blir begreppen något svåra att hålla isär, eftersom båda syftar tillbaka på det 
ganska abstrakta ”jaget”. Nationalencyklopedins nätupplaga (2009) definierar 
självkänsla som en ”medvetenhet om den egna personlighetens värde”, medan en 
definition av självförtroende saknas. Här benämns även värderingar, vilket saknas 
i de tidigare definitionerna.  
 
Begreppen förväxlas ofta i folkmun på grund av att de är tillsynes liknande. 
Självkänsla och självförtroende har dock två helt skilda innebörder. På grund av 
begreppens komplexitet skapas lätt missförstånd och skillnaderna kan bli svåra att 
se genom enkla definitioner i ordböcker. Enligt Carlsson (1987), lärare i 
psykologi, kan självkänsla beskrivas som en tro på det egna jaget. De tankar och 
föreställningar människan har om sig själv skapar gemensamt en inre bild som 
utgör personens ”grundprofil” (s. 17). Familjeterapeuten Juul och lärare Jensen 
(2003) anser att självkänslan också kan beskrivas utifrån hur människan förhåller 
sig till sin omvärld och hur hon sedan avgör dessa värderingars vikt med hjälp av 
en ”inre måttstock” (s.71). Självförtroendet däremot, syftar på tilltron till den 
egna förmågan och därmed också de egna prestationerna. Ett barn som har talang 
för att spela piano kan genom beröm och smicker ha fått ett bra självförtroende, 
men känslan för det egna jaget behöver inte ha påverkats av detta, eftersom det är 
prestationen och inte personen som bedömts. Det vill säga, det är pianospelandet 
som beröms, inte personen, därför höjs inte automatiskt självkänslan.  
 
Självkänsla  
Enligt psykoterapeuten Branden m.fl. är självkänslan alltid närvarande i våra liv, 
vår förbindelse med självet och vår värdering av det påverkar vår personlig-het. 
Att ha självrespekt, att gilla sig själv, känna sig trygg och omtyckt är ett behov 
som alla människor känner enligt Solomon m.fl. (Johnson 2003:39-40). Vi 
behöver bekräftas för att må bra och genom det kan en tro på ”jaget” skapas. 
Söderberg (2006), terapeut, talar om två olika behov av bekräftelse, som  
”varelse” och som ”görelse”. Med det menas att ett barn som hela tiden beröms  
för fysiska prestationer inte kommer att känna sig sedd som människa. Barnet  
kan då riskera att blanda ihop det egna jaget med de fysiska prestationerna och  
blir då endast vad det presterar (s. 39-40). Field (1995), rådgivare och terapeut, 
talar även hon om att göra och att vara, där ”görandet” representerar processer ute 
i världen medan ”varandet” beskriver den inre medvetenheten för varje individ. 
Field menar dessutom att våra liv helt omfattas av dessa två ting. Detta är naturligt 
eftersom vi både är individer som ”gör” t.ex. dansar, sjunger eller målar, men 
samtidigt är vi också individer som bara kan ”vara”.  



Självkänsla och lärande - En intervjustudie om 
vad några lärare anser om förhållandet mellan 
elevers självkänsla och lärande  
Anna Lundström & Marie Rehnstedt 

2009-10-23 

 

8 
 
 

 
Vidare menar Field att dessa två aktörer måste samspela för att barnet ska kunna 
uppnå en stark självkänsla. Det innebär att de måste känna sig tillfredsställda med 
människor i omgivningen, samtidigt som de även ska lära sig att trivas och känna 
sig trygga ensamma (s. 23-24, 36, 39). Bandura och Franks och Marolla, samtliga 
socialpsykologer, menar vidare att det är kompetens och att lyckas som skapar 
känslan av att ”jag kan”, vilket är nära kopplat till just självkänslan (Johnson 
2003:42). Om vi inte tror oss kunna något kommer vi inte heller kunna bygga upp 
självkänslan.   
 
Johnson (2003), forskare inom psykologi, menar precis som definitionen i 
Nationalencyklopedins att begreppet självkänsla står för hur vi värderar oss 
själva, huruvida vi känner oss tillfreds med vårt inre och har en självtillit (s.15). 
Detta syftar så på vårt känslomässiga förhållande till oss själva. Självkänslan är 
förhållandevis en bestående och fast grundegenskap som enligt Johnson kan vara 
antingen hög eller låg. Självkänslan kan beskrivas som vår bedömning för vad 
eller hur vi är. Vidare definierar Johnson självförtroende som det vi gör, vilket 
gör att det är mer beroende av situationen och är därför också föränder-ligt. Det är 
främst dessa två begrepp som används som synonymer i talspråk, men som synes 
har två olika innebörder. Johnson menar dock att en god själv-känsla oftast 
påverkar självförtroendet positivt, men de skall ändå skiljas åt som begrepp (s.16). 
I samstämmigt resonemang anser dock Field (1995) att själv-känslan påverkar 
självförtroendet, men poängterar att en stark yttre fasad inte behöver innebära en 
stark självkänsla (s.75). 
 
Lärande 
Lärande finns inte definierat i Svenska Akademins Ordboks nätupplaga (2008), 
men under lära står förklaringen att ”undervisa (ngn) om (ngt)”. Vid sökandet på 
detsamma på Nationalencyklopedins hemsida (2009) återfanns definitionen ”att 
förmedla kunskaper eller färdigheter till (ngn) i (ngt), så att viss kompetens kan 
erhållas. ” Lärande kan således ses både ur läraren och elevens perspektiv. Den 
som undervisar och den som erfar upplever tillsammans ett lärande, där lärandet 
endast uppstår i växelverkan eller som det gamla ordspråket säger ”att undervisa 
är att lära två gånger”. 
 
Enligt psykologen och pedagogen, Vygotskij och det sociokulturella perspektivet 
sker lärande som en process, där tidigare erfarenheter spelar stor roll för 
människans kunskapsutveckling. Ett barn måste förankra kunskapen och knyta an 
nyvunnen kunskap för att lärandet skall bli väsentligt. Genom kommunikation och 
socialisation med andra människor kan en bakgrund skapas för att kunna förstå 
och använda sig av ny information. Lärande sker i samspel med andra (Säljö 
2005:34). Utan att kommunicera och socialisera med andra kommer således inte 
heller ett lärande att kunna förvärvas. 
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Enligt barnpsykologen Piagets (2006) teorier utifrån ett utvecklingspsykologiskt 
perspektiv, kan lärandet ses som en process där barnet utvecklar inre strategier för 
att lära beroende på vilket åldersstadium de befinner sig. Piaget menar att alla 
händelser och människor i människans omgivning måste tas in och bear-betas 
enligt ett specifikt mönster för att kunna bli kunskap (s.12–13). Hans 
utvecklingspsykologi motsäger således Vygotskijs teorier, eftersom han menar att 
kunskap kommer inifrån och att den återskapas och kan ackommoderas via 
intryck. Det vill säga, den tidigare kunskapen ersätts och revideras med den nya 
och eleven tar till sig det nya synsättet (Säljö 2005:34).  
 
Traditionellt sett har lärande definierats som en inre process som leder till 
förändrat beteende beroende på erfarenheter. Inte för än långt senare vägdes även 
insikt, förståelse och upplevelser in i den tidigare lärandedefinitionen. Även denna 
definition av begreppet har utvecklats vidare och på senare tid har lärande 
beskrivits som en bestående förändring i prestationsförmågan. Indi-viden förvärvar 
ny kunskap genom erfarenheter (Lillemyr 2002:51). En blandning av dessa två 
teorier kan ses ur ett fenomenografiskt perspektiv på lärande, där förespråkarna 
Marton och Booth (2000), båda forskare inom 
pedagogik och didaktik, menar att allt som erfars är lärande. De talar om sociala 
och inre processer som alla leder till kunskap och beskriver lärande som att ”få 
förmågan att erfara världen på ett eller annat sätt” (s.54).  
 
 
Teorier om självkänsla 
 
Begreppet självkänsla är svårt att definiera och tala kring, trots att människan lika 
länge som hon funnits reflekterat och filosoferat om sitt inre. Teorier om självet 
har dock alltid funnits, men inte förrän i slutet av 1800-talet tog forskningen ett 
kliv framåt när psykologin började ses som en självständig forskningsgren 
(Cullberg Weston 2005:210). Då teorierna är många kan en verklig förklaring och 
förståelse av begreppet vara nästintill omöjlig att få. Johnson (2003) menar att 
självkänsla är ett invecklat fenomen som är svårt att förklara och ingen teori kan 
därför anses vara mer rätt än någon annan. För-fattaren menar dock att de flesta 
forskare gemensamt anser att självkänsla är  
 
något som skaffas eller ges (s.25). Detta betyder att vi antingen är aktiva eller 
passiva i skapandet av vår självkänsla. 
 
Aktivt socialt perspektiv 
Inom amerikansk socialpsykologiforskning ses filosofen och psykologen James, 
som pionjär, eftersom hans teorier om självet (the self) då hörde till ett outforskat 
och synnerligen oförståeligt ämne. Han menade att allt som hörde till människan 
också tillhörde självet. Med detta menades inte bara det inre och de yttre delarna, 
utan även människor i personens närhet och materiella ting i omgivningen. Han 
delade upp ”självet” i tre delar, varpå han sedan valde att definiera dem separat. 
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Han kallade de olika delarna det materiella självet, det sociala självet och det 
andliga självet (Ahlgren 1991:23). James menar vidare att vad som ingår i vår 
självkänsla helt är beroende på vad vi själva bestämmer att vi ska göra och vara. 
Han förklarar och presenterar en kvot som tydliggör förhållandet för hur själv-
känsla skapas:  

                   It is determined by the ratio of our actualities to our pretensions are the 
denominator and the numerator our success; thus,  Self-esteem= 

Pretentions 
Success 

(1990:200). 
   

Bernet, psykolog, förklarar James kvot på följande sätt: 

Pretensions are viewed as goals, purposes, or aims, whereas successes constitute 
the perception of the attainment of those goals. As people attain more of their 
pretensions, the ratio grows larger and self-esteem becomes correspondingly 
stronger. (Bernet 1993:141). 

 

Detta kan översättas och ses som ett förhållande mellan ambition och förmåga, där 
högre ambition kräver allt högre prestationer. Detta betyder att en fram-gångsrik 
människa endast får högre självkänsla om ambitionen varit på samma nivå som 
prestationen. En alltför låg tro om sig själv respektive hög, är därför inte optimalt 
då det skapar förvirring när individen aldrig presterar vad den förutspått. Raustorp 
(2006), doktor i medicin, visar en svensk formel över förhållandet som ser ut som 
följer: Självkänsla = förmåga/ambition (s.10).  

Psykologen och läraren Lawrence (1996), har också utifrån James teori vidareut-
vecklat självkonceptet, då han anser att det tillsammans med självkänslan finns två 
andra aspekter som utgör personens självuppfattning, nämligen ”självprofilen” och 
”idealsjälvet”. ”Självprofilen” utgörs av det personen faktiskt är och ”idealsjälvet” 
av vad personen skulle vilja vara. Självkänslan är de sammanfattade tankarna om 
hur personen känner angående förhållandet mellan vad den är och vad den skulle 
vilja vara. Han menar vidare att självkänslan därför måste ses i kombination med 
självprofilen och idealsjälvet, för att kunna förstås. Vidare anser Lawrence i 
samstämmighet med James resonemang, att individens självkänsla skapas och 
utvecklas i den närmsta omgivningen (s.1–11). 

Passivt socialt perspektiv 
Mead, socialpsykolog, menar i likhet med James resonemang att självkänslan 
skapas i en social process, där också omgivningen spelar in och påverkar. Till 
skillnad från James teori, om att självkänslan ständigt omskapas tillsammans med 
omgivningen, ansåg Mead att individen är tämligen passiv i identitetsskapandet 
och därför oförmögen att själv påverka sin självkänsla (Johnson 2003:20-21).  
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Psykologen Masreliez-Steen och journalisten Modig (1987), menar att ett barns 
självkänsla börjar skapas från den stund barnet föds och anser därmed att den är 
socialt betingad. Den närmsta omgivningen kommer genom sina värderingar och 
handlingar att forma barnets självkänsla. Allteftersom barnet växer upp kommer 
det dock att vidga sina vyer, och därmed se bortom den innersta kretsen. Även 
andras åsikter och värderingar om individen kommer nu att kunna knytas an till 
den redan antagna bilden eller slås ifrån. Detta menar författarna sker omedvetet, 
eftersom man inte själv väljer vad man ska ta till sig eller inte. Andras åsikter kan 
få betydelse vare sig man vill eller inte. Det är därför väsentligt att individen 
skapar sig en inre trygghet och en grogrund att stå på, för att kunna stå emot yttre 
förtryck. Det vill säga, ”att göra konturerna av jagbilden tydligare” (s.30–38).    
 
Psykodynamiskt perspektiv 

Inom den psykoanalytiska forskningen under början av 1900-talet tog Freuds 
teorier stor plats. Han talar om ”Das Ich”, senare översatt till engelskans ego, 
vilket i definitionen innefattade både självet och jaget. Fokus i hans teorier 
ligger dock kring jaget, som beskrivs som det funktionella, till skillnad från det 
”upplevelsenära självbegreppet”. Han beskriver således skapandet av självkänsla 
som en ”intrapsykisk” process (Cullberg Weston 2005:211).  

Psykoanalytikern Kohut menar, precis som många tidigare, att barnet avspeglas i 
sina föräldrar och ser på så vis sig själv genom andra. Denna del av ”själv-
utvecklingen” kallar Kohut för ”spegel-stadiet”. Barnet kommer i detta stadium 
att idealisera sina föräldrar och andra vuxna i omgivningen och sedan leva efter 
deras normer och värderingar. Först när mognaden infunnit sig kan barnet 
modifiera och förändra ”personen” och om nödvändigt omvärdera delar av självet 
(Cullberg Weston 2006:213). Psykoanalytikern Winnicott talar även han om 
föräldrarnas påverkan på barnets självbild. Den kärleksfulla omsorgen föräldrarna 
ger under de första tre levnadsåren blir barnets grund att stå på. Den hjälper barnet 
att utveckla en trygg förståelse av självet (Raustorp 2006:10–11).  
 
Biologiskt perspektiv 
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Att självkänslan bara skulle vara av biologisk eller genetisk karaktär är ett fåtal 
forskare överens om. Heinonen, forskare, skriver dock att det i undersökningar har 
bevisats vara ett faktum. Dessa tyder på att biologiska eller adopterade barn som 
växt upp ifrån varandra har utvecklat liknande beteenden och tankar om självet, 
som kan ses som bevis för att självkänslan även har en biologisk bas. Detta är i 
sådant fall något vi har med oss redan från födseln och personens temperament 
beräknas också in i samma ekvation. Heinonen menar också att positivt sinneslag 
är ett bevisat biologiskt betingat personlighetsdrag. Det har även stor bevisad del i 
självskapandet, varför författaren inte utesluter att förhållandet existerar (Johnson 
2003:20–30). Forskarna Stevenson och Stigler fann i en undersökning att elevers 
begåvning till stor del är ärftlig, vilket innebär att elever beroende på arvsanlag har 
olika möjligheter att tillgodogöra sig kunskap (Säljö 2003:23). Självkänslans 
uppbyggande, som enligt James (1990)är beroende av förmågan, kommer i sådant 
fall också att påverkas av arvet (s.200). 
 
 
Eklektiskt perspektiv 
I modern forskning har professor Harter varit mycket betydelsefull genom sina 
studier kring självkänsla. Harter lägger just tonvikten på skillnaderna mellan 
emotionella aspekter och kompetensaspekter för grundläggandet av självkänsla 
och inte på att separera jaget och självet som många av de tidigare forskarna valt 
att göra (Johnson 2003:26). Hon har således både ett socialt och kognitivt 
angreppssätt. Johnson som i huvudsak tror att självkänslan skapas i socialisation 
med andra, menar också att självkänslan till viss del är medfödd, det vill säga ett 
personligt anlag. Hon nämner vidare att en människas temperament likaså är 
medfött och konstant oavsett yttre påverkan (s.39–41).   
 
 
Inre och yttre självkänsla 
 
Johnson (2003) har efter ovan nämnda grunder om de två huvudvägarna till 
självkänsla skapat sin egen modell av inre respektive yttre självkänsla (s.25). 
Inre självkänsla har sin grund från barndomen där föräldrarna har en stark 
påverkan genom att de bekräftar barnet. Dock vävs det samman med intra-
psykiska processer där summan blir självuppskattning, trygghet och stabilitet, som 
senare i livet kan hjälpa individen. Den inre självkänslan kan starkt 
sammankopplas till ”jaget” och identitetens uppkomst och lär vara den som 
påverkar våra reaktioner och beteenden mest (s.44). 
 
Kännetecken för god inre självkänsla är enligt Johnson: 

• Förmågan till emotionellt varma relationer 
• Att fritt kunna uttrycka känslor 
• En positiv grundsyn på livet 
• Att acceptera sina känslor och behov; sexualitet, kärlek, ilska 
• Uppvisandet av sund självhädelse och integritet 
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• Att veta sina gränser                                                                  
(s.45). 

 
Yttre självkänsla kan ses som yttre faktorer där utseende, talang och framgång 
ingår, men också värderingar. Vi har egna kriterier som bygger på våra 
värderingar samt det samhälle och den kultur vi lever i. Den yttre självkänslan är 
något vi själv kan framkalla genom att utföra handlingar som leder till bekräftelse 
eller framgång. Johnson menar att denna typ av självkänsla kan vara en 
ingångsport till vuxenlivet, eftersom vi gör medvetna val som gynnar oss (s.47). 
 
Kännetecken för god yttre självkänsla är enligt Johnson: 

• Att alltid göra sitt bästa 
• Att vara ansvarsfull 
• Att vara duktig är viktigt för självkänslan 
• Att ställa höga krav på sig själv och andra 
• Att ha kontroll och inflytande stärker självkänslan 
• Att få uppskattning för prestationer stärker självkänsla          

(s.47). 
 
Författaren beskriver den inre självkänslan som en persons eget gillande av sig 
själv där personen känner självrespekt, inre trygghet och tillit. Den yttre själv-
känslan kan vara ett tecken på mognad, ”att bli vuxen”, eftersom individen 
avsiktligt kan göra bra ifrån sig för ett annat syfte, exempelvis studera hårdare för 
att höja betygen. Johnson menar att om en individ har en god inre självkänsla så 
tillför endast den yttre en utökning av den inre. Det vill säga en människa som 
redan har en god inre självkänsla berikas av uppskattningen. Däremot om den inre 
självkänslan är låg kan den yttre kompensera för den inre. Här får uppskattningen 
större betydelse, men den kan inte höja personens inre självkänsla, eftersom den 
måste skapas inifrån och inte skall vara beroende av prestationer. Dessa två 
begrepp uppträder alltid tillsammans, men i dagens samhälle värdesätter vi den 
yttre mer och en i dag vanlig öppningsfras är ”vad arbetar du med?” istället för 
”vem är du?” (s.44–48). Vad vi gör tenderar att vara viktigare än vilka vi är, 
vilket får betydelse för självkänslan. 
 
 
Skillnaden mellan god och dålig självkänsla 
 
En god självkänsla skapas genom trygga uppväxtförhållanden, där barnet berikas 
med beröm och älskas för det den är. Johnson (2003) menar att bakom  
en låg självkänsla finns det ofta sociala och psykiska problem såsom ångest, 
depression och skolsvårigheter. Vid behandling av dessa problem bearbetas dock 
inte självkänslan för sig, utan den anses bli förbättrad när grundproblemet är löst 
(s.40).  
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Törnblom (2005), vägledare i personlig utveckling, menar att en god självkänsla 
först kan uppnås när man helt lever efter sina egna normer och värderingar. Är 
självkänslan låg finns en risk att personen känner självförakt. Så länge andras 
åsikter och tankar påverkar vårt sätt att tänka är inte självkänslan vad den borde. 
En människa som hela tiden jämför sig och tycker att andra är bättre, trycker ned 
sig själv och skapar därmed en neråtgående spiral. En människa med god 
självkänsla är däremot inte lika rädd för att misslyckas eller vet åtminstone att det 
också är en naturlig del i målet mot framgång och lär istället av sina misstag. 
Därför vet också en människa med god självkänsla att hon duger som hon är och 
kan vara stolt över sin egen person (s.12,21,53). En individ med dåligt 
självförtroende, som bottnar sig i brist på vuxnas tro, behöver utveckla goda 
relationer till andra vuxna för att på så vis få möjlighet att hitta sig själv, sin 
identitet och sitt eget värde (Strandell 1997:12). 
 
Att ha en bra självkänsla innebär inte bara att känna sig omtyckt och en duglighet, 
det innebär i korthet att känna sig bra och oberoende av andra människor. 
Carlsson (1987) menar dock vidare att det är i förhållandet till andra som 
människan sedan kan bestämma vem den är. Att ha en negativ självkänsla är 
enligt författaren att tvivla på att man är en person som räknas eller att känna 
”tvivel om att man är värdefull som människa” (s.22). Känslan av att inte duga 
eller räcka till grundas i den egna personens värderingar och erfarenheter, vilket är 
varför de inte behöver innehålla egentligt sanningsvärde. Självkänslan kan därför 
sägas vara det som styr en individ, men som också hindrar de människor som 
utvecklat en starkt negativ självbild (s.22–23). 
 
Masreliez-Steen och Modig (1987) talar om hur självkänsla inte kan benämnas 
som ”hög” eller ”låg”. Författarna menar att antingen så finns självkänsla eller så 
finns den inte. En människa med självkänsla har byggt upp en inre säkerhet, som i 
sin tur har gett en trygghet till ”självet”. Det är dock viktigt att inte blanda ihop 
självkänsla med vanliga känslor, då en människa oavsett sinnesstämning kan ”ha 
självkänsla”. En människa utan självkänsla visar däremot ofta sin osäkerhet 
genom sitt muntliga uttryck. Men i vissa fall görs försök till att dölja detta, vilket 
skapar konflikt och människan riskerar då att bli avslöjad som en bluff (s.10–11). 
Med det menas att en människa måste vara ärlig mot sig själv och inte gömma sin 
identitet eller utge sig för att vara någon den inte är.  
 
Field (1995) menar att individer med svag självkänsla har en negativ självbild 
som i sin tur ofta innebär att personen känner vrede, skuld och förbittring.  
Denne tror därför också att självvärdet grundas på den egna dugligheten. Det  
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betyder i praktiken att om en person med svag självkänsla misslyckas med ett 
åtagande kommer denne att känna sig helt oduglig. Field menar även att vårt 
självvärde tenderar att mätas i materiella mått, istället för själsliga. God själv-
känsla kan enligt författaren dock uppnås då en person sätter upp sina egna mål 
och skapar sina egna erfarenheter. Detta leder i sin tur till att personen inte längre 
tror att handlingssättet är en del av dennes identitet. Oavsett framgång är inte 
självvärdet grunden till självkänsla och frånskiljer därmed också jaget från 
personens handlingar (s.16,32). 
 
Cullberg Weston (2005), psykoanalytiker och psykoterapeut, beskriver en 
människa med god självkänsla som trygg och säker i sig själv och med en insikt 
om vem den är. Även om självkänslan inte alltid är på topp i alla situationer, 
återgår ändå den självsäkra människan till en sorts ”baslinje”, som kan ses som 
grunden för hur människan mår i sitt inre. Var en individs baslinje befinner sig 
nivåmässigt bestämmer hur människan mår och hur den utifrån det kan njuta av 
sitt liv. En människa med dålig självkänsla är oftast upptagen med att tänka på sig 
själv, sin egen otillräcklighet och oförmåga. Cullberg Weston talar även om vikten 
av att ha en inbyggd tröstfunktion när vi blir utsatta för skamkänslor och 
otillräcklighetstankar, vilket människor med dålig självkänsla saknar i samma 
utsträckning. Det är med hjälp av tröstfunktionen vi sedan kan återgå till vår 
baslinje och må bra igen (s.26–27). Genom nervärderingar kan personer som blir 
utsatta och personer som utför handlingen få sämre självkänsla, men genom tröst 
och stöd kan självkänslan återigen byggas upp (Field 1995:59). 
 
Orenstein, författare, talar om hur stark självkänsla kan visa sig hos vissa 
individer. Författaren talar om hur individen måste känna till sin egen kapacitet, 
för att utifrån det ställa krav på sig själv. Vet individen att denne inte behärskar 
basket, kommer hon eller han således inte heller att bli besviken av att inte lyckas i 
sporten. Men finns sedan tidigare en förhoppning om en basketkarriär kommer 
självkänslan att få sig en törn. Misslyckas personen med det den tycker är viktigt 
så sänks självkänslan, medan den höjs när den lyckas. Hur väl människan känner 
till sina egen kapacitet blir därför också avgörande för självkänslans 
vidkommande, då det krävs god självinsikt för att ha den vetskapen (Andersson 
1998:6-7).  
 
 
Självkänslans betydelse för lärandet 
 
Barnet möts redan från barnsben av olika slags lärande och skapar utifrån familjen 
en bild av hur denna kunskap skall förvärvas och värdesättas. Förhållanden i 
uppväxten som kultur och familjens värderingar är det som bekräftat och bekräftar 
en individs värde och är det som lagt grunden för dennes  
självvärde. Om familjen inte värderar och prioriterar, exempelvis skolan, kommer 
troligtvis inte heller barnet att arbeta mot någon större framgång vid  
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skolarbeten. Ges inte barnet beröm och bekräftelse av omgivningen för lyckanden, 
kommer individen inte heller själv att värdesätta det (Johnson 2003:39–41).  
 
McClelland, forskare inom psykologi, fann i sin forskning om mänsklig 
motivation att en av de två viktigaste sporrarna bakom mänskligt beteende är 
framgångsmotivet, som beskriver presterande av olika slag. Detta uppträder dock 
olika beroende på personens bakgrund som är kopplat till dennes själv-känsla. 
Han anser även att närhetsmotivet är av avgörande betydelse, det vill säga hur 
mycket bekräftelse människan fått påvisar hur stor dennes emotionella trygghet är 
(Johnson 2003:43). Experiment av Johnson och Forsman (2003) bekräftar en 
liknande teoretisk idé, nämligen att det finns ett förhållande mellan självkänsla och 
kompetens. Framgång kan endast leda till bättre självkänsla om individen sedan 
tidigare har en god inre självkänsla att stå på. Prestationer kan därför inte heller ge 
en bättre inre självkänsla, eftersom de inte har med ”självet” att göra (Johnson 
2003:54). 
 
Kullberg (2004), forskare i pedagogik, skriver om hur lärandet inte kan ske utan 
en tro på sig själv. Författaren berättar vidare ur en intervju med neurofysio-logen 
Ingvar att det finns ett medicinsk förhindrande samband mellan låg självkänsla 
och sämre lärande. En svag självbild kan leda till en ökning av hormonet cortisol i 
hjärnan, vilket i sin tur bidrar till att hjärnan hindras i effektivitet (s.178). Rent 
medicinskt kan alltså en låg självkänsla leda till ett sämre lärande. De 
psykologiska uppfattningarna om självkänslans betydelse för elevers lärande är 
instämmande till ovanstående resonemang. Lärandet är beroende av människans 
psykologiska grundsyn. Är grundsynen dålig påverkas elevernas studieresultat, 
men även lärarnas psykologiska grundsyn påverkar lärandets kvalitet. Det är 
också viktigt att poängtera att ”en del menar att självuppfattningen är den 
viktigaste motivationskällan för både förskolebarn och skolbarn” (Lillemyr 
2002:75).  
 
Kullberg (2004) skriver om hur författaren Jelks, i sina teorier talar om fysiska 
element som har betydelse för lärandet. Han menar att exempelvis skratt och 
positiva tankar kan ha stor relevans för lärande och kognitiv utveckling inom 
skolan. Det är lätt att endast se till elevens förhållningssätt inför lärandet, men 
även lärarens bemötande har betydelse, då en positiv och glad pedagog främjar 
lärandet. Även Vygotskij talar om lustbetonat lärande, vilket kan ses som 
drivmotorn till lärandet och att motivationen är det som håller lusten vid liv.  
Saknas lust och engagemang för eleven uteblir även lärandet. Studiemiljön runt 
eleven har även den stor betydelse, en negativ omgivning är inte utvecklande och 
leder inte till lärande. Däremot är en positiv inlärningsmiljö utvecklande för  
eleven och leder till en självtro, samt ett lustfyllt lärande (s.23, 161-162). Även 
här ges bevis på att en hög självkänsla, som bland annat innebär positiva tankar  
om sig själv, kan leda till ett bättre lärande. Lindell (2008) fann i sin c-uppsats  
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hur respondenterna betonade vikten av lärares förhållningssätt i klassrummet. 
Hennes resultat tyder på att respekten mellan lärare och elev stärks när läraren 
reflekterat över sitt förhållningssätt i klassrummet, eftersom respektutbytet då blir 
ömsesidigt. Lindell drar därför slutsatsen att ”det handlar om att ge och ta” (s.30–
31). 
 
Mötet med skolpraktiker kan enligt Carlsson (1987) ses som det första riktiga 
testet för hur självkänslan utvecklats hos barnet. Att bli accepterad av klass-
kamraterna och känna att ”man får vara med” är viktiga kvitton på att man är 
värdefull som människa och kan därför få avgörande betydelse för elevens framtid. 
I skolarbetet möts barnet snart av krav på duglighet i form av skol-uppgifter och 
dylikt. Elevens tidigare kunskapsinhämtning sätts då på prov för att bevisa att 
eleven har det som krävs och räcker till, vilket också till stor del påverkar och kan 
rubba barnets självkänsla (s.178–180).  
 
I klassrumsundervisning menar utvecklingspedagogen Jansson m.fl. (1997) att det 
finns problematik i olikheterna för hur elever lär. Information som ges kommer att 
uppfattas olika utifrån de enskilda individerna, vilket innebär att varje elev 
kommer att få en enskild bild av vad som undervisats. De menar att det till stor del 
är ”självbilden som styr tolkningen av insignaler”. Självbilden, som i det här fallet 
består både av självkänsla och självförtroende, påverkar eleven både positivt och 
negativt. Minnen från negativa respektive positiva upplevelser lagras 
undermedvetet inom dem och får betydelse när de hamnar i situationer där de 
måste prestera något. Eleven kan i och med dessa känslo-minnen påverkas och då 
lyckas bättre eller sämre. När eleven lyckats sämre kan ångest infinna sig, vilket 
ofta leder till skapandet av mentala hinder. Rädslan för att återigen misslyckas 
eller känslan av att inte räcka till kan då leda till att eleven presterar lägre än den 
annars skulle ha gjort. För att undvika detta kan man arbeta för att stärka elevens 
självkänsla (s.56–58).   
 
Lawrence (1996) har i en studie sett att självkänslan har betydelse för lärandet. 
Dock poängterar författaren att förmågan också är en väsentlig faktor i lärande-
processen. Han anser vidare att elever med låg självkänsla inte kommer att kunna 
använda sin fulla förmåga, eftersom de i och med den blir begränsade. Lawrence 
menar, i enighet med Burns, att elevers självkänsla också är beroende av lärarens 
självkänsla. Är flertalet undervisande lärares självkänsla låg kommer 
elever med hög självkänsla att gradvis utveckla en allt lägre självkänsla, som i sin 
tur leder till lägre kunskapsfärdigheter. Det motsatta fallet råder dock också, 
nämligen om lärarna har hög självkänsla kommer elever med låg självkänsla att 
höja sin, genom regelbunden kontakt (s.11–13). 
 
Boström och Wallenberg (1997) båda lärare, skriver om hur människans lärande 
är beroende av mental träning för att kunna bidra till ökad inlärning. Den mentala 
träningen skall byggas upp i tre grundläggande steg, där avslappning är  
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det första och grundläggande. I avslappningen återfinns lugnet, både muskulärt 
och mentalt. Nästföljande steg är självförtroendeträning, vilken sedan följs av 
målbildsträning. I självförtroendeträningen är det också grundläggande att 
personligheten stärks och affirmeras, det vill säga att personen intalar sig själv 
något, tills det ”blir sant”. Självförtroendet byggs således upp i samspel med 
självkänslan och ”en positiv utvecklingsspiral” och lust att lära kan skapas. När 
självkänslan och självförtroendet har stärkts kan målbildsträningen ta vid, vars 
huvudsyfte ligger i att eleven ska kunna föreställa sig sina framtida mål och hur de 
sedan kommer att lyckas i sina åtaganden (s.146–150). Björnström och Öberg 
(2009) fann i sin c- uppsats i likhet med utvecklingsspiralen att elevers 
akademiska självkänsla kan vara både god och dålig och liknas vid en spiral. 
Möter eleven framgångar i skolan blir de nyfikna och vill lära sig mer, vilket i sin 
tur ökar självkänslan. Medan om självkänslan blir lägre, kommer eleven att stöta 
på motgångar (s.16). 
 
Jansson m.fl. (1997) menar också att den mentala inställningen har betydelse när 
en individ tar sig an något nytt. Om en individ har en negativ inställning till en 
uppgift är den på förhand dömd till att misslyckas. En tro på sin egen förmåga är 
därför avgörande för att lyckas. Exempel på människor som använder sig av denna 
mentala träning är bland annat konstnärer, idrottsmän och idrottskvinnor. De 
bygger upp en inre, inspirerande målbild om att framgång är möjligt och strävar 
sedan mot målet (s.52). 
 
 
Hur stärker man barns självkänsla? 
 
Jansson m. fl. (1997) menar att alla människor är beroende av bekräftelse och 
beröm av olika slag. För att vi skall känna oss duktiga eller bara få en känsla av 
att vi räcker till, krävs uppmuntran. En människa som upprepade gånger blir 
nedtryckt kan till slut tro att de negativa påståendena är sanna. En så kallad falsk 
självbild kan då projiceras till människan. I arbetet med utvecklandet av barns 
självkänsla är det därför primärt att tydliggöra för dem att det finns skillnader 
bland dem, men att dessa är naturliga. Deras bakgrunder samt tidigare erfarenheter 
har spelat en stor roll i deras personlighetsutveckling, liksom föräldrarnas 
förhållningssätt. För att utveckla barnens självbilder menar författarna att det är 
väsentligt att skapa ett gott samarbete i klassrummet. Genom att samarbeta lär de 
sig agera i grupp, men även att ta ansvar för sin egen delaktighet, vilket leder till 
en god självbild (s.57-59).  
 
Orlick, forskare och Solin lärare, (1998) menar att det första och viktigaste steget 
till att hjälpa barn till bättre självkänsla är att visa att man gillar dem,  
accepterar dem, samt att man visar respekt gentemot dem och deras behov. Vidare 
menar författarna att det är viktigt att visa att barns egenvärde inte  
försvinner när de gör fel eller inte lever upp till andras förväntningar. Det är  
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också viktigt att synliggöra både deras styrkor och svagheter, för att stärka dem. 
Dessa råd menar författarna bör hjälpa barnen att få en tro på sig själva och en 
förståelse för det egna värdet, oavsett deras prestationer (s.11). 
 
Söderberg menar om att när vi berömmer andra människor är det ofta en 
prestation eller en så kallad ”görelse” vi synliggör. Men för att inte hamna i en 
situation där barnets person glöms bort gäller det att även berömma ”varelsen”. 
Att arbeta för att stärka ett barns självkänsla börjar med beröm och bekräftelse 
som är riktat mot individen och självkänslans grund skapas därför redan från en 
mycket tidig ålder. Det kan dock finnas distinkta skillnader för när beröm är 
höjande för självkänslan och inte (s.39). Dysthe (2006), forskare i språkveten-
skap, talar om hur det generella berömmet som gavs i klassrummet under hennes 
undersökning var av litet värde, eftersom eleverna då inte tog åt sig av det i samma 
utsträckning som vid riktat beröm. Det riktade berömmet som gavs med en direkt 
förklaring till varför det getts, togs bättre emot. När läraren endast sade ”Bra” eller 
”Fint” gav detta inget lyft till jagbilden, eftersom det då inte framgick vad som var 
bra. Elevernas självkänsla höjdes alltså mer när läraren gav specifikt riktade 
komplimanger, än när komplimangerna gavs i största allmänhet (s.234). 
 
I Orlick & Solin (1998) beskrivs en studie av forskaren St. Denis m.fl. genom-förd 
för att försöka lära elever hitta guldkorn i vardagen. I studien visade det sig att de 
deltagande eleverna ökade sin självkänsla och livsglädje. Undersökningen utfördes 
med olika lekar och aktiviteter där eleverna skulle lära sig leta efter positiva 
händelser och upplevelser i sin omgivning. I deras bok Visst kan DU! finns ett 
flertal tips på övningar som kan lära eleverna att stärka självkänslan. En av 
övningarna, Ekot, innebär att eleverna ska ligga ner och vara avslappnade. 
Pedagogen eller annan vuxen läser sedan påståenden som eleverna ska härma, så 
ett eko bildas. Exempel på påståenden som läses upp kan vara ”jag känner mig bra 
och jag tycker om mig själv”. Syftet med övningen är att stärka självkänslan, 
genom att lyfta sig själv (s.15,82). Övningen kan liknas med Törnbloms (2006) 
idéer om affirmering för att stärka självkänslan (s.76). 
 
Branden talar även om affirmering, men menar att det först och främst är viktigt 
att stoppa de negativa signalerna så fort de kommer. Den inre kritiska rösten som 
trycker ned eller på annat sätt hindrar människans framfart, måste ignoreras eller 
tystas ned. De negativa tankarna måste sedan bytas ut mot positiva och gladare 
tankar för att processen skall få effekt. Att tala tyst för sig själv är effektivare än 
att endast försöka tänka orden, eftersom det då blir mer kraftfullt (Cullberg 
Weston 2005:98).    
 
I boken Lekbok för självkänslan, författad av läraren Sher (2005), nämns ett 
flertal lekar och övningar som kan stärka barns självkänsla. I ett kapitel är syftet  
att barn ska hitta ett sätt att berätta för varandra om sina livshistorier. Sher anser  



Självkänsla och lärande - En intervjustudie om 
vad några lärare anser om förhållandet mellan 
elevers självkänsla och lärande  
Anna Lundström & Marie Rehnstedt 

2009-10-23 

 

20 
 
 

att vi alla är ”omkringvandrande berättelser” som måste berättas. Övningen Min 
historia går ut på att barn ska rita eller anteckna ned sina egna livshistorier, 
medan läraren bidrar med hjälpande frågor. Några exempel på frågor som kan ges 
är: Vilket är ditt allra tidigaste minne? Finns det några särskilt viktiga 
händelser i ditt liv? Vad betyder de för dig? (s.131, 139-140). 
 
En annan övning som Sher (2005) nämner är Dagens kompis, där elevernas namn 
skrivs upp och samlas in på varsina lappar. Vecka för vecka dras sedan ett utav 
namnen, där den elev som dras blir avbildad på ett stort papper som sedan 
färgläggs av klassen. Senare antecknar läraren ned reflektioner som klassen har 
uttryckt under arbetets gång om eleven, exempelvis: Jag tycker om när hon 
skrattar, Hon är min bästa vän. Syftet är att lyfta fram individen och därmed 
även stärka dennes jagkänsla (s.25–26). 
 
Sher (2005) talar även om hur viktigt beröm riktat till individen är, istället för till 
prestationer. Hon menar att föräldrar och andra vuxna oftast ger barnet beröm vid 
olika prestationer, kanske i skolan genom goda studieresultat. Beröm av den 
karaktären kan leda till att barnet tror att det ständigt måste prestera för att bli 
älskat. Det är därför viktigt att vuxna, samt föräldrar visar att de älskar sitt barn 
för vad det är och inte för vad den presterar. Ett sätt att genomföra detta på är att 
lyssna till barnet och sedan upptäcka vad barnet är stolt över hos sig själv. Vid ett 
senare tillfälle kan sedan dessa egenskaper berömmas (s.186). 
 
Raustorp (2006) har i sin undersökning sett hur människors självkänsla ökar vid 
träning av fysiska aktiviteter. När människan känner att hon behärskar en uppgift 
ökar hennes inre drivkraft då hon ägnar sig åt uppgiften. Det skapas en känsla av 
”jag kan”, vilket ökar motivationen. En god spiral skapas därmed. Att inneha och 
skapa sig kompetens är speciellt viktigt inom de områden som bedöms vara 
viktiga av individen själv. Om en människa tränar för att det är kul och för att hon 
kan, ökar också motivationen till att träna mer. Hon anser därför att det är viktigt 
och det förbättrar därmed hennes självkänsla (s.14–24). 
 
Masreliez-Steen och Modig (1987) menar att man kan stärka sin självkänsla 
genom att öva sig på att säga vad man själv tycker. De menar att det ofta, för 
människor med låg självkänsla, är svårt att stå för sina egna åsikter och de väljer 
därför hellre att inget säga. Genom att öva sig i att säga sina åsikter inför andra, 
kommer därför självkänslan att stärkas. Vidare nämner författarna hur det också 
är väsentligt att lära sig säga ”jag”, istället för ”man”. För att kunna acceptera sig 
själv krävs det således att individen står för sina åsikter, varför det också är viktigt 
att specifikt uttrycka varifrån åsikterna kommer (s.39–40). 
 
Lawrence (1996) har utarbetat fyra huvudtyper av aktiviteter i klassrumsunder-
visning som verkar stärkande för elevers självkänsla. Dessa är skapade för att 
gradvis utveckla elevers självkänsla och bör således efterföljas i kronologisk  
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ordning. Den första benämner han som ”trust activities” (s.40). Författaren talar 
här om vikten av att kunna lita på andra och därigenom utveckla en starkare 
självkänsla. Däribland ingår att kunna uttrycka sina åsikter för varandra, samt att 
våga ta risker i grupp. Den andra typen av aktivitet sammanfattas i att kunna och 
våga uttrycka sina känslor. I och med dessa typer av aktiviteter lär sig eleven att 
acceptera hur den känner, samt att förstå varför. Eleven lär sig också att stå för 
sina egna åsikter. En tredje aktivitetstyp beskrivs i övningar, med syfte att återge 
positiv återkoppling. Eleven skall i övningarna lära sig att ta emot komplimanger 
på ett bra sätt, istället för att skjuta dem ifrån sig vilket är vanligt när någon har 
låg självkänsla. Den sistnämnda typen av aktivitet behandlar övningar risktagning, 
det vill säga att utföra handlingar elever egentligen inte vågar. Då detta är den 
slutgiltiga fasen i stärkandet av eleverna, kommer läraren i dessa övningar att 
överskådligt kunna se hur eleverna utvecklats sedan övningarna introducerades 
(s.40-45).       
 
 
Sammanfattning av bakgrund 
 
Gemensamt för flera av teorierna är att forskarna skiljer mellan två vägar till 
självkänsla. En där vi på egen hand skaffar oss självvärdet genom bl.a. framgång 
och kompetens, och en där självkänslan ges till oss från vår omgivning. Den första 
leder till yttre självkänsla där individen ses som aktiv, medan den andra leder till 
inre självkänsla där individen ses som passiv, eftersom denne tar emot andras 
beröm och bekräftelse. Självkänslan är alltså enligt Johnson (2003) uppbyggd av 
kompetens och emotionella aspekter och ett flertal av dagens forskare är överens 
om att självkänslan bör ses utifrån dessa två sidor, även om det finns vissa 
skillnader dem emellan (s.17,44). Bland perspektiven återfinns också den biolo-
giska aspekten, där arv har betydelse för skapandet av självkänsla. Uppväxtförhål-
landen är likaså ett återkommande inslag i flertalet teoretikers resonemang. 

I bakgrunden diskuteras även hur olika syn på självkänsla kan bidra till en ökad 
förståelse av den. Johnson (2003) har tydliggjort och exemplifierat hur inre och 
yttre självkänsla kan ses, samt hur de kan särskiljas. Författaren ser ett problem i 
att självkänslans inre och yttre aspekt inte ges samma vikt, då man i dagens 
samhälle tenderar att värdesätta den yttre mer (s.44,47–48). 

Det efterföljande avsnittet exemplifierar god och dålig självkänsla i olika kontex-
ter, samt påvisar hur skillnaden mellan inre och yttre självkänsla ibland kan vara 
svår att särskilja. Törnblom (2005) menar att en människa måste lära sig att stå 
för sina egna åsikter och leva efter sina egna normer innan hon kan uppnå god 
självkänsla (s.53). Carlsson (1987) benämner hur känslan av att inte duga grundas 
i den egna personens värderingar och erfarenheter och därför är tydliga känneteck-
en för dålig självkänsla (s.22). 
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Självkänslans betydelse för lärandet diskuteras utifrån flertalet forskares perspek-
tiv. Bland annat anser Johnson (2003) att betydelsen främst ligger i hur föräldrar-
na ser på lärandet. Om dem benämner det som viktigt kommer dem genom sin tro 
att överföra detsamma till barnet (s.39–41).  

McClelland talar om motivationens vikt utifrån två huvudprinciper; framgångs-
motivet, som beskriver presterande av olika slag och närhetsmotivet som beskri-
ver hur mycket bekräftelse människan fått (Johnson 2003:43). Kullberg (2004) 
beskriver från sin intervju med neurofysiologen Ingvar vikten av att tro på sig 
själv för tillägnandet av kunskap, där cortisolet i hjärnan har visat sig minska i 
motsatta förhållanden (s.178). 

I avsnittet hur stärker man barns självkänsla? presenteras hur man praktiskt i 
skolverksamheter, samt det vardagliga livet, kan arbeta för att stärka själv-
känslan. För att vi skall känna oss duktiga eller att vi räcker till, krävs uppmunt-
ran av olika slag. Branden, som beskrivs i Cullberg Westons (2005) bok talar, 
liksom Törnblom (2006) om affirmering, men menar att det först och främst är 
viktigt att stoppa de negativa signalerna så fort de kommer (s.98, s.76). Orlick och 
Solin (1998) menar att det första och viktigaste steget till att hjälpa barn mot 
bättre självkänsla är att visa att du gillar dem, accepterar dem och att du visar 
respekt mot dem och deras behov (s.11). 
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Syfte och frågeställningar 
 
  
Syftet med detta examensarbete är att genom intervjuer beskriva, analysera och 
tolka vad några lärare anser om förhållandet mellan elevers självkänsla och 
lärande, samt att ta reda på hur de arbetar för att stärka den. 
 
För att tydliggöra syftet har vi formulerat följande frågeställningar: 
 

• Anser lärare att elevers självkänsla har betydelse för lärandet?  
• Vad tror lärarna kan vara orsakerna till en dålig självkänsla?   
• Vet lärare när elever har dålig självkänsla? 
• Arbetar lärare för att stärka elevers självkänsla och hur går de i så fall  

tillväga? 
• Anser lärare att en god självkänsla leder till ett bättre lärande? 
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Metod 
 
 
Val av metod 
 
Utifrån vår problemformulering och den tidigare forskning vi tagit del av 
diskuterade vi vilken metod som var mest lämpad att använda för denna 
undersöknings vidkommande. Då vårt syfte var att beskriva, analysera och tolka 
vad några lärare anser, föreföll de naturligt att använda en kvalitativ metod 
eftersom den med fördel används vid tolkningar av data. De kvalitativa metoder 
som erbjuds behöver dock inte vara givna endast av den anledningen, men vid 
invägandet av lärares uppfattningar kring det angivna problemet kan vi också 
tolka hur människor förstår saker, vilket utesluts vid en kvantitativ undersökning 
(Denscombe 2006:243).  
 
Att presentera tolkningar och mönster kvantitativt är inte bara svårt, utan tämligen 
omöjligt då de bygger på siffror och sådant som på något vis är mätbart 
(Denscombe 2006:208). Tolkningar resulterar varken i siffror eller annan 
mätbarhet, varför en kvalitativ presentation av data är föreskriven. Vi var däremot 
osäkra på valet av metod. För att kunna styrka valet av datainsamlings-metod är 
det väsentligt att ha övervägt användandet av flertalet metoder, då den på förhand 
mest lockande inte alltid är mest lämpad för undersökningen (Stukát 2005:123). 
Det är således i jämförelse med andra metoder man kan bilda sig en uppfattning 
om vilken som passar bäst i förhållande till utformad problemform-ulering och 
angivet syfte. I sökandet efter tidigare forskning i litteratur och andra skriftliga 
källor, stötte vi på flertalet olika metodanvändningar. Dessa kan antingen 
ifrågasättas eller anammas, helt beroende på det egna undersöknings-området 
(Stukát 2005:123).  
 
Då vårt forskningsproblem bygger på antagandet om att elevers lärande påverkas 
av självkänslan, var det väsentligt att välja en metod som kunde presentera ifall 
det antagna förhållandet anses existera enligt några utvalda lärare. Att använda 
sig av frågeformulär föreföll enkelt på förhand, då mång-falden skulle ha gett oss 
ett större underlag att utgå ifrån. Vi blev begränsade genom vårt valda ämne, 
eftersom frågeformulär är bäst lämpade för frågor som eftersöker okomplicerad 
information. Om vi nu ändå skulle ha valt frågeform-ulär skulle vi ha varit 
tvungna att använda oss av öppna frågor, för att inte begränsa respondenterna i 
sina svar, vilket i sin tur skulle ha krävt långdragna analyser innan de hade kunnat 
bli använda i vårt undersökningssyfte (Denscombe 2000:107,122). Genom 
observationer hade vi kunnat undersöka  
hur lärarna faktiskt arbetar för att stärka elevernas självkänsla, vilket utesluts i 
andra metoder. En svårighet hade dock varit att befinna sig på plats exakt när 
läraren arbetat för att stärka elevers självkänsla. Medan vi hade påverkat  
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resultatet om vi hade informerat observerad lärare om vad vi ämnat undersöka. 
Det hade också blivit svårt att få svar på våra övriga frågor. 
 
Undersökningsmetoden skriftliga källor hade varit möjlig i förhållande till vårt 
syfte att beskriva, analysera, tolka vad några lärare anser, men vi fann lite 
litteratur och andra skriftliga källor som behandlar vad lärare anser. Trovärd-
igheten av skriftliga källor kan dessutom ibland vara svårbedömd och materialet 
går inte alltid att lita på, även om vissa tidskrifter och förlag kvalitetsgranskar sina 
texter innan de trycks. Det är dock ingen garanti (Denscombe 2006:189).  
 
Vi beslutade oss för att utföra intervjuer för att beskriva, analysera, tolka vad 
några lärare anser om förhållandet mellan elevers självkänsla och lärande, 
samt att ta reda på hur de arbetar för att stärka den. Intervjuer används oftast 
när forskaren vill samla in mer djupgående och detaljrik information, vilket också 
passar vårt undersökningsområde (Denscombe 2006:132). En intervju innebär en 
personlig och nära kontakt som ofta ger ett djupgående informations-material. 
Även om intervjuer ibland innebär ett svårtolkat material, så innehåller de ofta 
också intressanta uppfattningar från de intervjuade (Trost 2005:7). För att 
säkerhetsställa att våra intervjufrågor skulle ge anpassade svar efter våra 
frågeställningar och för att vi som intervjuare inte skulle glömma att fråga något 
väsentligt, valde vi att utföra semistrukturerade intervjuer. Detta gav också 
respondenterna möjligheten att utifrån fasta frågor svara fritt och utförligt. Då 
svaren är öppna kan respondenten enklare utveckla sina åsikter (Denscombe 
2006:135).    
 
 
Val av intervjupersoner 
 
Trost (2005) anser att mellan fem och åtta intervjuer allmänt är lagom mängd för 
kvalitativ forskning (s.46). Vid övervägandet av intervjupersoner var vi överens 
om att utföra minst tio intervjuer, därmed fem var. Delvis eftersom vi är två som 
skall utföra dem, men också för att det kändes mest passande i förhållande till tid 
och behov av underlag. Ett färre antal intervjuer skulle eventuellt ha betraktats 
som allt för småskaligt. Det skulle inte heller ha gett oss den bredd vi ville uppnå, 
medan fler än tio intervjuer skulle ha gett ett för stort material att hantera och tiden 
hade då kanske inte räckt till.  
 
Då vi är boende i två olika kommuner i Jämtlands län föreföll det sig naturligt att 
intervjua var och en för sig i respektive kommun. Det vanligaste 
tillvägagångssättet är också att intervjuaren består av en person, liksom den 
intervjuade, vilket gjorde att vi också valde att intervjua var och en för sig (Trost 
2005:123). För att spara tid och eftersom dessa låg oss närmast, var vi  
överens om att utföra ett tillfällighetsurval av två skolor. Ett tillfällighetsurval  
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kan på ett sätt inte garantera några ”korrekta” svar, eftersom intervjuaren inte 
sedan tidigare har information och en inblick i arbetet, som vid ett subjektivt urval 
(Denscombe 2006:24–25). Vi hade tidigare vetskap om hur skolorna styrdes i 
stort, men inte om hur de arbetade med avseende till vår undersöknings 
vidkommande, varför vi inte exakt kunde veta vilka svar vi skulle få. Syftet med 
att välja två olika skolor var därför inte för att ställa resultaten mot varandra, då 
resultatet skall sammanställas till ett gemensamt. Valet av lärare på respektive 
skola bestämdes dock enligt snöbollsurvalet, där vi genom att fråga en lärare blev 
föreslagen nästa och så vidare. Vi använde oss av urvalsmetoden för att den är 
effektiv och enligt Denscombe (2006) mest passande för småskaliga 
forskningsprojekt (s.24).  
 
De första fysiska mötena med de två utvalda intervjupersonerna från respektive 
skola, ägde rum i deras respektive klassrum under en lunchrast. Vi presenterade 
oss för lärarna och talade om vårt uppsatsämne, dennes rättigheter, de etiska 
riktlinjerna och bad slutligen om att få intervjua dem vid ett senare tillfälle. Vi 
meddelade även hur lång tid vi trodde att intervjuerna skulle ta, så att de kunde 
planera resterande del av dagen. De utvalda blev sedan ombedda att hänvisa oss 
vidare till nästa lärare, som i sin tur hänvisade oss till en ny och så vidare, allt 
enligt snöbollsurvalet. Samtliga tillfrågade lärare ställde upp på vår förfrågan och 
bokades in för intervju nästkommande vecka. En lärare var dock tvungen att ändra 
tid och intervjun ägde därför rum en vecka senare än de andra. Detta resulterade i 
att vi valde en lärare från f-1, två lärare från årskurs 1, två lärare från årskurs 2, 
två lärare från årskurs 3, två lärare från årskurs 4 och en lärare från en årskurs 5-
6. Spridningen bland respektive lärares undervisningsklass blev stor, men har 
ingen egentlig betydelse, eftersom vi inte ämnade jämföra deras åsikter i 
förhållande till undervisningsklass.  
 
Presentation av skolor 
Den ena skolan ligger i en mindre ort, vilket gör att skolan kan betraktas som en 
liten skola med cirka 60 elever fördelat i årskurserna F1-6 (där F står för 
förskoleklass). Eftersom skolan är av mindre storlek innebär detta också att 
lärarantalet är begränsat. Detta innebar dock också att lärarna hade större inblick i 
varandras kunskapsområden, vilket i sin tur ledde till att de enklare kunde hänvisa 
oss vidare till nästa lärare. Den andra skolan ligger i en mellanstor stad och 
innehar cirka 200 elever fördelat på klasserna F1-5. I den skolan arbetar således 
också fler lärare. 
 
 
Utformning av intervjufrågor 
 
För att inte styra intervjupersonerna valde vi att fokusera mer på ”hur-frågor” än 
på ”varför-frågor”. På så vis kunde vi också lättare förstå den intervjuade och det 
gav dem större möjlighet att utveckla sina svar. Trost (2005) anser att  
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”varför-frågor” inte hör hemma vid kvalitativa intervjuer, anledningarna beror på 
att ett ”varför” kan ses som ifrågasättande av den intervjuades svar vilket inte får 
ske. Frågor som börjar med ”varför” kräver att den intervjuade ska ange en 
orsaksförklaring, som i sin tur kan ge vilket svar som helst. Detta kan också 
resultera i att följdfrågor uteblir. Slutligen menar Trost att ”varför” är den 
intervjuades jobb att reda ut, inte respondentens (s.33,83). Våra intervjufrågor 
(bilaga 1) formulerades sedermera som ”hur-frågor” utifrån våra frågeställ-ningar.  
 
 
Beskrivning av undersökningsförfarande 
 
Så snart klartecken från lärarna hade getts formulerade vi ett missiv (bilaga 2) som 
respektive skolas rektor fick ta del av, samt komma med eventuella synpunkter vid 
förfrågan. Vi hade innan respektive intervjutillfälle varit noggranna med klädval, 
eftersom vi var medvetna om att detta kunde ge effekter på fortlöpandet av 
intervjuerna (Trost 2005:56). Eftersom vi redan träffats vid det tidigare tillfället, 
krävdes ingen ytterligare presentation, utan intervjun kunde snart komma igång. 
Innan intervjuerna lät vi respektive lärare ta del av definitioner av självkänsla för 
att vi skulle vara likställda inför begreppet och dess betydelse (bilaga 3).   
 
Intervjuerna hölls i respektive lärares klassrum, förutom vid två som utfördes i 
skolans personalrum, eftersom lärarna ansåg det vara mest bekvämt. Lokalen ska 
vara ostörd och kännas trygg för respondenten, det får inte finnas risk för att denne 
känner sig i underläge beroende på val av lokal, exempelvis hemma hos 
intervjuaren (2005:44–45). Vi hade utformat varsin skylt, som hängdes på 
dörren till klassrummet under intervjun, för att vi inte skulle bli störda. I två av 
intervjuerna blev vi dock störda i alla fall, då annan personal kom in i klass-
rummet. I ett av dessa fall, var intervjun till och med tvungen att fortsätta i ett 
intilliggande rum, men vi tror inte att detta påverkade intervjun eftersom förloppet 
gick snabbt och vi kunde smidigt återgå. Vi hade också på förhand, i den mån det 
var möjligt, bestämt den fysiska placeringen vi skulle ha under intervjuerna. 
Eftersom intervjusituationen kan uppfattas som jobbig, likt en konfrontation, när 
man är placerad mitt emot varandra, ville vi undvika detta (Denscombe 
2006:143).  
 
Vi lånade digitala bandspelare för att, i samtycke med respondenterna, banda 
intervjuerna. Trost (2005) menar att användandet av bandinspelningar både är 
positivt och negativt.  Fördelarna är att man kan gå tillbaka i intervjun och lyssna 
på bland annat tonfall, samt att man kan transkribera intervjun för att sedan läsa 
den ordagrant. Nackdelarna är att det krävs en hel del tid till transkriberingarna, 
samt att kroppsrörelser och mimik går förlorade. Ett sätt att  
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ta tillvara på kroppslig information är att använda videoinspelning. Vi ville 
sedermera undvika detta hjälpmedel eftersom intervjuer då ofta känns krystade. 
Eftersom vi också är oerfarna intervjuare valde vi istället att banda intervjuerna, 
eftersom fortlöpande anteckningar under intervjuns gång kan störa de intervju-ade 
(s.53–55). För att inte gå miste om vad som i övrigt hände i rummet antecknade vi 
bland annat ned de rörelser och minspel som vi uppfattade. Dessa skulle ha varit 
omöjliga att upptäcka genom att endast i efterhand lyssna på inspelningen. På så 
vis blev också intervjun mer levande, när vi transkriberade materialet.  
 
När intervjuerna var avslutade frågade vi om det var något respondenterna ville 
komplettera, vilket några också ville. Denna information gav främst uttryck för 
vad lärarna tidigare sagt, men som de ville förstärka. Efter avslutade intervjuer 
tackade vi för oss och för deras deltagande i undersökningen. De respondenter som 
uttryckte intresse för att vilja läsa den fullständiga uppsatsen, utlovades en kopia.    
 
 
Redogörelse av analysmetod 
 
Så snart vi var färdiga med respektive intervju påbörjade vi transkriberingarna, 
eftersom vi intervjuade var för sig valde vi även att transkribera materialet på 
varsitt håll. Materialet skrev vi sedan ut på papper i A4 format vilket gjorde det 
mer överskådligt för den kommande bearbetningen. Denscombe (2006) menar att 
om man har allt material i ett likartat format så underlättar det lagringen och 
sovringen av materialet. Vid början av analysen valde vi att märka varje intervju 
med ett unikt serienummer. Vi använde oss av bokstäver, där intervju ett blev A, 
intervju två B och så vidare. Varje enskild kommentar från respektive lärare fick 
även en siffra, exempelvis A13, där 13 är det trettonde lärarcitatet i intervju A. 
Genom denna kodning kunde vi på ett enkelt sätt gå tillbaka i materialet vid 
bearbetningen av intervjuerna (s.245–246). Vid analysering av materialet är det 
värdefullt med ett gott minne. Oavsett bandinspelningar och dess transkriber-ingar, 
menar Trost (2005) ändå att man aldrig kan ersätta de intryck som fåtts under 
själva intervjun. Därför är minnet viktigt för att komma ihåg viktiga och kanske 
avgörande detaljer vid arbetet av analysen och dess tolkningar (s.54). 
 
I vår analytiska kodning valde vi att använda oss av kategorier, för vi fann snabbt 
flertalet likheter i lärarnas resonemang. Kategorisering av intervju-material 
används med fördel då det finns tydliga likheter och skillnader mellan 
respondenterna. För att detta skulle vara genomförbart klippte vi isär vårt material 
och sorterade dem efter likheter med varandra. Vi valde att i vårt material leta 
efter företeelser som för oss var användbara och kunde passa in i  
kommande kategorier. Delar av materialet som visade sig vara överflödigt och  
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inte skulle bidra till något i resultatet valde vi att plocka ut ur analysen. Det som 
var av intresse för vårt resultat blev till slut fyra kategorier som utifrån innehåll 
fick sina kategorinamn. I detta material försökte vi identifiera teman och samband, 
men även skillnader. Den här typen av identifikation upprepade vi ett flertal 
gånger för att vara säkra på att vi sorterat materialet i rätt kategori (Denscombe 
2006:247–248). 
 
 
Reliabilitet 
 
Vi har enligt Trosts (2005) modell valt att diskutera reliabiliteten i vår metod 
(s.111). De undersökningsförfaranden vi använt oss av, samt intervjufrågornas 
utformning, liksom tidpunkt för intervjuerna och lokalerna de utförts i har 
tillsammans en reliabel betydelse vid avgörandet av metodens tillförlitlighet. 
Utifrån de beskrivningar som ges till respektive underrubrik avgörs huruvida 
reliabiliteten är hög eller låg.      
 
Kongruens 
I samtliga tio intervjuer har samma intervjufrågor använts. Eftersom vi valde att 
endast använda oss av fyra intervjufrågor fanns inte stort utrymme att använda oss 
av liktydiga frågor för att leta efter nyanser i de intervjuades svar. Vi har dock i 
efterhand funnit att det finns en viss liktydighet mellan vår första och sista fråga, 
men vi har valt att låta det bero, eftersom vårt syfte inte var att se nyanser i olika 
svar för respektive respondent. Vi var medvetna om att få intervjufrågor hade 
kunnat bli ett problem om lärarna svarat allt för kortfattat till respektive fråga och 
hade därför förberett ytterligare frågor att använda oss av om så skulle bli fallet.  
 
Eftersom vi efter samtliga tio intervjuer fått tillräcklig information behövde vi 
aldrig använda oss av dessa frågor. Det förekom dock spontana följdfrågor i några 
fall, främst då vi ansåg att en fråga inte besvarats tillräckligt, eller när en lärare i 
sitt svar besvarat något annat. Några lärare kunde enkelt på egen hand utveckla 
sitt resonemang, medan andra behövde hjälp för att hålla sig till ämnet och besvara 
de frågor som presenterades. Reliabiliteten i kongruensen blir sammantaget låg, 
med tanke på ett litet antal intervjufrågor och därmed en minskad möjlighet att se 
nyanser i varje enskild lärares resonemang i respektive intervju.    
 
Precision 
Eftersom vi båda använde oss av bandspelare kan vi vara säkra på att de ord som 
förekommit har uppfattats rätt, då vi haft möjligheten att lyssna på materialet 
upprepade gånger. I den mån det varit möjligt har vi vid bearbet-ningen av 
intervjumaterialet lagt in känslouttryck, ansiktsuttryck och andra sinnesuttryck för 
att vid senare analys kunna försäkra oss om att vi tolkat  
respektive lärares ord och uttryck rätt. Vi försökte också att konsekvent 
återupprepa delar av vad lärarna sagt, för att säkerhetsställa att vi uppfattat olika  
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påståenden och kommentarer rätt, dock med hänsyn till att inte störa i den 
intervjuades resonemang. Förhoppningsvis har dock ändå bandspelaren, 
tillsammans med minnesanteckningarna gett en rättvis bild av respektive lärares 
uttryck vid respektive intervjutillfälle. På så vis kunde vi kontrollera att vi 
uppfattat det de intervjuade sagt och eventuella feltolkningar uteslöts till stor del. 
Precisionens reliabilitet blir förhållandevis hög eftersom vi, i den mån det var 
möjligt, fick relevanta stycken bekräftade av respektive lärare under intervjuerna.    
 
Objektivitet 
Innan vi utförde transkriberingarna av intervjumaterialet hade vi på förhand 
bestämt oss för att försöka ta med så mycket som möjligt av vad som skedde på 
platsen för intervjun, samt vad de intervjuade uttryckte med mimik och kropps-
språk. Eftersom det några gånger förekom flertalet uttryck eller kroppsrörelser 
under en och samma gång, kan några eventuellt ha missats eller glömts bort. Det 
är därför svårt att återskapa en bild av situationen i exakthet, då vi helt enkelt inte 
hann med att anteckna allt som skedde och minnet ibland sviker. De företeelser 
som dock registrerades har skrivits inom parentes i direkt anslutning till respektive 
kommentar, för att på så vis levandegöra händelseförloppet som ägde rum under 
respektive intervju. Precisionen av våra transkriberingars utförande håller därför 
en hög reliabel nivå, eftersom vi strävat mot att anteckna ned allt och eventuellt 
endast missat enstaka företeelser. Möjligt skulle den kunnat bli ännu högre om vi i 
våra intervjuer skulle ha använt oss av videoband-spelare, men detta var aldrig 
något vi i förväg hade i åtanke.    
 
Konstans 
Samtliga lärare intervjuades direkt efter att eleverna slutat för dagen, då detta var 
den mest passande tiden för respektive lärare. För våra intervjuers vid-kommande 
innebar det att de ägde rum mellan klockan 13.00 och 16.00 under vecka 37 och 
38. Under intervjuerna kunde vi i två fall märka av hur lärarnas uppfattningar om 
förhållandet skiftade beroende på vilken intervjufråga som ställdes, i vissa fall 
också under loppet av en och samma fråga. Möjligtvis hade dessa lärare inte 
tidigare funderat över vårt presenterade problemområde, vilket kanske skapade 
konflikt hos respektive lärare vid besvarandet av intervju-frågorna. Eventuellt 
hade också de valda tidpunkterna en avgörande betydelse. En annan orsak till de 
motsägande resonemangen skulle kunna ses genom människans naturliga förmåga 
att ändra åsikt i processen. Med avseende till konstansens reliabilitet, anser vi 
sammantaget att de intervjuade ändå besvarat frågorna tillfredställande och 
tillförlitligt. Att två av tio, vacklade något i sina svar kan ha att göra med en rad 
orsaker och behöver därför inte dra ned det sammantagna intrycket allt för mycket, 
då människor inte alltid är statiska i sina föreställningar.            
Validitet 
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För att utföra intervjuer på ett trovärdigt sätt är det viktig att vara objektiv inför 
ämnet i kontakten med respondenterna. Intervjuaren får inte avslöja sitt förhåll-
ningssätt, då det kan påverka respondentens svar. Trost (2005) menar att man 
genom objektiviteten visar empati och förståelse för ett eventuellt motsatt 
synsätt (s.114). Vi gick därför in i varje intervju med beslutenhet om att inte 
avslöja vår ståndpunkt. Eftersom vi är oerfarna intervjuare är det dock osäkert 
huruvida vi lyckades med uppdraget.  
 
Innan intervjuerna hade vi även tagit del av Trosts (2005) resonemang kring 
intervjuuppbyggnad och var därför införstådda med att inte bekräfta respon-denten 
då också detta skulle sänka undersökningens validitet (s.114). Vi valde därför att 
inte använda oss av många följdfrågor i våra intervjuer, samt att inte instämma allt 
för mycket i deras resonemang. I de fallen där vi dock använde oss av följdfrågor, 
var dessa av förklarande karaktär för att försäkra oss om att respondenten 
uppfattat frågan rätt. Vid analyserandet av materialet fann vi inga oklarheter i 
någon respondents resonemang och vi behövde inte kontakta någon av dem för att 
få ett förtydligande (s.93).  
 
Intervjuerna genomfördes i stort på ett tillfredställande sätt. Samtliga frågor 
besvarades och vi fick de svar som krävdes för att ur vår analys och tolkning 
presentera ett resultat. Vårt resultat stämmer väl överens med tidigare forskning, 
vilket gör att vikten av respondenternas svar ökar. Vi är dock medvetna om att vår 
forskning inte är generaliserbar, då undersökningsgruppen är för liten.  
 
 
Etiska överväganden 
 
Vi var noga med att följa de fyra etiska huvudkraven enligt de forskningsetiska 
principerna vid utformandet av missiv till rektorerna, samt vid tillfrågningen av 
intervjudeltagarna (Vetenskapsrådet 2002). Dessa presenteras utförligare nedan. 
 
Informationskravet, följdes dels genom att vi på förhand informerade om studiens 
syfte, tillvägagångssätt, samt hur resultaten skulle behandlas. Vi informerade även 
om att undersökningen var frivillig, samt att de när som helst kunde avbryta sitt 
deltagande.  
 
Samtyckeskravet som innebär att respondenten har möjlighet att själv bestämma 
över sitt deltagande, samt kan avbryta sin intervju utan följder, togs också i 
beaktning och informerades även om vid tillfrågningen.  
 
Konfidentialitetskravet som innebär att behandla intervjumaterialet konfidentiellt, 
det vill säga att endast tilldela berörda parter av det, togs i beaktning. 
Respondenternas namn har fingerats för att ingen skall kunna  
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identifiera de berörda personerna. Bandinspelningarna skall dessutom raderas när 
uppsatsen bedömts och betygssatts, för att ingen skall behöva ställas till svars för 
sina uttalanden. Även detta informerades respondenterna om vid det första mötet.  
 
Nyttjandekravet innebär att informationen endast skall användas i 
forskningsändamål och inte nyttjas med icke-vetenskapliga syften, vilket också 
informerades för respektive lärare vid det första mötet (Stukát 2005:131–132). 
Materialet kommer således också att raderas efter undersökningens avslutande.    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resultat 
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Vi har i vår undersökning intervjuat fem lärare vardera, totalt tio stycken. 
Intervjupersonerna har getts fingerade namn istället för att kalla dem lärare 1, 
lärare 2 och så vidare, som lärarna benämnts i intervjuprotokollen. På detta sätt 
blir det också enklare för läsaren att följa respektive lärares resonemang.  
 
Tabellen nedan visar lärarnas fingerade namn och respektive bokstav i 
transkriberingskoderna: 
 
 

Intervjupersoner Fingerat 
namn 

Lärare 1 Elsa 
Lärare 2 Lisa 
Lärare 3 Kalle 
Lärare 4 Lena 
Lärare 5 Mia 
Lärare 6 Rut 
Lärare 7 Siv 
Lärare 8 Åsa 
Lärare 9 Pia 
Lärare 10 Lars 

 
Våra kategorier som tidigare nämnts är: Självkänsla och lärande, 
Bakomliggande faktorer, Kännetecken samt Att stärka självkänslan. 
Kategorierna presenteras närmare nedan. 
 
 
Självkänsla och lärande 
 
Kategorin självkänsla och lärande sammanfattar det för oss mest relevanta 
resonemanget kring vårt syftes första respektive sista frågeställning; Anser lärare 
att elevers självkänsla har betydelse för lärandet? Och Anser lärare att en god 
självkänsla leder till ett bättre lärande? Vi har valt att kalla kategorin för 
självkänsla och lärande eftersom den behandlar de relevanta delarna från 
intervjuerna där lärarna uttryckligen talar om självkänsla som begrepp och om hur 
de anser att den påverkar elevernas lärande i skolan. Lärarna nämner även vad en 
god respektive dålig självkänsla kan innebära för elever i olika lärandesituationer.  
Samtliga lärare inledde sina intervjuer med att instämma med påståendet om att 
självkänslan faktiskt har betydelse för lärandet. Förklaringarna och beskrivning-
arna om hur den har betydelse var dock av mer olikt slag. Flera menade att elevers 
självkänsla får betydelse för lärandet på grund av deras tro på sig själva. Siv 
uttryckte att:  
 

Har man god självkänsla så tror man ju att man kan lära sig något!  
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Kalle talar om hur självkänslan skapar en medvetenhet om vad man anser sig 
kunna. Kalle menar dessutom att medvetenheten är ett slags bevis på självinsikt. 
Mia talade på liknande sätt om hur självkännedom är viktigt för att kunna förhålla 
sig till något, exempelvis vänner, det sociala och även skolan. Kalle anser även att 
en brist på självkänsla kan skapa en oförmåga att hantera lärandet. Även Ruts 
resonemang är i samstämmighet med de andras och kan sammanfattas i en av 
hennes förklaringar till varför självkänslan har betydelse för lärandet:  
 

Tror du inte att du kan, varför ska du liksom ens försöka? 
 
Flertalet lärare är även överens om att elevers självkänsla har betydelse för att 
elever skall kunna känna en inre duglighet. Rut benämner känslan att man duger 
som viktig. Lena förklarar:  

 
Om du har en hög självkänsla så behöver du inte oroa dig, utan du 
kan fokusera på uppgiften. Om man har en låg självkänsla så kan din 
kraft gå till allting annat.  
 

Elsa talar om vikten av att människor skaffa sig en inre trygghet, då först kan man 
känna att:  

 
Jag är bra som jag är.  

 
Lars menar likt Lena och Rut att det är ett mänskligt behov att känna sig trygg och 
omtyckt. Om inte den känslan återfinns menar han att otillräcklighetstankar 
skapas, vilket är vanligt hos människor med låg självkänsla.  
 
Kalle och Lena diskuterar båda i sina respektive intervjuer om hur viktigt det är 
att eleverna känner en tillhörighet i klassen som grupp. De menar att det kan vara 
svårt för elever att känna en inre duglighet om de upplever att de inte behövs eller 
inte har en naturlig plats i gruppen. Även Lisa talar i sin intervju om värdet av att 
samarbeta i grupp, för att i dessa övningar kunna:  

 
Lyfta fram varje individ. 

 
För att kunna utveckla och stärka barnens självbilder menar flertalet lärare, att det 
är väsentligt att skapa ett gott samarbete i klassrummet. Genom att sam-arbeta lär 
eleverna sig att agera i grupp, men även att ta ansvar för sin egen delaktighet, 
vilket leder till en god självbild.  
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Åsa poängterar att det är viktigt att skilja mellan självförtroende och självkänsla, 
eftersom självförtroendet är beroende av självkänslan. Hon exemplifierar hur en 
elev som tror sig ha bra självförtroende, misslyckas, då kan tappa det om den inte 
också har en god självkänsla. Även om det inte nöd-vändigtvis hänger ihop. Åsa 
för ett liknande resonemang om hur en individ med god självkänsla kan tycka att 
det är okej att misslyckas. Självkänslan fungerar då som ett slags försvar och 
människan vet därför att hon duger som hon är trots misslyckandet och hon vågar 
därför försöka på nytt.  
 
Många lärare anser att den egna tron på sig själv har stor betydelse för att ett bättre 
lärande ska kunna äga rum. Åsa menar att en elev kan äga sin kunskap och tror i 
dem fallen ofta på sig själv. På det sättet kan de sedan ta in ny kunskap. Det kan 
liknas vid ett förtroende till något, det vill säga att man tror gott om sig själv och 
därför känner att man duger. Även Mia nämner självtron som avgörande för ett 
bättre lärande. Beroende på den går allt individen tar sig för lite lättare, eftersom 
personen då inte möter samma motstånd. Hon menar vidare att elever med låg 
självkänsla har svårigheter med nya uppgifter och kan tycka att det är 
skrämmande. Medan elever med god självkänsla inte har någon spärr utan ser 
positivt på uppgiften.  
 
Lena drar paralleller till idrotten där hon menar: 
 

Har du inte en någorlunda självkänsla så kan du aldrig 
prestera bra heller, det är inte bara självförtroende som 
räcker. 

 
Hon talar vidare om hur det inom idrott är så otroligt viktigt att självkänslan och 
självförtroendet är lika bra, eftersom det annars inte går att prestera. Tror man inte 
att man kan, då kan man inte heller.   
 
Lisa anser att självkänslan har betydelse för hur man lär sig:  
 

Har man en bra självkänsla så kan man ju mer, ja, både för sin 
egen skull veta liksom, hur mycket man klarar och vad som är 
rimligt och så där.  

 
Hon talar vidare om hur elever ibland bara lär sig det de vill lära sig. Lärarna 
måste därför vara tydlig och förklara varför det är viktigt att lära sig. Förstår 
barnen det så kommer de också vilja mer i skolan. 
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Elsa påstår att självkänslan absolut har betydelse, hon menar att om eleven är 
stark i sig själv, så är den mer mottaglig och har därför vad hon kallar ”öppna 
kanaler”. Om jag anser mig vara jättedålig som person är inte kanalerna öppna 
och det hindrar lärandet. Likt Elsa talar även Lena om ”öppna kanaler”, där hon 
menar att en stark självkänsla gör att man är öppen för att ta emot nya intryck, 
vilket gör att man har mer energi över till arbetet. Lena tror också att en hög 
självkänsla leder till ett bättre lärande och att motsatsen leder till att eleven 
blockerar sig.  
 
Siv menar att om en elev har en tro på sig själv och därmed en god självkänsla, så 
ger inte denne upp lika lätt inför nya uppgifter. Hon menar vidare att tron på sig 
själv är det som stärker en person när den ska ta sig an nya uppgifter. Annars är 
det lätt att eleven ger upp innan den ens försökt. Även Åsa talar om elever som 
inte ger upp utan som:  
 

Vågar prova igen och igen eller att man i alla fall inte ger upp. 
Så på så vis borde det underlätta till ett bättre lärande.  

 
Kalle talar mycket om viljan att lära utifrån intresse, där han menar att en låg 
självkänsla innebär att man inte har insikten att lära sig, för man vet inte vad man 
ska lära sig. Ett tydligt exempel Kalle ger på detta är om tonåringar som tycker att 
allt är ointressant beroende på att de är i ett skede i livet då de försöker bilda sin 
identitet:  
 

För, vem är jag? 
 
Siv menar att elevers självkänsla får betydelse för lärandet när elever inte kan 
glömma det som varit och gå vidare. Hon påstår att det kan hindra elever från att 
lära sig nya saker.  
 
 
Bakomliggande faktorer 
 
Kategorin bakomliggande faktorer sammanfattar det för oss mest relevanta 
resonemanget kring vår frågeställnings andra fråga: Vad tror lärarna kan vara 
orsakerna till en dålig självkänsla? Kategorin beskriver och sammanfattar 
lärarnas tankar och åsikter om vilka faktorer som påverkar och har påverkat 
elevernas självkänsla.  
 
Under intervjuernas gång nämns flertalet orsaker till varför elever har dålig 
respektive god självkänsla. Gemensamt för Kalle, Rut, Åsa och Pia är att de alla 
nämner elevernas förhållningssätt gentemot varandra, hur de socialiserar i grupper 
och med varandra och läraren i klassrummet. Åsa uttrycker:  
  

Tendenser rent socialt, då tänker jag på hur barnen beter sig 
mot varandra.  
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Några lärare menade dessutom att förhållandet mellan elevers självkänsla och 
lärande är beroende av ett socialt perspektiv. De syftade då främst på hur barnen 
socialiserar med andra.  
 
Kalle poängterar att självkänslan, i förhållande till lärandet, också är beroende av 
en nyfikenhet och ett intresse. Han menar att man i skolan tillrättavisar elever allt 
för mycket, vilket kan leda till att de tappar sin självkänsla och därmed 
möjligheten att lära. Han ser bland annat ett problem i lässituationer där barnen 
många gånger tvingas till läsning, snarare än att läsa av intresse. Kalle talar senare 
i intervjun om att självkänslans betydelse för lärandet eventuellt kan ha 
fysiologiska orsaker, men utvecklar inte den teorin vidare.  
 
Lena menar att man kan ha en låg självkänsla, samtidigt som en stark drivkraft, 
vilket gör att eleven ändå kommer långt. Hon exemplifierar hur vissa barn med 
jobbiga uppväxtmiljöer ofta skapar sig en stark drivkraft, för att komma vidare 
och gör det på grund av den. Eleven kanske inte skulle ha kommit lika långt utan 
den. Lena menar vidare att det inte alltid finns en samstämmighet mellan elever 
med hög självkänsla och deras ambitionsnivå. Läraren tror dock att ambitionen: 
 
                     Tillsammans med självkänslan gör att du kommer långt. 
 
Lars menar att det är i samspelet med föräldrarna man kan hjälpa elever till bättre 
självkänsla. Pia anser att behovet av bekräftelse är i centrum för elevens lärande. 
Om eleven inte blir bekräftad av sin familj så blir inlärningen lidande. Pia 
beskriver:  

 
Självkänsla är ju någonting som man får tidigt /…/i den här 
kopplingen i relation till mamma och pappa.   

 
Pia menar därför vidare att det utan det samarbetet är svårt som lärare att ensam 
arbeta för att stärka elevers självkänsla. Hon säger vidare: 
 

Jag tror inte att jag kan göra så mycket om inte jag får med 
mig föräldrarna. Att  öppna och förstå att ditt barn behöver det 
här och det här. 
 

Lärarnas arbete startar därför tillsammans med föräldrar för att stärka elevernas 
självkänsla. Självkänslan får därför också betydelse för lärandet, då eleven utan 
den inte upplever att den duger eller vågar ta till sig ny kunskap. 
 
Kalle talar om vuxna som ofta uttrycker hur de inte kan någonting och ständigt 
nedvärderar sig själv ibland andra människor. Han har ett flertal gånger hört  
Hur vuxna uttrycker nedlåtande ord om sin egen förmåga och använder uttryck 
som till exempel:  

 
Jag kan inte rita.  
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Där han menar att individer som hela tiden säger negativa påståenden om sig själv, 
oftast är personer med låg självkänsla. De kan själva i sin uppväxt eller i skolan av 
elever eller lärare ha fått höra uttryck som:  
 

 
Det här kan du inte  

 
eller uttryck som: 
  
                      Det här är du inte bra på.  
 
Han menar att vuxna bör tänka på hur de uttrycker sig framför barnen, eftersom 
självkänslan kan ”smitta av”. Det är ett socialt problem och för eleverna kan det 
visa sig som skolsvårigheter. 
 
 
Kännetecken  
 
Kategorin kännetecken sammanfattar det för oss mest relevanta resonemanget 
kring vår frågeställnings tredje fråga: Vet lärare när elever har dålig själv-
känsla? Kategorin beskriver de kännetecken lärarna anser finnas hos elever med 
låg respektive hög självkänsla. 
 
Ingen av de intervjuade lärarna sade sig ha något speciellt knep eller någon 
speciell teknik för att identifiera elever med låg självkänsla. De genomgående 
svaren vi fick var att de, utan system, kunde se och känna av elevers själv-känsla.   
 
Kalle menar att han ibland stöter på elever som ofta säger ”jag vill inte”. Han 
menar vidare att detta inte alltid behöver vara en protest i den bemärkelsen, utan 
att det också kan vara ett tecken på att eleven inte vågar. Kalle fortsätter och 
menar att detta till största del beror på att eleven har dålig självkänsla och att det 
därför har stor betydelse för lärandet. Eleven kommer att behöva stärka sin 
självkänsla för att kunna ta till sig någon kunskap. Lena ger också exempel på 
elever som säger:  
 

Jag vill inte. Jag vill inte. Jag kan inte.  
 
Lena menar precis som Kalle, att detta oftast beror på att dessa elever inte  
vågar. Elever med låg självkänsla tror sig inte klara av nya företeelser, vilket  
gör att de inte heller kan utvecklas och stärka sin egen självkänsla. Hon menar att 
det blir en nedåtgående spiral.  
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Lisa talar om hur elever ibland känner en osäkerhet till sin egen förmåga och 
därför inte vågar prestera. Hon menar vidare att detta skulle bli annorlunda om 
eleven lärde känna sig själv bättre. Lena menar att misslyckanden känns extra 
jobbigt för dessa elever och att de inte vågar visa vad de gjort för att de är rädda att 
göra fel.  
 
Pia menar att ett kännetecken för elever med låg självkänsla kan vara osäkerhet. 
De elever som sitter tysta i klassrummet, de som inte ställer några frågor och de 
som har svårt att ta kontakt med andra människor. Hon uttrycker vidare att de 
främst är:  
 

De här barna som man glömmer bort.  
 
Kalle talar också om en sorts osäkerhet men han benämner det med elever som är 
tillbakadragna och försiktiga. Lisa anser också att dålig självkänsla visar sig 
genom osäkerhet, men även i elevens personlighet. Det är därför viktigt att lära 
känna varje enskild individ för att kunna se om denne har låg självkänsla eller 
inte. Även Lena anser att en nära relation kan avslöja elever med låg själv-känsla.  
 
Åsa menar likt ovanstående resonemang, att elever som är osäkra och inte vågar ta 
för sig är typexempel på elever som har låg självkänsla. Detta är i överens-
stämmelse med vad Kalles anser om individer med låg självkänsla. Han menar att 
misslyckanden gör att dessa känner sig odugliga. Detta beror på att de har en 
negativ självbild och tror att självvärdet grundas i den egna dugligheten. Lisas 
benämner hur osäkra elever ofta vill veta om de gör rätt eller fel, just för att de är 
rädda för att göra fel och att misslyckas.  
  
Siv anser att elever med god självkänsla inte är rädd för att hjälpa och berömma 
andra, vilket är svårare om elever inte har det. Dessa elever fungerar bättre i 
grupparbeten och dylikt.  
 
Mia talar om de elever som har svårt att få kompisar och menar att de inte platsar i 
leken, eftersom de inte tror sig kunna reglerna. Rut nämner också hur självkritiska 
dessa elever är mot sig själva, efter att de till exempel talat inför klassen. Siv talar 
om relationer elever emellan och om hur mycket vissa tar åt sig när andra 
kommenterar saker:  
 

Ja, då fastnar man i, så lätt i negativa saker.  
 
Har man en god självkänsla menar Siv att man lättare kan ge andra individer  
beröm. Hon menar att eleven då inte behöver vara avundsjuk på andra och därför 
kan ge andra komplimanger och må bra över sig själv. 
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Några av lärarna tror att elever med låg självkänsla ibland är mobbare. Dessa 
elever tenderar att vara dumma mot andra för att själv inte bli trampad på, menar 
Åsa. Den låga självkänslan gör att dessa elever måste hävda sig genom att trycka 
ner andra och då ofta verbalt. Åsa uttrycker att: 
 
                       Man har dem här alltid som måste säga någonting dumt. 
 
Åsa menar att de elever som hävdar sig på detta vis försöker skapa sig en falsk 
status. Elever med god självkänsla har inte det behovet. Åsa menar: 

 
                          Har man en god självkänsla, man tycker man är bra som man 

är själv, så har man heller inget behov av att trycka till andra. 
 
 
Åsa menar att ett kännetecken på dålig självkänsla är: 
                       
                      Om man måste vara dum med andra, måste hävda sig genom  
                         att vara dum med andra.  
 
Siv menar att elever med låg självkänsla som inte är snälla mot andra, också kan 
vara duktiga elever. Hon menar bara att de har ett behov av att hävda sig gentemot 
andra elever. Åsa nämner en norsk forskare som menar att de elever som är elaka 
mot andra kan ha låg självkänsla och även en dålig empatisk förmåga.  
 
 
Att stärka självkänslan 
 
Kategorin att stärka självkänslan sammanfattar det för oss mest relevanta 
resonemanget kring vår frågeställnings fjärde fråga: Arbetar lärare för att stärka 
elevers självkänsla och hur går de i så fall tillväga? Kategorin beskriver de 
tillvägagångssätt och arbetsstilar lärarna anser sig ha när de arbetar för att stärka 
elevers självkänsla. 
 
Flertalet lärare nämner bekräftelse som det huvudsakliga momentet för att kunna 
stärka elevers självkänsla. Pia menar att det också handlar om att stärka elevers 
”jagkänsla” i skolan. På liknande vis anser Mia att det är viktigt att stärka 
eleverna, men hon menar också att lärarna skall fokusera på alla plan och ge dem 
bekräftelse både för det dem gör och för det dem är. Rut berättar om hur hon varit 
tvungen att bekräfta en elev som talat bebisspråk för att inte trycka ned henne 
ytterligare, då detta är ett tydligt tecken på låg självkänsla.  
 
Kalle berättar om hur man går tillväga för att bekräfta ett barn redan från 
bebisstadiet. Han ger ett exempel på situationen när en bebis för första gången 
säger: 
                          ”Ampa”,  
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till lampa, varpå du blir överlycklig och replikerar:  

 Oj, hon sa lampa!  

Kalle menar vidare att det förefaller naturligt i det stadiet att bekräfta barnet, men 
anser att det i skolans värld blivit för mycket fokus på utpekandet av fel. Detta gör 
att elever tappar lusten för lärandet, menar Kalle.  

Beröm i alla dess former anser flertalet lärare att eleverna bör få i skolverk-
samheter, både för det dem gör och för dem som personer. De måste ständigt 
mötas av beröm för att känna sig uppmärksammade och för att de ska våga stå i 
mitten, anser Siv. Rut hänvisar till en forskningsrapport i Dagens Nyheter som 
behandlat det diskuterande ämnet, där resultatet pekade på att:  
 

Morot är mycket bättre än piska!  
 
Hon menar vidare att det därför är viktigt att ge elever mer av det äkta berömmet, 
som är direkt riktat till enskilda individer.  
 
Pia anser även att elevernas självkänsla stärks genom att de får lära sig ta ansvar i 
skolverksamheterna. Hon tillägger att det även krävs mycket trygghet för att de 
ska klara av uppgiften. Lena anser också att det krävs ansvarstagande för att 
stärka eleven, men menar vidare att eleven också behöver få krav på sig.  
 
Rut framhåller också att hon är noga med gränshållning i klassrummet, men 
försöker att hålla dem på ett sätt som inte är kränkande för eleverna. Hon menar 
istället att hon:  
 

Ser dem   
 
genom att ge dem bekräftelse för vad de gjort, men hon:   
 

Lyssnar ändå på vad de säger.  
 
Elsa berättar om en elev i klassen som inte tror sig kunna något, som saknar all tro 
till sin egen förmåga. Den enda lösningen hon ser på detta problem är att berömma 
honom, samt att bekräfta att han är bra som han är. Även Lars menar att beröm till 
barn med låg självkänsla är det enda rätta.  

Kalle anser att grunden till stärkandet av elevers självkänsla ligger hos läraren och 
dennes förhållningssätt gentemot eleverna. Rut talar på liknande vis om vikten av 
positivt tänkande i klassrummet. Huruvida man ser glaset som halvfullt eller 
halvtomt.   
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Åsa menar att stärkandet av elevers självkänsla måste börja tidigt i barnets liv och 
därmed i hemmiljön. Hon anser därför att det är väsentligt att tillsammans med 
föräldrarna föra en dialog om hur man tillsammans skall arbeta för att stärka 
elevens självkänsla. På liknande sätt talar Pia om vikten av samrådande 
föräldraprat.  
 
Att få elever att känna att de duger eller att skapa en känsla av inre duglighet anser 
flertalet lärare vara väsentligt i arbetet med att stärka elevers självkänsla. Flera 
uttryckte: 
 

Att man duger som man är.  
 
Siv, Mia och Lars framhåller i sina respektive intervjuer att eleverna bör skapa sig 
en självinsikt för att känna till sina begränsningar. De menar att eleverna först då 
kan känna sig trygga i sig själva. Siv säger:  
 

Bara man gör så gott man kan.  
 
Att ”göra så gott de kan” är en bra början, men Mia anser också att elever bör 
känna:  

 
Jag duger fast jag inte är duktig i allt.  

 
Lars menar i sitt resonemang att: 
 

Du måste ju också ha en självinsikt, alltså veta VAD du kan. 
Annars kanske du lurar dig själv. 

  
 
Övningsexempel 
Att arbeta för att stärka elevers självkänsla verkar ibland dessa lärare vara vanligt 
förekommande, då flera av dem gav tips och idéer på övningar de känner till. 
Många anser att gruppövningar överlag är ett bra verktyg att ta till för att få 
barnen att känna trygghet tillsammans. I dessa typer av grupper anser Lena att det 
är väsentligt att skapa en tillhörighet, så att alla känner sig behövda och sedda.  

De första jag gjorde var att jag splittrade de jag visste redan 
var kompisar, så jag satt dem i tillhörighetsgrupper med nya, 
där man redan vet de som har lite låg självkänsla eller har 
svårt att komma in och få någon kompis. 

Trygghetsövningar i grupp blir därför väsentliga hjälpmedel att ta till i stärkandet 
av eleverna. 
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Flera lärare berättar om hur de arbetar för att stärka elevers självkänsla i skolan. 
Mia talar om hur de jobbar mycket med värdegrunden i skolan för att lära 
eleverna om hur de skall förhålla sig och agera mot varandra. Övningarna handlar 
främst om: 
 
                     Hur man ska vara mot varandra och att alla duger som de är. 
 
Siv talade på liknande sätt om deras skoltimmar med ”Livskunskap”, där fokus 
ofta ligger på att kunna berömma varandra, men även på att tränas i att stå framför 
klassen. Många hade också konkreta tips på övningar som kunde användas i 
skolpraktikerna. Kalle talade om dramaövningar som positiva för att stärka 
elevers självkänsla, medan Elsa berättade om hur de brukar veckovis utnämna 
”veckans stjärna” i klassen. Den elev som blivit veckans stjärna får ta emot beröm 
och komplimanger av de andra eleverna i klassen. ”Veckans stjärna” hänger 
porträtterad tillsammans med ”sina” reflektioner i klassrummet, detta sker med 
jämna mellanrum för att alla elever ska få känna sig unika.  
 
Siv talar om hur hon brukar öva eleverna i att stå framför klassen. För att inte 
skrämma dem brukar de dem första gångerna få stå framför klassen medan 
klasskamraterna blundar. Övningen går sedan ut på att eleven får ändra en 
kroppsdels position, så att de andra fokuserar på att finna vad som ändrats och 
pressen på att prestera tas därmed bort.  
 
Mia brukar låta dem göra en bok om sig själva där de berättar om vilka dem är, 
vad de tycker om och så vidare, som de andra barnen kan läsa. Hon förklarar 
bokens upplägg: 
 

Vem de är, vart de bor, vad de tycker om att göra, det är 
väldigt mycket ”jag”. Så att de får en bild av sig själva. 
 

En annan övning Mia brukar använda sig av är ”en hemlig kompis”, som går ut på 
att varje elev drar en lapp med en annans elevs namn. Den på lappen dragna 
namnet skall eleven under veckans gång vara extra snäll och omtänksam emot. 
När veckan är slut skall samtliga elever gissa vem som varit ens hemliga kompis.  
 
 
Sammanfattning av resultat 
 
I vår första kategori om självkänsla beskriver och diskuterar lärarna begreppet 
som sådant, samt dess förhållande till lärandet. Vi finner två huvudsakliga 
diskussionsämnen i deras sammanfattade resonemang. Dels ett där lärarna i sina  
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tankar kring självkänslans betydelse för lärandet exemplifierar hur elevernas tro 
på sig själva är avgörande betydelse. Utan den tron vågar inte eleverna miss-lyckas 
och kan därför inte heller utvecklas. Eleverna måste därför lära sig att hantera 
misslyckanden såväl som lyckanden, eftersom det är en del i processen. Genom 
den inre tron vågar eleverna prova och ta sig an nya uppgifter. Det andra 
typexemplet i kategorin är att ge eleverna känslan av att de duger. Lärarna menar 
därför att det är viktigt att arbeta med att införliva den känslan, genom att överföra 
sin egen tro till dem.  
 
Vår andra kategori behandlar de orsaker som anses finnas till varför elever har bra 
eller dålig självkänsla. Några lärare anser att den främsta orsaken är det sociala 
perspektivet, det vill säga hur eleverna socialiserar med andra. Några av de andra 
lärarna menar dock att anledningarna är beroende på uppväxtförhåll-andena. Hur 
eleverna har blivit fostrade, behandlade, stärkta och så vidare. Flera lärare menar 
att eleverna sätter upp mentala hinder, eftersom de är rädda för att misslyckas och 
tror dessutom att deras värde sitter i prestationerna. Elever bör känna sig trygga i 
sig själva, då de annars känner sig osäkra och då inte törs möta nya utmaningar. 
Detta menar flera till stor del handlar om att våga, vilket kan vara svårt för en elev 
med låg självkänsla eftersom osäkerheten ofta sätter stopp. Enskilda lärare pekar 
också på intresse och motivation som viktiga delar i skapandet av personen och 
självkänslan.    
 
Den tredje kategorin, kännetecken, representerar hur lärare uppfattar och 
identifierar elever med låg respektive hög självkänsla. Flera lärare menar att det 
ofta är elever som inte vill delta i skolaktiviteter som har låg självkänsla. De anser 
därför att det inte alltid beror på att de inte kan, utan snarare på att de inte vågar. 
Andra lärare anser att det är de elever som visar osäkerhet som har låg självkänsla, 
medan andra anser att det är elever som mobbar som är i störst behov av att stärka 
sin. Kännetecknen är av varierad karaktär, även om de också tenderar att likna 
varandra i vissa avseenden. 
 
Den fjärde och sista kategorin, stärka, behandlar hur lärarna säger sig arbeta med 
att stärka elevers självkänsla. Samtliga lärare nämner beröm och bekräftelse som 
de huvudsakliga arbetsmetoderna i klassrumsarbetet. Flera menar att det är genom 
stärkandet som de får eleverna att arbeta framåt och att de därmed förstår att de 
kan. Många menar också att det kan vara svårt att stärka en elevs självkänsla utan 
föräldrarnas hjälp och anser därför att ett samarbete med dem är väsentligt. En 
menar att det är viktigt att ställa krav på eleverna, så att de har tydliga mål att 
arbeta mot och en annan anser att elever måste känna till sina begränsningar för att 
bli stärkt. Slutgiltigt nämns även övningsexempel som beskriver hur lärarna säger 
sig arbeta för att stärka elevers självkänsla. 
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Diskussion och analys 
 
 
Resultatdiskussion utifrån syfte och frågeställningar 
 
Syftet med detta examensarbete är att genom intervjuer beskriva, analysera och 
tolka vad några lärare anser om förhållandet mellan elevers självkänsla och 
lärande, samt att ta reda på hur de arbetar för att stärka den. Vår följande 
diskussion kommer med utgångspunkt i vårt syfte att behandla huruvida våra 
frågeställningar besvarades eller inte i vårt resultat. 
 
Vår första frågeställning, Anser lärare att elevers självkänsla har betydelse för 
lärandet? samt vår sista, Anser lärare att en god självkänsla leder till ett bättre 
lärande? sammanfattas i den första kategorin självkänsla och lärande. Samtliga 
lärare i vår studie var vid respektive intervjutillfälle övertygade om att själv-
känslan är av betydande orsak för lärandets vidkommande. Lillemyr (2002) menar 
i likhet med ovanstående resonemang att självkänslan är den viktigaste 
motivationskällan för att kunna lära sig något. Utan självkänslan finns inget givet 
mål. Många menade att elever utan god självkänsla inte tror sig kunna något, 
vilket de ansåg vara en förutsättning för att elever skall lyckas i skol-arbetet. 
Lärarna menade därför att det var viktigt att eleverna lärde sig att ”tro på sig 
själv” för att lyckas i skolarbetet. Denna beskrivning är också i överens-stämmelse 
med Cullberg Westons (2005) teorier om att barn med god självkänsla också 
skapar sig en självinsikt och därigenom en trygghet och kan tro på sig själv.  
 
Johnson (2003) beskriver hur Bandura, samt Franks och Marolla, precis som 
flertalet av lärarna, talar om hur kompetens och lyckande ger en känsla av att ”jag 
kan”. Självkänslan skapar därmed en sorts medvetenhet om vad man anser sig 
kunna. Även Carlsson (1987) anser att självkänslan kräver en tro på det egna 
jaget. Vi stämmer in i detta resonemang, efter att ha tagit del av tidigare 
litteraturgranskning, även om vi anser att det krävs fler faktorer för att uppnå ett 
lärande, exempelvis ambition, motivation och intresse. Har inte människan ett 
intresse kommer hon inte heller att känna motivation inför uppgiften. Ett intresse 
skapas utifrån människans själv och kan inte överföras från andra. Intresset 
kommer också att vara avgörande för vad människan värderar som viktigast att 
lyckas i, vilket gör att vissa nederlag kommer att påverka självkänslan mer än 
andra.  
 
I James (1990) kvot ingår ambition och förmåga för att utveckla en god 
självkänsla. Finns ingen ambition, så kommer du inte heller att utvecklas. Enstaka 
lärare nämnde just dessa faktorer som viktiga för att utveckla ett bättre  
lärande, men inte i så stor utsträckning som vi hade hoppats. Många lärare anser  
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att tron på sig själv är viktig för skapa ett bättre lärande, vilket i sig grundas i 
självkänslan. Detta stämmer också överens med vad Kullberg (2004) menar, 
nämligen att tron på sig själv är avgörande för att ett lärande skall ske. Lillemyr 
(2002) menar dessutom att lärandet även är beroende av individens psyko-logiska 
grundsyn. Är den negativ påverkas också lärandet negativt.  
 
Flera lärare menar också att det är genom samarbete i klassrummet som eleverna 
utvecklar sin självkänsla. För att kunna utveckla och stärka barnens självbilder 
menar Jansson m.fl. (1997), att det är väsentligt att skapa ett gott samarbete i 
klassrummet. Genom att samarbeta lär eleverna sig att agera i grupp, men även att 
ta ansvar för sin egen delaktighet, vilket leder till en god självbild. Detta är i 
överensstämmelse med James (1990) resonemang om hur ett socialt perspektiv 
ingår och påverkar utformningen av självet. I hans teorier spelar både människor 
och föremål i omgivningen in och räknas.  
 
Lärarna menar vidare att elever bör känna sig trygga och omtyckta, samt ha en 
naturlig plats i gruppen. Carlsson (1987) menar att acceptansen från klass-
kompisarna är viktiga kvitton på att man är värdefull som människa, vilket har 
stor betydelse för elevens framtid. Författaren poängterar dock att en bra 
självkänsla inte bara innebär att känna sig omtyckt och att känna att man duger, 
utan att det också innebär att känna sig bra och oberoende av andra människor. Vi 
kommer då att tänka på de elever som inte upplever en trygghet och utifrån det 
ifrågasätta om de kommer att lära sig bättre? Dessa elever har förmodligen dålig 
självkänsla, men betyder det då att de ändå stärks av att tvingas arbeta i grupp? Vi 
tror att det krävs stärkande övningar innan samtliga elever kan utvecklas av 
gruppuppgifter, eftersom de annars kan hamna i skymundan.  
 
Samtliga lärare var också överens om att en god självkänsla leder till ett bättre 
lärande, även om vi inte fick så många förklaringar till varför. Johnson (2003) och 
Forsman menar att framgång endast kan ge bättre självkänsla om personen redan 
innan har en bra inre självkänsla att stå på. Därför måste eleven sedan tidigare ha 
en bra självkänsla för att ett bättre lärande ska ske. Tidigare erfaren-heter är enligt 
Vygotskij också viktiga för människans kunskapsutveckling (Säljö 2005).  
 
I början av vår undersökning var vi övertygade om att förhållandet existerar, men 
vid senare analys har vi kommit till insikt om att självkänslan inte nödvändigtvis 
måste leda till ett bättre lärande. Vi tror likt James (1990) kvot att självkänslan 
påverkar vad du tar dig an, men lärandet behöver inte bli bättre eftersom det också 
krävs förmåga och ambition. Balansen mellan ambition och  
förmåga måste vara i jämvikt för att människan ska må bra, men är inte alltid så 
lätt att balansera. Det jag tror mig kunna måste vara i överensstämmelse med  
vad jag faktiskt kan. Elevens förmåga påverkas inte i den bemärkelsen av att  



Självkänsla och lärande - En intervjustudie om 
vad några lärare anser om förhållandet mellan 
elevers självkänsla och lärande  
Anna Lundström & Marie Rehnstedt 

2009-10-23 

 

47 
 
 

självkänslan blir högre, däremot kan du med bättre självkänsla våga tro att du kan 
testa nya uppgifter. Så genom detta samband tror vi att eleven kan utveckla ett 
bättre lärande, om den har ambition och förmåga. Detta kan i sin tur liknas vid 
Cullberg Westons (2005) inre baslinje, som likt en vågskål tippar fram och 
tillbaka, men slutligt återgår till medelpunkten, i detta fall självkänslans grund.  
Utifrån hur lärarna svarade om hur de anser att god självkänsla leder till ett bättre 
lärande, misstänker vi därför att de inte tidigare funderat över förhåll-andet. 
Kanske gav de oss bara de svar de trodde vi eftersökte eller så anser de att 
förhållandet existerar. 
 
Vår andra frågeställning: Vad tror lärarna kan vara orsakerna till en dålig 
självkänsla? Några få lärare nämner hur de tror att uppväxtförhållanden är av stor 
betydelse för hur elevernas självkänsla utvecklas. Några menar att föräldrarnas 
synsätt till stor del påverkar hur barnen utvecklar sin egen själv-känsla. Detta 
resonemang kan ställas i likhet till Johnsons (2003) beskrivningar av 
uppväxtförhållandens betydelse för inlärningen. Författaren menar att familjens 
värderingar är det som bekräftat och bekräftar en individs värde. Om då familjen 
inte värderar och prioriterar exempelvis skolan, kommer troligtvis inte heller 
barnet att arbeta mot någon större framgång. Även Kohuts perspektiv som 
beskrivs i Cullberg Weston (2006) talar om hur barnet avspeglas i sina föräldrar 
och ser på så vis sig själv, genom andra. 
 
Andra lärare nämner hur socialisationen överlag skapar och bidrar till bättre 
självkänsla. Johnson (2003) talar om att bakom en låg självkänsla kan det ofta 
finnas sociala problem som kan visa sig genom skolsvårigheter. Johnson menar 
också att en god självkänsla skapas genom trygga uppväxtförhållanden där beröm 
ges och kan berika barnet. Johnson menar också att om självkänslan ges till oss 
från omgivningen ses individen som passiv, eftersom denne tar emot andras 
bekräftelser. Medan om individen har alltför svag självkänsla är det kanske inte 
möjligt att genom egna prestationer höja den. 
 
Efter att ha tagit del av olika teoretiska perspektiv samt vårt resultat är vår 
ståndpunkt synnerligen eklektisk. Vi anser dels att en människas självkänsla kan 
vara av biologisk karaktär, det vill säga att vi till viss del föds med en bestämd 
självkänsla. Det är vetenskapligt bevisat att vi ärver en rad egenskaper från våra 
föräldrar varför vi anser att även självkänslan kan påverkas av arvet. Dock anser 
vi att den är föränderlig, då en människas miljö och sociala omgivning har en stark 
påverkan i skapandet av självkänslan. I likhet med Cullberg Westons (2005) 
resonemang om den inre baslinjen tror vi också att självkänslans styrka  
går upp och ned, men återgår över tid till en bas. Vi anser däremot att 
”bassjälvkänslan” kan sänkas om en människa över tid utsätts för mycket förtryck 
och vice versa. Därför anser vi i överensstämmelse med dessa lärare att  
uppväxtförhållandena är av betydande orsak, liksom den tidiga kontakten med den 
övriga omgivningen. Vi anser också att den sociala aspekten väger tyngre i  
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förhållande till arvet, eftersom en människas självkänsla ständigt förändras. Den 
kan brytas ned och den kan byggas upp igen även om processen kan vara lång och 
svår. Vi anser att lärarna också borde ha beaktat det biologiska perspektivet. 
Kanske uteblev det för att de inte tror det har så stor påverkan.  
 
Vår tredje frågeställning: Vet lärare när elever har dålig självkänsla? Att 
identifiera elever med dålig självkänsla uppfattar ingen av de tillfrågade lärarna 
som speciellt svårt. De säger sig inte heller ha något speciellt knep vid själva 
identifieringen, då de går mer på känsla. Flertalet anser att det tydligaste exemplet 
är när elever visar ovilja. Många anser att detta är ett tydligt tecken på att eleven 
känner rädsla inför uppgiften och av den anledningen inte vågar, replikerandet blir 
därför, ”jag vill inte”. Jansson (1997) menar att när en elev misslyckas kan den 
uppleva ångest som ofta leder till mentala hinder. Detta gör att eleven känner 
rädsla för att återigen misslyckas inför nya uppgifter och försöker därför inte ens. 
De lägger istället energi på tron om att de inte kan. Vi anser att detta förhållande 
inte alltid behöver vara svart eller vitt. Möjligheten att eleven har god självkänsla, 
men är lat måste också finnas eller alternativt att eleven faktiskt inte kan. Cullberg 
Weston (2005) menar att individer med dålig självkänsla lägger mycket tid på att 
tänka på sig själv som otillräcklig och oförmögen. Däremot menar Törnblom 
(2005) att en människa med god självkänsla inte är lika rädd för att misslyckas 
utan vet att det är en del av resan och lär istället av sina misstag.   
 
De flesta lärarna menar att det är ganska lätt att se vilka elever som har god 
respektive dålig självkänsla. Flera menar dessutom att elevers självkänsla blir 
mest tydlig i socialisationen med andra och att den därför är lätt att avläsa. Jansson 
m.fl. (1997) anser att eleverna lär sig att ta ansvar för sin egen delaktighet genom 
att arbeta i grupp, vilket i sin tur leder till en god självbild. Vygotskijs teorier 
beskrivna i Säljö (2005), beskriver hur människan genom kommunikation och 
socialisation med andra människor kan skapa en relevant bakgrund, för att kunna 
förstå och använda sig av ny information. Lärande sker således i samspel med 
andra. Även Piaget (2006) talar om hur händelser i omgivningen måste tas in och 
bearbetas för att kunna bli kunskap. Vi tror att det krävs en djup förståelse för 
begreppet och dess innebörd för att lärare skall kunna se elever med låg 
självkänsla. Därför ställer vi oss kritiska till att de så lätt kan avläsa barns 
självkänsla. Det finns ett flertal andra faktorer som också måste vägas in. Hur en 
människa ser sig, tycker om och värderar sig själv, är viktiga aspekter i 
självskapandet.  
 
Branden, som omnämns i Cullberg Weston (2005) menar att självkänslan ständigt 
finns närvarande i våra liv och att vår egen värdering av den påverkar vår 
personlighet. Detta betyder då att elever med låg självkänsla inte kan uppskatta 
den, utan kanske helt förkastar den. Detta påverkar definitivt också  
deras personlighet negativt. Vi tror därför också att det människan tar åt sig och 
anser vara viktigt undermedvetet kommer att inverka i skapandeprocessen. 
Självkänslan skapas inifrån, men kan påverkas utifrån.  
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Insikten om vad jag kan och inte kan kommer att vara avgörande för om vi sedan 
lyckas i det vi åtar oss. Att veta sina begränsningar, samt ha förståelsen för att inte 
behärska allt, utgör en viktig del av en god självkänsla och därmed också en god 
självinsikt. Boström och Wallenberg (1997) skriver i samstämmighet om hur en 
människas självinsikt är beroende av mental träning för att kunna öka inlärningen. 
Om eleven inte känner till sin egen förmåga skapas mentala hinder som gör det 
svårt att ta emot kunskap.  
 
I likhet med Boström och Wallenberg (1997) benämner Vygotskij hur tidigare 
erfarenheter spelar stor roll för människans kunskapsutveckling. Finns inte denna 
förankring skapas därmed en svårighet att lära sig. Att känna till sin kapacitet tror 
vi därför är viktigt dels för att känna att man klarar av något, men också för att 
inte ge sig på alltför svåra uppgifter. Det handlar alltså om att vara realistisk, att 
inte sätta upp för höga mål i sina åtaganden. Tror jag mig kunna något kommer 
jag också att känna större säkerhet, och vice versa. Vid invägandet av alla dessa 
faktorer låter begreppet komplicerat och tämligen svårdefinierat. Att avläsa en 
människas självkänsla genom att endast se på dem låter lite väl enkelt. Ändå är det 
den huvudsakliga identifieringsprocessen som lärarna anger att de använder sig av. 
Vi anser att den huvudsakliga identi-fieringsprocessen istället bör ligga i samtalet 
med eleverna, eftersom kroppsspråket kan vittna om så mycket annat. Det är 
endast ett fåtal lärare som ens nämner samtalet som en process där självkänslan 
kan identifieras.  
 
Flertalet lärare talar om hur de anser att mobbare många gånger har dålig 
självkänsla. De uttrycker att det är på grund av sitt eget dåliga mående som de 
trycker ned andra. Orlick och Solin (1998) skriver just om hur viktigt det är att 
visa elever att egenvärdet inte sjunker bara för att de gjort fel eller inte har levt upp 
till andras förväntningar. Det finns annars risk att eleven måste hävda sig själv och 
därigenom trycka ner andra. Juul och Jensen (2003) menar att själv-känslan avgör 
hur vi förhåller oss gentemot andra människor. Har eleven en god självkänsla bör 
bemötandet mot andra elever bli positivt, men har eleven en låg självkänsla blir 
kanske mötet med andra elever negativt. Detta stämmer också överens med 
Johnsons (2003) resonemang om inre självkänsla, där elever med god självkänsla 
anses ha förmågan till emotionellt varma relationer, medan de saknas vid det 
motsatta förhållandet. Detta är i överensstämmelse med tidigare omnämnda 
Masreliez-Steens (1987) resonemang om människor utan själv-känsla som visar 
sin osäkerhet genom muntliga uttryck. Cullberg Weston (2005) skriver också att 
en människa med dålig självkänsla ofta kan vara självupptagen.  
 
Det är dock ingen lärare som nämner mobboffren och deras mående, vilket vi 
ställer oss kritiska till. Mobbarna och dess mående kan för uppsatsens vidkom-
mande också anses vara perifert, men vi har belyst aspekten eftersom lärarna ofta 
ansåg de vara elever med låg självkänsla. Vi är överens om att elever som mobbar 
ibland kan ha dålig självkänsla, men vi saknar lärarnas beskrivningar om hur 
elever som mobbas också kan få det. 
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Vår fjärde frågeställning: Arbetar lärare för att stärka elevers självkänsla och 
hur går de i så fall tillväga? Samtliga lärare uttrycker hur de anser att beröm och 
bekräftelse är mest väsentligt för att stärka elevers självkänsla och att de arbetar 
med det dagligen i klassrummet. Orlick och Solin (1998) anser att det första och 
viktigaste steget för att hjälpa barn till bättre självkänsla är att visa att man gillar, 
accepterar och respekterar dem och deras behov. Författarna menar vidare att 
lärare bör bekräfta och synliggöra både barnens styrkor och svagheter för att 
kunna stärka dem till att bli sitt bästa jag. Dessa råd bör hjälpa barnen att få en tro 
på sig själva samt en förståelse av sitt värde oavsett prestationer.  
 
En lärare talar också om hur viktigt det är att ge riktat beröm, med en direkt 
kommentar till vad som var bra. Dysthe (1996) påpekar liktydigt att det kan 
finnas distinkta skillnader för när beröm är höjande för självkänslan och inte. Det 
generella berömmet kan vara av litet värde, eftersom eleverna då inte tar åt sig av 
det i samma utsträckning som riktat beröm. Riktat beröm som ges med en direkt 
förklaring, tas därför bättre emot. Vi anser i likhet med lärarna att beröm och 
bekräftelse är det grundläggande sättet att stärka elevers självkänsla på, förutsatt 
att det är riktat till individen och inte prestationen. 
 
Söderberg (2006) talar också om hur vanligt det är att elever endast bekräftas för 
görelser, men poängterar hur viktigt det är att även komma ihåg att stärka 
varelsen. Vi tycker också att Johnson (2003) har en poäng i sitt resonemang om 
inre och yttre självkänsla. Att en individ med hög inre självkänsla berikas av 
uppskattning, medan en låg inre självkänsla kompenseras, men höjs inte eftersom 
självkänslan måste skapas inifrån och oberoende av prestationer. Det är därför 
goda prestationer ger bättre självförtroende, inte bättre självkänsla. 
 
Några lärare nämner att det är viktigt att utveckla självkänslan i samråd med 
föräldrarna, då det är de som har den största påverkan av den. Strandell (1997) 
skriver att dålig självkänsla och dåligt självförtroende ibland kan bero på att 
vuxna inte tror på barnet. Då behöver goda relationer till vuxna utvecklas för att 
på så vis få möjlighet att hitta sig själv, sin identitet och sitt eget värde. Vi anser 
också att stärkandet av elevers självkänsla bör ske i samspel med föräldrarna, 
eftersom de till största del har och kommer att forma barnet och dess själv-känsla. 
Men, vi ser också en svårighet i att diskutera ett barns självkänsla med föräldrar, 
då det kan vara svårt att föra på tal. Det kan även finnas andra  
 
bakomliggande faktorer som läraren inte känner till. Oförståelse från föräldrarna 
kan vara en, det vill säga att de endast berömt prestationer och inte personen, men 
det kan också vara orsaker av känsligare natur.    
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Flertalet lärare ger också tips på relevanta övningsexempel som de menade att de 
använde sig av i skolan. Veckans stjärna där huvuduppgiften är att varje vecka 
välja ut en elev som får komplimanger riktat till individen av de andra eleverna. 
Denna övning kan liknas med Shers (2005) Dagens kompis, där klassen ska ge 
komplimanger till en utvald elev, vilket ska stärka jagkänslan. Författaren nämner 
en annan övning Min historia, där eleven ska rita eller skriva ned sin livshistoria 
för att stärka sin jagkänsla. Sher menar att det även är en viktig process att kunna 
berätta för andra om sig själv. Denna övning anser vi överlag vara bra i stärkandet 
av elevers självkänsla, men vi ser också ett problem i att vissa barn kanske inte får 
lika mycket komplimanger som de andra. Att utföra övningar där en elev hamnar i 
fokus för de andra, tror vi kan skapa en känsla av oro och det positiva i övningen 
kan därmed utebli.   
 
Sammantaget anser vi att våra frågeställningar besvarades på ett tillfredställande 
sätt. Även om litteraturbakgrunden och vårt synsätt inte alltid var i överens-
stämmelse med lärarnas åsikter och förhållningssätt, besvarade de frågorna utifrån 
sina uppfattningar, vilket var grundsyftet i undersökningen. 
 
 
Diskussion utifrån metod 

Vi är i efterhand tillfreds och nöjda med att vi valt att utföra intervjuer som 
datainsamlingsmetod, eftersom den personliga kontakten gav oss så mycket 
information och gav oss därmed utrymme för mer djupgående tolkningar. Vi är 
också nöjda med valet att använda oss av bandspelare under intervjuerna, då dessa 
var till oumbärlig hjälp vid transkriberingarna. Något vi i efterhand ställer oss 
kritiska till är att vi både i våra frågeställningar och intervjufrågor frågar om 
elever med dålig självkänsla och dess kännetecken. I en frågeställning efter-frågar 
vi dock om en god självkänsla leder till ett bättre lärande. Vi borde konsekvent 
ha efterfrågat kännetecken på elever som har god självkänsla också. Hur hade 
elever med god självkänsla visat sig i klassrummet? Hur hade lärarna identifierat 
dem? Kan vi anta att dessa elever kan ses i motsats till de med dålig självkänsla? 
Tack vare att vi inte formulerat en identifikationsfråga på god självkänsla, förblir 
dessa frågor obesvarade. Även i vår formulering av den fjärde intervjufrågan 
förutsätter vi att det ena förhållandet är likställt med det motsatta, det vill säga att 
låg självkänsla leder till ett sämre lärande. Kanske var det så att samtliga lärare 
var överens med att det motsatta förhållandet råder entydigt, men detta 
framkommer inte i och med denna formulering. Det är dock något vi kommer att 
ta lärdom av i framtida forskningssyften.  
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Frågan om identifiering var även svårförstådd för de flesta lärarna och 
förtydligande krävdes av oss under intervjuerna för att lärarna skulle förstå vårt 
syfte med frågan. Frågan om identifiering hade kunnat formuleras ”Vilka 
kännetecken anser du att elever med hög respektive låg självkänsla har?” Denna 
fråga går direkt på problemet, dessutom ringar den in identifieringen av elever 
med hög självkänsla. Trots våra knapphändiga och otydliga frågor fick vi de svar 
som önskades och som krävdes för undersökningens vidkommande. Vi är även 
kritiska till likheten i utformningen av vår första och sista fråga; Hur anser du att 
elevers självkänsla har betydelse för lärandet och Anser du att en högre 
självkänsla leder till ett bättre lärande? Förklara! Dessa har stora likheter vid 
närmre granskning. Om någon anser att elevers självkänsla har betydelse för 
lärandet, kanske intervjuaren i första frågan får ett tillräckligt bra svar för att 
kunna dra slutsatser för att besvara den sistnämnda. Det ena förutsätter dock ändå 
inte det andra. 
 
En observation i kombination med våra intervjuer hade varit mer säkerhets-
ställande för att bevisa vårt antagande, således en metodtriangulering. Om tiden  
hade räckt till hade vi med fördel kunnat komplettera vår undersökning med att  
göra en observation på när lärarna arbetade med att stärka självkänsla. Som vi 
tidigare nämnt, hade det eventuellt blivit svårt att finna ett sådant tillfälle utan att 
påverka utgången i och med vår närvaro. 
 
Innan intervjuerna hade vi diskuterat huruvida lärarna skulle vara tillräckligt 
införstådda med begreppet självkänsla och dess betydelse för att kunna svara på 
frågor kring det. Vi misstänkte då att flertalet lärare skulle blanda ihop begreppet 
med det till synes liknande, och i folkmun ibland synonyma begreppet självförtro-
ende, varför vi valde att som i teoribakgrundens inledning definiera och presentera 
de båda för lärarna. Den utskrivna presentationen bestod således av en kortfattad 
resumé av hur begreppen översatts och definierats i vår valda litteratur, med syfte 
att försöka förenkla förståelsen och reda ytterligare klarhet i de eventuella 
missuppfattningarna.  

Detta skulle det visa sig senare, för vissa, endast skapade ytterligare förvirring. 
Några lärare verkade till största del i efterföljande intervju endast fokusera på att 
”svara rätt”, utifrån definitionerna, snarare än att tala fritt kring ämnet som sådant. 
Vi blev i dessa intervjusituationer tvungna att ”hjälpa” dessa lärare, genom att 
ställa följdfrågor och visa övertydlig förståelse till det dem sagt för att få intervjun 
att flyta på. Det verkade nästan som om de aldrig tidigare tänkt på att det fanns en 
skillnad mellan självkänsla och självförtroende, varför det blev så svårt för dem att 
svara på frågor med fokus på endast den ena. Kanske hade det varit bättre om 
lärarna innan intervjun fått möjligheten att tillsammans med intervjuaren tala 
kring och om begreppet. Eventuella missförstånd hade kanske enklare blivit 
föranledda i en diskussion och lärarna hade då känt mindre press? Vi tror att 
känslan av att göra fel blev överväldigande för dessa lärare, vilket skapade 
prestationsångest under intervjun. Dock verkade inte alla lärare blivit hindrade på 
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grund av definitionernas presentation, då flertalet talade inom ämnets ramar med 
stor entusiasm. Vi tror därför att de ovan nämnda ”osäkra” lärarna, i enighet med 
teoribakgrunden, är typexempel på människor med låg självkänsla.  

För vår undersöknings vidkommande hade det varit bättre om vi på förhand hade 
kunnat kontrollera huruvida intervjupersonerna besatt relevant kunskap om 
ämnet, för att få ett bredare resultat att stå på. Vi vet däremot inte hur det praktiskt 
hade kunnat gå till. Möjligtvis hade vi på förhand kunnat dela ut enkäter om 
självkänsla och utifrån detta resultat valt de intervjupersoner som varit mest 
lämpade.  

I vårt urval stod vi i valet och kvalet kring hur vi skulle välja ut våra undersök-
ningspersoner. Vi valde att använda oss av snöbollsurval vid valet av lärare, 
eftersom vi inte hade någon egen egentlig uppfattning om vad respektive lärare 
hade för kunskap om ämnet. Flertalet lärare visade sig dock ha en bra uppfattning 
om vad självkänsla är i förhållande till vår valda litteratur och kunde dessutom ge 
relevanta exempel på hur man kan arbeta för att stärka elevers självkänsla i 
skolan. Detta tyder på en stor förståelse, men framför allt vittnar det om ett 
engagemang. Huruvida de faktiskt använder sig av de exempel de angav, kan 
dock inte säkerhetsställas enbart utifrån dessa intervjuer. Eftersom vi använt ett 
litet antal intervjupersoner är generaliserbarheten för denna undersöknings 
vidkommande inte stor. Vi har dock sett att vårt resultat till stor del är i samstäm-
mighet med vald litteratur och tidigare undersökningar, vilket gör att generaliser-
barheten blir något högre.     
 
 
Förslag till vidare forskning 
 
Ett intressant område till fortsatt forskning är att intervjua föräldrar om deras syn 
på sina barns självkänsla, eftersom vi då kommer åt en annan del av den sociala 
aspekten. Elever kommer inte som tomma skal till skolan, utan självkänslan finns 
redan där påverkad av hemmet. Skolan påverkar säkerligen elevers självkänsla 
både i positiv och i negativ riktning, men grunden bör vara skapad i barnets 
uppväxtförhållanden. Kalle nämner i intervjun att många vuxna säger sig inte 
kunna rita eller sjunga. Kan det påverka barnet och dennes självbild? Detta kan 
ses i överensstämmelse med Kohuts teorier om ”spegel-stadiet” där föräldrarna 
idealiseras av barnet och följer sedan dessas normer och värderingar. Självet kan 
sedan omvärderas när mognaden infunnit sig hos barnet, men frågan är då om det 
blir skolans värderingar? Det skulle även vara intressant att se om föräldrarnas syn 
på barnets självkänsla stämmer överens med lärarnas syn. Om inte, skulle vi också 
se ett intresse att utreda vad det beror på? 
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Bilaga 1: Intervjufrågor 

 
1. Hur anser du att elevers självkänsla har betydelse för lärandet? 
 
2. Hur gör du för att identifiera elever med låg självkänsla? 
 
3. Hur anser du att man kan arbeta för att stärka elevers självkänsla?  
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4. Anser du att en högre självkänsla leder till ett bättre lärande? Förklara!  
 
 
 
 
  
  
  
  
                       
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Bilaga 2: Missiv 
 

                  Institutionen för utbildningsvetenskap 
                                                                                   Härnösand 
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En intervjustudie om vad några lärare anser om förhållandet mellan elevers 
självkänsla och lärande 

Bästa Rektor! 
Jag är student vid Mittuniversitetet i Härnösand och är just nu i färd med att skriva 
min  
C-uppsats. Jag vill genom intervjuer undersöka huruvida lärare anser att det finns 
ett förhållande mellan elevers självkänsla och deras lärande. Till min hjälp har jag 
tillfrågat 5 lärare från skola X, nämligen X1, X2, X3, X4 och X5. Intervjuerna 
kommer att äga rum i respektive klassrum efter skoltid under tisdag och torsdag 
nästa vecka (v.37).  
 
Önskar du ytterligare upplysningar om den aktuella studien är du välkommen att 
kontakta mig på XXX eller Maila på XXX.  
 
Tack på förhand! 
 
Med vänlig hälsning 
Anna Lundström/Marie Rehnstedt 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Bilaga 3: Definitioner 
 
Självkänsla och självförtroende 
Begreppet självkänsla förväxlas ofta i folkmun med det tillsynes liknande 
begreppet självförtroende. Självkänsla och självförtroende har dock två helt 
skilda innebörder, varför det är viktigt att redogöra för dessa begrepp. 
 
Enligt Svenska Akademins Ordbok (2008) är självkänsla en ”känsla som gäller 
den kännande själv” eller ett ”medvetande om det egna jaget” och självförtroende 
definieras som ett ”förtroende till sig själv”.  
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Självkänslan kan också beskrivas utifrån hur människan förhåller sig till sin 
omvärld och hur hon sedan avgör dessa värderingars vikt med hjälp av en ”inre 
måttstock” (Juul Jensen 2005:71). Självförtroendet däremot, syftar på tilltron till 
den egna förmågan och därmed också de egna prestationerna. Ett barn som har 
talang för att spela piano kan genom beröm och smicker ha fått ett bra 
självförtroende, men känslan för det egna jaget behöver inte ha påverkats av detta 
eftersom det är prestationen och inte personen som bedömts. Det vill säga, det är 
pianospelandet som beröms, inte personen som sådan och därför höjs inte 
automatiskt självkänslan.  
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