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Abstrakt 
I skolans värdegrund och uppdrag står det att eleven ska möta respekt för sin person och sitt 

arbete samt att skolan ska sträva efter att vara en levande social gemenskap som ger 

trygghet, vilja och lust att lära. Vidare står det också beskrivit att personlig trygghet och 

självkänsla grundläggs i hemmet, men även att skolan har en viktig roll i detta arbete. Denna 

studie bygger på kvalitativa intervjuer och vårt syfte med detta arbete är att undersöka 

lärares och pedagogers uppfattningar om självkänsla samt deras arbetssätt i ämnet. Vi har 

gjort vår undersökning i tre olika skolor i Sverige och intervjuat 13 lärare och 

fritidspedagoger. Studien visar att alla pedagogerna i undersökningen är medvetna och 

överens om att de som lärare påverkar barnen dagligen genom sitt bemötande och sitt 

förhållningssätt. Det framkom även att det är lärarens egen syn på självkänsla som spelar roll 

för hur denne arbetar med det tillsammans med sina elever. 

Nyckelord: Självkänsla, relationer, motivation, lärare, elev, förhållningssätt, bemötande, 

lärande. 
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Inledning 
Självkänsla är den utgångspunkt från vilken många andra egenskaper utvecklas. Barn med 

en sund självkänsla accepterar och tycker om sig själva. De lyssnar på sina egna och andras 

känslor och behov. De höjer sina röster mot orättvisor och vågar gå sina egna vägar i livet. 

De tar ansvar för sina misstag. De uppfattar kritik på ett konstruktivt sätt och vet att de 

duger för den de är och inte för sina prestationer (Krantz Lindgren, 2014). Sättet som en 

lärare bemöter sina elever på utgör själva grunden för dennes människosyn och sitt 

individuella sätt att förstå känsla och kunskap. Lärarens förhållningssätt visar dennes sätt att 

möta människor. Självkänslan hämtar sin näring i samspelet med människor som finns i ens 

närmsta omgivning. Enligt Forster (2009), ska eleverna bli bemötta med hänsyn till deras 

förutsättningar och få känna känslan av att lyckas, att vara lämplig tillsammans med någon 

och bli sedda. Mycket talar för att behovet av uppmärksamhet är ett medfött och 

grundläggande behov, ett av de första bevisen på att barn värdesätter uppmärksamhet är att 

de söker ögonkontakt. Forster (2009), lyfter fram att i en studie där de deltagande barnen 

deltog var två-fem dagar gamla, visades två olika bilder på samma ansikte för dessa barn. 

Den enda skillnaden mellan bilderna var att på den ena bilden var blicken riktad bort. 

Barnen ägnade dubbelt så lång tid att titta på bilden där ögonriktningen var rakt fram.  

I Läroplan för grundskolan, förskoleklass och fritidshemmet (Lgr 11) (Skolverket, 2011, sid 

9), framgår det att: ”Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och 

självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem”. Då vi båda arbetar idag 

med vuxna ungdomar och barn som grundlärare i fritidshem samt som samtalspedagog och 

livscoach är vi båda intresserade av utveckling och speciellt barn och ungas sociala 

utveckling. Många unga och vuxna som kommer på samtal har olika problem och 

svårigheter som oftast bottnar i låg självkänsla vilket oftast härleds till händelser och 

relationer från barndomen och skoltiden. Att självkänslan skyddar människan vid kriser och 

förluster i kärlek eller arbete verkar självklart för de flesta men att självkänslan även kan 

påverka de val vi gör tycks inte vara lika självklart menar (Johnson, 2003). Vidare beskriver 

hon att det är viktigt att komma ihåg att det till stor del handlar om minnen från tidigare 

processer som inte alltid låter sig styras av med förnuft. Johnson (2003) hävdar även att låg 

självkänsla alltid i någon grad är bakomliggande orsak till sociala och psykologiska problem 

som ångest, depression, olika sorters missbruk, skolsvårigheter och våldsbeteende. Detta 

håller inte Baumeister (2003), med om som i sin artikel inte fick fram mycket som tyder på att 

hög självkänsla ligger bakom varken högre betyg eller bättre karriär. Resultatet av 15 000 

sammanställningar från studier visade endast ett starkt samband, det var mellan självkänsla 

och andra känslor. Spelar självkänslan roll? Självkänsla hänger samman med en människas 

varande. Jag duger som jag är. Att inte behöva göra om sig eller spela någon annan för att bli 

omtyckt är en viktig och betydelsefull föreställning som inger trygghet. Föreställningen om 

det egna värdet har även påverkan på en människas förhållningssätt till sig själv, till andra 

människor men också till framgångar och motgångar i livet.  I Krantz Lindgren (2014), ges 

några exempel på varför det är viktigt med självkänsla. Självkänsla hör ihop med en 

människans förmåga att handla ”autentiskt”, vilket menas att handla i överensstämmelse 
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med sina egna behov och värderingar istället för att vara andra till lags eller få belöning eller 

undvik straff menar hon. Om man vet och känner att man duger som man är fortsätter 

Krantz Lindgren (2014), vågar man vara självständig. Det kan menas att man vågar ha egna 

drömmar och går egna vägar i liver för att uppnå dessa drömmar (till exempel att välja 

extramatte i skolan fast ingen annan gör det). Man vet att man är värdefull oberoende om 

man är som andra. Även begreppet mod kan vara enligt Krantz, Lindgren (2014), 

sammankopplat med självkänsla. När man är modig visar man att man vågar vara 

otillräcklig och vågar göra saker som vi inte säkert vet att vi kommer att lyckas med. Med en 

sund självkänsla vet man att man är värdefull oavsett vad man presterar (Krantz Lindgren, 

2014).  

I skolan sker det ständigt en utveckling av lärande på grupp- och individnivå, vilket gör det 

nödvändigt att samtliga pedagoger i verksamheten är delaktiga i att synliggöra och arbeta 

med att främja elevers självkänsla. Enligt Imsen (2006), är en av skolans väsentliga mål att 

stödja eleverna till att utvecklas som människor på flera olika plan; socialt, kunskapsmässigt, 

kreativt, känslomässigt och etiskt. På detta sätt finns skolan för att utveckla individens 

personlighet, verksamheten ska ge individen en god utgångspunkt för att sedan kunna ta till 

sig ännu mer kunskap och utvecklas ytterligare. Imsen (2006), förespråkar omsorg om hela 

individen. För att det ska ske bör man ha förståelse för vad som krävs för att en individ ska 

kunna utveckla sin personlighet. Tarczynska (2012), beskriver i sin masteruppsats att en 

lyckad skolsituation sammankopplar eleverna med kroppsligt välbefinnande, självsäkerhet 

och valfrihet. Kan lärare och pedagoger i skolan stärka barnens självkänsla och tron på sig 

själva genom sitt förhållningssätt och bemötande samt bidra till elevernas lust att lära, är 

några av frågorna som vi ställer oss. I Skolverket (2011), framgår det att skolans uppdrag 

omfattar att individen ska inspireras till att hämta samt utveckla kunskaper och att även 

motivera individen till att utbilda sig och växa med de uppgifter han/hon stöter på. Vidare 

syftar läroplanen Lgr 11 (Skolverket, 2011), till att individen efter avslutad grundskola, både 

enskilt och tillsammans med andra kunna utforska nya områden och känna tilltro till den 

egna förmågan. Det ligger likaså på lärarens uppdrag att stärka individens vilja och tilltron 

till den egna förmågan (Skolverket, 2011).  

Skolmiljön och lärarnas sätt att se barnet påverkar också barnets bild av sig själv hävdar 

(Cullberg Weston, 2007). Hon menar att personer i barnets omvärld också kan fylla en viktig 

kompenserande roll när föräldrarna inte har förmågan att se barnet på ett gott sätt. De kan 

vara mor– och farföräldrar, extra föräldrar i form av kompisens mamma och pappa samt 

förskolepersonal och lärare som kan spela en avgörande roll. Barn har ofta förmågan att suga 

åt sig den kärlek och uppmärksamhet som finns tillgänglig. Därför har vi som lärare och 

pedagoger ett stort ansvar gentemot barnen. Det vi säger och gör har värde för hur barn ser 

på sig själva och hur de känner inför sig själva. Detta ansvar kan vi också se som en 

betydelsefull möjlighet att ge näring till barns process i att utveckla en sund självkänsla.  

Vi vill undersöka hur fritidslärare och ämneslärare arbetar med elevers självkänsla i skolan 

samt undersöka vilken uppfattning lärare har kring självkänslans inverkan på lärandet. 



3 

 

 

Syfte  
Inledningsvis beskrivs syftet som undersökningen har utgått ifrån med de frågeställningar 

som ligger till grund för uppsatsen.  

Studien handlar om elevers självkänsla i skolan och syftet är att undersöka olika 

lärarkategoriers uppfattningar och arbetssätt inom skolan. 

Frågeställningar som uppsatsen har utgått ifrån: 

 Vilka uppfattningar har lärare om hur självkänslan kan inverka på lärande? 

 Hur beskriver fritidslärare och ämneslärare sitt arbete med elevers självkänsla i 

skolan? 
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Begreppsförklaringar 
Under detta avsnitt kommer vi att förklara lite närmare de begrepp som förkommer i vår 

studie och som är sammankopplade med vårt valda ämne. 

Självbild 

Den viktigaste relationen i ditt liv är den du har du till dig själv. Självbild är en 

sammanfattning av hur du ser på dig själv. Den beskriver alla delar av din personlighet och 

ditt sätt att förhålla dig till omvärlden (Rydberg, 2000). Även om man inte vill eller kan se 

det, även om bilden kan vara otydlig och svårfångad så har du i ditt inre en väldigt exakt 

bild av vilken slags person du är och vad du kan. Alla bär på en bild av sig själva, det vill 

säga hr man ser på sig själv och hur man vill att andra ska uppfatta en. Självbilden är 

grundläggande för allt vad du gör. Negativa självbilder kan ligga under ytan och försvåra 

vår tillvaro utan att vi är särskilt medvetna om det beskriver Cullberg Weston (2007). Är 

självbilden realistiskt kan vi leva upp till den menar Johansson i Forskning & Framsteg 

(2008). En orealistisk självbild leder till låg självkänsla och kan ligga bakom många psykiska 

problem fortsätter hon. Enligt Cullberg Weston (2007), är en negativ självbild den centrala 

kärnan i en låg självkänsla. Det enda som kanske märks utåt kan vara att personen verkar ha 

väldigt mycket arbete eller att hon är väldigt mån om att få beröm och gillande från andra 

fortsätter hon. Forslund och Jacobsen (2010), menar på att människors självbild formas i 

samspel med deras omgivning och därför är det väsentligt att titta på hur människor 

fungerar i olika grupper. I en studie gjord av Forslund och Jacobsen (2010), lyfter de fram 

gruppens väsentlighet och hävdar då att den inte bör vara för stor, då gruppen ska ses som 

en trygghetsfaktor.  

Självkänsla 

Begreppet självkänsla enligt Krantz Lindgren (2014), består av två dimensioner, där den 

första dimensionen innefattar den medvetenhet som individen har om sig själv; sina 

förmågor, sina känslor, sina behov etc. och den andra dimensionen handlar om hur 

individen accepterar sig själv. Krantz Lindgren (2014), lyfter även fram att självkänsla 

hämtar sin näring i samspel med andra människor. Johnson (2003), skriver att självkänsla 

handlar om hur vi ser på oss själva och vilket värde vi själv sätter på oss. Begreppet 

beskriver vårt känslomässiga förhållande som vi har till oss själva, hur vi känner tillit och 

inre tillfredsställelse med oss själva (Johnson, 2003). Lindwall (2011), påvisar att begreppet 

självkänsla kan uppfattas som ett tunnare begrepp som innefattar olika perspektiv om självet 

och självuppfattning. Begreppet ”själv” kan uppfattas som beskrivande och kopplat till 

frågan om vem jag är. Självkänslan präglas däremot av hur individen värderar sig själv, vad 

individen tycker om sig själv (Lindwall, 2011).  Det innebär en slags basal självkärlek som 

medför att vi accepterar våra egna behov, känslor och instinkter och med en tilltro ser på oss 

själva samt andra människor att vi har en självklar plats här på jorden. Vidare lyfter 

Lindwall (2011), fram att självkänslan är sammankopplad med känslor och hur individen ser 

på sin kompetens, något som sedan bygger upp individens självförtroende.  
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Självkänsla är en balans mellan individers misslyckande och framgångar, det är en 

kombination av hur människor ser sig lyckas och bli framgångsrika och hur de förhåller sig 

till motgångar och misslyckanden (Nottingham, 2014). Den gemensamma nämnare för alla 

uppfattningar kring självkänsla är att det handlar om uppfattningar om vilket värde man ger 

sig själv, alltså vad man tycker om sig själv och som individ i helhet (Forster, 2013).  Sann 

självkänsla ska inte vara beroende av hur man presterar i olika situationer och sammanhang 

(Forster, 2013). Forslund och Jacobsen (2010), anser även de att självkänsla handlar om 

självvärdering men även om en självhävdelseförmåga hos individen. Det är enligt författarna 

ovan viktigt att individen ges möjlighet att utveckla jag-styrka och sin förmåga att hävda sig, 

så att denne vågar ta emot de inre och yttre utmaningar som individen kommer att ställas 

inför.  Om individen utvecklar en stark jagkänsla kan detta medföra enligt Forslund och 

Jacobsen (2010), en ökad handlingskraft, tilltro till jaget och en bearbetning av passivitet.  

Självförtroende 

Det är viktigt att skilja på begreppen självkänsla och självförtroende. Självkänslan hör enkelt 

beskrivet, ihop med människans varande och självförtroendet hör ihop med dennes görande 

(Krantz Lindgren, 2014). Självförtroendet kan skifta, till skillnad från självkänslan, mellan 

många olika områden. En människa kan ha ett bra självförtroende när det gäller vissa saker 

samtidigt som det kan svikta när de gäller andra saker där individen inte känner sig 

tillräcklig (Krantz Lindgren, 2014). Enligt Krantz Lindgren (2014), är ett gott självförtroende 

kopplat till när en människa har tillit till sin egen förmåga att prestera, och att detta 

självförtroende ökar när individen får beröm när denne presterar bra. Johnson (2003), lyfter 

även hon att begreppet självförtroende syftar på vad vi människor gör, vilket hon förklarar 

som mer situationsbunden och en aspekt av självet som är föränderlig. En god självkänsla 

kan ge ett bättre och mer stabilt självförtroende men de två begreppens betydelser ska inte 

förväxlas med varandra. Den gemensamma nämnaren för människors uppfattningar om 

självförtroende är att begreppet är förknippat med vilken tilltro man har till sin förmåga att 

klara av saker (Forster, 2013).  

Självkännedom 

Begreppet självkännedom (23 december 2014 kl. 20.21) innebär att man har kunskap om sina 

egna mentala tillstånd såsom tillit och viljeattityder. En individs egenskap att medvetet 

utöva kontroll över sitt tänkande och sitt handlande.  

Självuppfattning 

Enligt Johnson (2008) kan ens självuppfattning liknas med självbild men är ett bredare 

begrepp vilket också innefattar värderingsaspekter. Den uppfattning man har av sig själv 

antingen i fråga om hur bra eller bristande man är i olika avseenden. Vidare säger Johnson 

(2008) att självuppfattning är en beteckning som kan användas som en mindre specifik term 

för självbild eller självvärde.  
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Själveffektivitet 

Begreppet själveffektivitet (2015) handlar om individens tilltro till den egna förmågan att 

utföra ett speciellt beteende i en specifik situation.   

Självmedvetenhet 

När man pratar om en person som är i termen begreppet självmedveten (2015) menar man 

vanligtvis en individ som har förmågan att vara medveten om sig själv och sitt eget 

medvetande. Individen är medveten om sitt eget sätt att vara och hur det kan uppfattas av 

andra.  

God och svag självbild - självkänsla 

Inom forskningen brukar man mäta självkänsla genom att man frågar folk vad de tycker om 

sig själva (Forster, 2013). Enligt Forster (2013), är det de människor som svarar att de tycker 

om sig själva och anser sig själva ha ett värde som har god självkänsla. Människor med en 

god inre självkänsla både tar och ger i relationer, hjälper andra och kan ta emot stöd när hon 

behöver det (Johnson, 2003). Johnson (2003), påvisar även att de människor bär på en stark 

integritet och kan stå emot andras påtryckningar och förslag. De som även har en god yttre 

självkänsla är aktiva, söker sig till nya utmaningar, satsar på karriären. De ställer ofta höga 

krav på sig och kan ha en tendens att vara perfektionistisk och väldigt noggrann (Johnson, 

2003). Enligt Johnson (2003), är en person med god självkänsla tillitsfull och tillfreds med sig 

själv, hon är försedd med en inre kraft som stödjer henne livet igenom. Det finns många 

olika sätt en svag självkänsla kan yttra sig menar (Cullberg Weston, 2007). Bland annat kan 

en låg självkänsla ge uttryck genom att man ständigt söker omgivningens uppskattning och 

anstränger sig för att få beröm och gillande. De som har låg självkänsla målar ofta fan på 

väggen och föreställer sig att allt de gör slutar i ett stort misslyckande (Cullberg Weston, 

2007). Vidare säger hon att personer med låg självkänsla är extremt känsliga för kritik och 

har svårt att skilja mellan konstruktiv kritik och nedvärderande kritik. En annan viktig 

aspekt som Cullberg Weston (2007), tar upp är förmågan att hantera känslor såsom skuld 

eller skam, otillräcklighet och oförmåga. Andra kännetecken på låg självkänsla enligt 

Cullberg Weston (2007), är att personerna har svårt att sätta gränser, dålig förmåga att trösta 

sig själv, de har en inre kritisk monolog samt att de har mindre tid att lyssna på andra för att 

de är upptagna med att fundera över sig själv. 
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Tidigare forskning 
Under denna rubrik kommer vi lyfta fram tidigare forskning kring vårt valda 

undersökningsområde.  

Både inom forskning och media växte intresset för självkänsla enormt under 80-talet och 

främst i USA. Det fanns dock en del kritiska åsikter inom forskarvärlden som inte höll med 

om självkänslans stora betydelse som ville påstå Forster (2013). Flera forskare med Roy 

Baumeister (2003), fick fram i sin sammanställning att det till och med fanns negativa 

samband inom begreppet självkänsla. De kom bland annat fram till att människor med god 

självkänsla uppfattades mindre positiva i relationer. Forskarna förklarade att de negativa 

sambanden med begreppet självkänsla även kan vara att det kanske inte är tillräckligt tydligt 

att forska kring. Baumeister (2003), lyfter även fram att det även generellt kan vara svårt att 

avgöra om självbilden var en orsak eller en konsekvens. Det visade sig att när det fanns 

studier på den frågan tydde det på att det senare, ex. att det är mer sannolikt att eleverna i 

skolan får en god självkänsla på grund av att de lyckas i skolan hellre än tvärt om. 

Baumeisters (2003), slutsatser i rapporterna väckte givetvis en del invändningar från andra 

forskare, som påstår att självkänsla visst har betydelse. I synnerhet menade kritikerna att 

självkänsla inom ett visst område har betydelse för just det området (Baumeister, 2003). Om 

ett barn har en god självkänsla när det kommer till kamratrelationer kommer det att bidra till 

goda kamratrelationer men däremot inte till hur eleven lyckas i skolan menar kritikerna. I 

Baumeisters (2003), sammanställning undersökte endast betydelse av primär självkänsla, 

vilket värde man generellt anser sig ha. Kritikerna instämde med att självkänsla inte 

orsakade hur man mår och fungerar i övrigt men de menar att de funkar nästan som feber. 

Kritikerna menar att febern inte är orsak till sjukdom men när vi väl har fått feber kan ibland 

tillståndet förvärras genom att vi t.ex. får vätskebrist. Det finns studier som visar att 

självkänsla kan fungera så t.ex. i samband med skolprestationer och nedstämdhet (Forster, 

2013). 

I sin studie lyfter Kilbride (2014), fram frågor gällande oenigheter som förekom  om själva 

definitionen av självkänsla och barns identifiering samt om självkänslans förekomst i 

klassrummen. Kilbride (2014), syftar i sin artikel till att undersöka om barns ökade 

självkänsla kan leda till ökat lärande, välbefinnande och om det finns synliga skillnader på 

hur elever och lärare tolkar begreppet självkänsla. Det fastställs i artikeln att barns 

självkänsla hör ihop deras känsla av värdighet och kompetens (Kilbride 2014). Lärares 

förhållningsätt och bemötande formas av dennes syn på människor och barn samt av sina 

livsmöten. Detta styrker Kilbride (2014), genom att lyfta att lärarens egen självkänsla, 

välbefinnande och inre balans kan spela en avgörande roll för hur denne lär ut. Hosogi, 

Okada, Fujii, Noguchi och Watanabe (2012), redovisar i sin artikel om olika definitioner av 

självkänsla, metoder och idéer för att utveckla självkänsla, samt visar i sin forskning, 

effektiviteten av att utvärdera självkänsla. Enligt Hosogi, Okada, Fujii, Noguchi och 

Watanabe, 2012), kan självkänsla beskrivas som en känsla av att uppskatta sig själv och som 

en nödvändighet för att människor ska anpassa sig och leva sina liv i samhället. En 

bidragande faktor till att barn utvecklar självkänsla, kan i synnerhet vara miljön som de 
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växer upp i. Dessa miljöer kan vara skolan, hemmet och olika omgivningar som utgör 

viktiga faktorer som kan ha inverkan på utveckling av barns självkänsla, vilka även senare 

kan hjälpa barnen att knyta an till samhället (Hosogi, 2012). 

Tarczynska (2012), visar i sin artikel att det finns en förbindelse där det framkommer att det 

finns en förbindelse mellan elevers självkänsla och deras prestationer i skolan. Studien ovan 

lyfter också klara skillnader mellan hur elevens behov blir tillgodosedda och själva 

upplägget av undervisningen. Det är elevens motivation tillsammans med deras känsla av 

tillhörighet som är det väsentliga för barns självkänsla och att det är viktigt att läraren utgår 

från att varje elev är en individ med sina målsättningar, förväntningar, svårigheter och 

hinder, engagemang och besvikelser (Marsh 2012). Bergmark (2008), belyser även hon att 

lärarens roll är väsentlig i barns utvecklande av självkänsla. Det är det viktigt att varje lärare 

har ett positivt förhållningssätt mot sina elever och inte försätter sig i en maktposition med 

syfte att stärka sig själv och riskerar att nedvärdera sina elever (Bergmark 2008). Vidare 

poängterar hon att om eleverna ges möjligheter att samla på sig många positiva erfarenheter 

i olika miljöer kan deras självbild bli positivt förstärkt. Det finns indikationer ovan om att 

barn lättare kan utveckla självkänsla om de är delaktiga i en positiv lärare– elevrelation, där 

ett samspel mellan barnet och lärare och mellan barnet och dennes sociala miljö. Detta 

uttalande kan styrkas av Marsh (2012), som i sin studie påvisar att ett tillvägagångsätt som 

har fokus på att stärka relationer för lärande och undervisning, kan skapa trygga 

förutsättningar för elever. Detta gör att eleverna vågar göra sig mer delaktiga och till slut 

känner sig betydelsefulla och sedda (Marsh, 2012). 

Engagerade lärare, som har de rätta anlagen kan vara nyckeln till att nå ut till de elever som 

behöver bli sedda (Helm, 2007). Om lärare är lyhörda för elevernas behov och ger upprepad, 

kontinuerlig och positiv feedback till eleverna kan läraren minska risken för att eleverna 

fastnar i en negativ spiral, gällande sitt lärande och självkänsla (Helm, 2007). Strävan att 

uppmuntra positiv självkänsla bland elever har en given plats i dagens grundskola och det 

ses som en viktig del av elevers personliga, sociala och hälsofrämjande undervisning (Miller 

och Moran, 2005). Miller och Moran (2005), undersökte i sin studie vilka uppfattningar lärare 

hade om sina elevers självkänsla och elevernas egen självuppfattning. Enligt studien ovan 

ansåg sig de tillfrågade lärarna vara engagerade i sina elevers självkänsla och såg självkänsla 

som en viktig del i elevernas lärande. Olsson (2009), fokuserar i sin studie på hur kvaliteten 

ser ut i barns och ungdomars relationer. I detta fall beskrivs begreppet kvalitet som hur stark 

och stödjande en relation är. Olssons studie lyfter precis som Marsh (2012) och Bergmark 

(2008) studier fram att kvaliteten på elevers sociala relationer utgör en väsentlig roll för 

elevers välbefinnande. En stark relation kan vara en källa för stöd, men även ett sätt att få 

emotionell bedömning, positiv feedback, omsorg och trygghet (Olsson, 2009). Ett 

känslomässigt stöd kan påverka kognitiva och emotionella tillstånd som t.ex. självkänsla och 

själveffektivitet. Den positiva påverkan av ett känslomässigt stöd kan främja akademiska 

resultat genom att ge eleverna det förtroende som de behöver för att kunna hantera 

akademiska, sociala stress och problem (Olsson, 2009). 
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Tidigare forskning kring barns självmedvetenhet pekar även på dess väsentlighet för barns 

lärande och deras prestationer i skolan, något som är ett genomgående tema i dagens 

forskning om barn och deras självkänsla. Määttä och Järvelä (2013), lyfter däremot i sin 

studie att det istället är en utmaning för forskare att titta på barns självmedvetenhet i 

tillförlitliga lärandesituationer. Målet för deras studie var att undersöka hur elever upplever 

olika lärandesituationer och studera vilka faktorer som stödjer barns självmedvetenhet. 

Enligt Määttä och Järvelä (2013), tenderar lärare att reflektera över barns framgångar och 

misslyckanden i skolan utifrån sitt eget perspektiv. I dessa fall glömmer de att barnen själva 

är kapabla att utvärdera och se sin egen roll i lärandet. Utmaningen här enligt Määttä och 

Järvelä (2013), att involvera barnen i diskussioner kring deras självmedvetenhet och hur de 

upplever sitt lärande i olika klassrumssituationer. De sammanhang där eleverna lär sig kan 

spela en betydande roll för hur barn engagerar sig i sociala situationer men dessa lärande 

kontexter kan även påverka elevernas egna tankar om sig själva, deras självförtroende och 

sin självkänsla (Määttä och Järvelä, 2013).  Vidare lyfter Määttä och Järvelä (2013), att barns 

föreställningar och det skapade förtroendet kan påverka elevernas engagemang för sitt 

lärande.  
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Litteraturöversikt 
Skolan och elevers lärande 

Den institution som anses forma barn i under deras tidigare åldrar mest är skolan då den är 

obligatorisk för alla barn som bor i Sverige och är därmed den institution som eleverna 

tillbringar mest tid i (Ihrskog, 2006). Bergnéhr och Osvaldsson (2012), syftar även de på att 

elevers skolgång är ett statligt och obligatoriskt ingripande på barns och vårdnadshavares 

liv, något som medför att staten och kommunen har skyldigheter att erbjuda barn en skola 

som förutsätter att barnet ska trivas och utvecklas. Vidare påvisar de att skolan och den 

verksamheten kan i hög grad påverka barnets välmående. Mellan skolans väggar sker det en 

kunskapsutveckling som anses vara nödvändig för elevernas fäste i samhället. Ihrskog (2006) 

skriver dock att det inte bara är de teoretiska utveckling som står till stånd i skolan utan att 

institutionen i sig även är en arena för barn att skapa olika sociala relationer och hitta en 

egen identitet i samspel med andra. Barn har oftast en inre önskan att knyta an till andra och 

när ett barn blir sett av andra får det sina behov tillgodosedda, vilket gör att en ömsesidig 

kommunikation kan uppstå (Ihrskog, 2006). Kvaliteten på relationer där en ömsesidig 

kommunikation äger rum är väsentligt för barnet eftersom denna typ av relationsarbete 

skapar erfarenhet och barnets erfarenhet av den ömsesidiga dialogen kommer att spela roll 

på hur barnet sedan integrerar med andra. Ihrskog (2006), menar på att om barnet 

uppmärksammas och deras behov blir tillgodosedda, utvecklar barnet sedan en lust för nya 

upplevelser och att ta egna initiativ. Enligt henne är barns förståelse för denna ömsesidiga 

kommunikation med andra en grundkomponent till att utveckla social kompetens.  

Barnens vardag och deras välmående formas av deras liv med familjen och i skolan. Barn 

lever i och tillsammans med en familj och med en skola. I sin skola är de medskapare av och 

aktörer i de olika sociala sammanhang som de utsätts för (Bergnéhr & Osvaldsson, 2012). 

Forslund och Jacobsen (2010), lyfter även de barns sociala lärprocesser och skriver att 

gränserna mellan den lärandeprocess, där det handlar om att lära sig att fungera socialt 

genom att slussas in i en gemenskap är hårfin och flytande. Denna lärandeprocess som pågår 

i skolan kan beröra elevernas personlighetsutveckling och det individuella lärandet 

(Forslund & Jacobsen, 2010). Detta framkommer i deras studie där pedagogernas diskussion 

bland annat handlade om personlighetsutveckling och om lärares omsorg av elevernas 

individuella lärande att elevernas stöd och rätt till utveckling ska baseras på elevernas behov 

och egna förutsättningar. Forslund och Jacobsen (2010), styrker detta ytterligare genom att 

påvisa att barn utvecklas i olika takt och att det som lärare är viktigt att kunna bemöta 

individen där denne befinner sig och vart denne är på väg i sin utveckling. Men det är även 

viktigt att lärarens bemötande grundar sig på kunskaper om elevers individuella skillnader 

och deras ”normala” utvecklingsprocess (Forslund och Jacobsen (2010).  
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Lärare som ledare  

Ett ledarskap handlar om att skapa ett gott klimat för lärande och att utveckla goda 

relationer till sina elever Bostedt och Eriksson i Berg (2012). Vidare lyfter de att ett aktivt 

lyssnande kan vara en väsentlig utgångspunkt och att det då handlar om att läraren möter 

eleven och förvaltar dennes idéer för elevens eget lärande. Ett ledarskap handlar enligt 

Hilmarsson (2012), att man som ledare blir expert på olika typer av samspel mellan 

människor och att man skapar förutsättningar för att andra ska må bra, trivas och utvecklas i 

sig själva. Bergnéhr och Osvaldsson (2012), betonar vikten av att se varje barns förmågor och 

att betrakta barnet som en individ som vill samarbeta. I sin rapport lyfter de även hur 

väsentligt det är att lärare ger sina elever positiv uppmärksamhet i form av beröm och 

stöttning, snarare än skäll och bestraffningar. Detta förhållningssätt kan enligt Bergnéhr och 

Osvaldsson (2012), vara något som kan förändra barns beteenden i önskvärd riktning. De 

lärare som accepterar, uppskattar och litar på sina elever får i många fall samma tillit tillbaka 

från eleverna, något som kan göra att elever får ett bättre utbyte rent kunskapsmässigt och 

socialt av skolan än exempelvis de elever som inte har så bra relationer till sina lärare 

(Ellmin, 2011). Forslund och Jacobsen (2010), lyfter även de fram lärarens roll för elevers inre 

lärande och hävdar att om man som lärare ska kunna närma sig barnets inre, dess 

upplevelser och tänkande behövs det att läraren innehar egenskaper såsom lyhördhet och 

empatisk förmåga (Forslund & Jacobsen, (2010). Det handlar om att läraren ska 

uppmärksamma och bemöta på ett pedagogiskt sätt, de signaler som eleverna visar; genom 

att lyssna ha empati, kunna sätta sig in i hur eleverna tänker och vad de vill samt att kunna 

läsa av deras kroppsspråk (Forslund och Jacobsen, 2010). För att kunna närma sig eleverna 

på ett professionellt sätt kan det komma att krävas att läraren kan inta ett barnperspektiv och 

kan handla utifrån det (Forslund & Jacobsen, (2010).   

Löwenborg och Gislason (2006), framhäver hur viktigt det är att man som lärare kan titta på 

sig själv och sin egen roll i olika samspel med elever. För att kunna se sin egen del i 

situationer där elever är inblandade krävs det att läraren har en viss grad av självkänsla just 

för att denne ska kunna titta på sig själv och analysera sitt bemötande mot elever och sina 

egna känslor (Löwenborg och Gislason, 2006). Vidare skriver författarna ovan att om 

förmågan att ställa sig utanför sig själv och iaktta sitt eget sätt att handla saknas hos en lärare 

kan det finnas en stor risk att elever görs till syndabockar eller att läraren själv sätter sig själv 

som syndabock.  Taube (2013), är en annan författare som också lyfter lärarens roll kontra 

självkänsla.  Hon menar på att läraren kan öka sin självkännedom att ställa sig själv frågor 

om sitt eget ledarskap. Om läraren accepterar sig själv kan denne bli mer tolerant och 

accepterande mot sina elever och utforma en stödjande och uppmuntrande miljö som kan få 

fram det bästa ur de elever som denne läraren har runt omkring sig. De lärare som är trygga 

i sitt sätt att lära ut sin yrkesroll, utstrålar en positiv attityd och tror på sig själva kan i sin tur 

skapa ett samspel med elever som är byggt på värme, förståelse, empati och uppmuntran 

(Taube, 2013). Enligt Taube (2013), är dessa lärare oftast mer föränderliga och utstrålar ett 

mer positivt och personligt sätt i sin undervisningsstil, då de inte behöver skydda sitt eget 

självt men även att deras undervisning grundas på elevernas behov och inte på lärarens 

egna.  
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Självkänsla och motivation 

Motivation har sitt ursprung i ordet motiv och i latinets motivus, vilket innebär ”som orsakar 

rörelse, pådrivande” och enligt Forslund & Jacobsen (2010), syftar begreppet även till ordet 

rörelse. Rörelse i den nämnda bemärkelsen ovan kan ha betydelserna att man driver något, 

exempelvis ett företag, ideologier, idéer och att man har en slags motivation, en anledning, 

att göra det.  Här kan motivationen även fungera som något som lockar alternativt något 

som driver på människan att åstadkomma saker, ord som morot och piska är vanliga 

förenklade uttryck (Forslund & Jacobsen, 2010). Motivation är enligt Lindwall (2011), ett av 

de mest centrala begrepp när det handlar om att förstå människans beteende. En viktig 

aspekt för barns motivation och deras beteende, enligt Lindwall (2011), verkar vara barnets 

egna teorier om självet när det gäller sin egen förmåga och hur de uppfattar begrepp som 

framgång, intelligens och misslyckande. Om barnet har en viss inställning till självet, där 

denne refererar till att man antingen har eller inte har en förmåga kan dennes ”stela” synsätt 

bidra med negativa konsekvenser för motivation och för framtida prestationer (Lindwall, 

2011). Forslund & Jacobsen (2010), menar på det är möjligt att se på motivation som ett slags 

kraftflöde där intensiteten och mängden kan skiljas åt. Ibland har människor en stark 

motivation och satsar med mycket energi och intensitet på flera saker samtidigt, där 

resultatet kan bli att många saker inte blir riktigt avslutade eller färdigställda och 

människans tillfredställelse med sin prestation blir låg (Forslund & Jacobsen, 2010).  I andra 

fall lägger människan för mycket energi på sådant som inte tillför självet någonting, vilket 

medför en sorts tömning på energi. Forslund & Jacobsen (2010), styrker dessa funderingar 

med att förklara fenomenen på följande sätt; möten med vissa människor kan vara 

uttröttande och innebära att ens energi töms ut medan möten med andra kan tillföra 

stimulans och ny kraft. Lärare kan skapa en positiv motivation genom att på ett positivt sätt 

sträva efter hur saker kan bli bättre och för att hjälpa eleverna att se vad de behöver göra för 

de ska nå dit de vill nå (Hilmarsson, 2012). Som lärare ska man visa att man tror på sina 

elever och hjälpa dem att tro på sin egen förmåga eftersom det är när de tror på sig själva 

som de kan se fler möjligheter och öppna fler dörrar (Hilmarsson, 2012).  

Kommunikation i lärandet 

Med kommunikation avser man att dela något med någon. Det latinska ordet communicare 

betyder ”göra gemensamt” att en person delger någon annan något samt att det sker ett 

ömsesidigt utbyte mellan dem. Det kan handla om tankar, upplevelser, känslor, önskningar 

eller information För att kommunikation ska fungera behövs ett samspel mellan parterna 

(Svensson, 2010). Vidare beskriver hon att språk är ett av flera sätt att kommunicera på. Det 

är ett komplext och kraftfullt system av symboler vilket medför att det går att använda på ett 

skiftat sätt. Språket har i grunden en social funktion och är dessutom en väldigt viktig faktor 

för den kognitiva förmågan eftersom det inverkar på vårt tänkande. Språket fungerar 

gruppsammanhållande, genom språket uttrycker vi grupptillhörighet. Det gäller inte bara 

etnicitet geografiskt och åldersmässigt utan också socio-ekonomiskt (Svensson, 2010). På 

detta sätt verkar språket som en del av identitetsutvecklingen menar hon. Hilmarsson (2012), 

beskriver det på nästan samma sätt, att det finns en skillnad att tala till och att samtala. 
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Genom att samtala talar du med någon och försöker att förstå den du talar med och den 

andra personen försöker förstå dig. Ett samtal handlar om att parterna som deltar, deltar på 

lika villkor och får ett utbyte av varandra (Hilmarsson, 2012). Forslund och Jacobsen (2010), 

menar på att det är viktigt att man som lärare tar sig tid till dialog och att man diskuterar 

mycket med sina elever. Det är viktigt att man pratar med eleverna på deras nivå, vilket kan 

åstadkommas genom att eleven pratar och får ett svar samt får bekräftelse tillbaka, ett så 

kallat aktivt lyssnande från lärarens sida och vise versa (Forslund & Jacobsen, 2010). När 

människor känner att de har ”kontakt” i ett möte utvecklas människors egenkänsla till något 

positivt, något som Hilmarsson (2012), lyfter fram. När möten blir positiva tillåter vi oss 

själva att kommunicera på ett ”äkta” sätt och vi blir sedda, styrkta och respekterade för den 

vi är. För att nå dit krävs det att vi tillsammans med andra aktivt går in i samtalet 

(Hilmarsson, 2012). 

Relationer och social kompetens 

Nu för tiden talar de flesta människor om social kompetens men själva begreppet kan ha 

olika innebörder för olika människor. Enligt Strandberg (2006), kan social kompetens 

beskrivas som en färdighet som de vuxna anser att barn ska lära sig för att de ska veta hur de 

ska uppföra sig. Vissa människor kanske ser på begreppet som något nyttigt att ha när de 

ska söka jobb medan andra tycker att den utgör en förmåga att vara vänlig mot människor 

som denne stöter på i sitt liv (Strandberg, 2006). För Vygotskij (2001), handlar social 

kompetens om samspel med andra människor och fungerar som en slags grund i varje 

individs utveckling. Vidare syftar han till att människors samspel med andra inte bara är en 

metod som kan stötta människors lärande och utveckling utan att samspel är lärande och 

utveckling. Strandberg (2006), lyfter fram att miljön kan påverka hur barn ser på sig själva 

beroende på vilka människor och grupper de möter. Hilmarsson (2012) menar även han på 

att en god relation skapas i mötet med andra men att grunden för en god relation är att via 

verbala och ickeverbala signaler skapar en slags trygghet i olika möten. För individens 

välbefinnande kan det vara viktigt med förståelsen, hur man passar in tillsammans med 

andra, att känna sig behövd och känna tillhörighet i sitt förhållande till andra människor 

(Strandberg, 2006). Känslan av att känna sig behövd lyfter även Forslund och Jacobsen (2010) 

och menar på att den kan motverka barns känslor av mindervärde och kan även hjälpa till att 

bygga upp jagkänslan. Vidare syftar Forslund och Jacobsen (2010), även till att barnets 

förhållande till andra individer är väsentligt och skriver att det är i samspel med andra som 

barnets identitet kan utvecklas. En ”positiv” identitet skapas utifrån hur barnet uppfattar hur 

denne kan samarbeta med andra i strävandet av att förverkliga drömmar och mål, samtidigt 

som barnet utvecklas och bekräftas som individ. Vygotskij (2001), talar även han om 

interaktioner och att dessa inte bara ligger till grunden för hur barn samspelar, utan att 

interaktioner med andra, påverkar även barns intellektuella och sociala utveckling. I barnets 

sociala utveckling är den sociala kompetensen avgörande för hur barnet knyter kontakter 

och för hur denne behåller en relation (Vygotskij, 2001). Strandberg (2006), har samma tanke 

som Vygotskij ovan när det handlar om barnets relationsarbete och lyfter att barnet genom 

att skapa egna relationer till andra kan utveckla en bättre självbild och får därigenom en 

kontinuerlig träning i hur denne ska ta sig an olika sociala strategier.  
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Metod 
Att välja en metod handlar om att skapa ett verktyg som ska ta fram den informationen som 

behövs för att vi ska kunna svara på problemformuleringen (Eliasson, 2013). Eliasson (2013), 

betonar att när man ska välja en metod för sin undersökning, så är det bäst om den som ska 

undersöka funderar över vilka tillvägagångssätt som passar med problemformuleringen och 

de begrepp och teorier som denne har valt. Vidare skriver hon om metodtriangulering, vilket 

syftar till att det kan vara värdefullt att kombinera olika metoder, för att tillföra ny 

information och samtidigt täcka olika infallsvinklar. Detta sätt kan bidra med en mer 

fullständig bild av studien än vad endast en metod kan göra. För att vi skulle få veta hur 

olika yrkeskategorier inom skolan arbetar med och uppfattar elevers självkänsla valde vi att 

göra en kvalitativ studie. När man talar om kvalitativa intervjuer talar man även om olika 

sorters begrepp (Eriksson-Zetterquist och Ahrne, 2011). Enligt Eriksson-Zetterquist och 

Ahrne (2011), kan man tala om strukturerade, löst strukturerade och till och med 

semistrukturerade intervjuer samt att det även förekommer djupintervjuer och etnografiska 

intervjuer. Det är inte önskvärt eller ens möjligt att försöka dra några tydliga gränser mellan 

olika sorters intervjuformer (Eriksson-Zetterquist och Ahrne, 2011). 

Kvalitativ studie 

Detta arbete är en kvalitativ undersökning, det vill säga man tolkar och förstår innehållet ur 

sin helhet. En kvantitativ studie skiljer sig från en kvalitativ studie då den innehåller mätbara 

studier och observationer (Stukát 2007). Då studiens syfte berör känslor och uppfattningar 

anses det lämpligast med en kvalitativ studie. Uppfattningar är svåra att mäta och genom en 

kvalitativ studie får undersökningen ett större djup jämfört med kvantitativ studie som 

sällan tar helheten i beaktan. Bearbetningen formas av tankar och uppfattningar, med 

författarnas tidigare uppfattningar och förkunskaper som grund (Stukát 2007). I studien sätts 

dessutom resultat och analys i förhållande till tidigare forskning samt litteratur inom det 

givna området. Det finns olika sätt att utföra en kvalitativ intervju och det kan variera i 

vilken utsträckning man vill komplettera sina mer fasta frågor, med öppna frågor. En fördel 

med att göra kvalitativa intervjuer är enligt Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011), att man 

som forskare kan välja att anpassa frågorna och den ordningen man vill ställa dem, vilket 

skiljer sig från ett standardiserat frågeformulär. Med hjälp av denna metod kan forskaren få 

en bredare och mer nyanserad bild än vad man till exempel får med hjälp av standardiserade 

frågeformulär och enkäter (Eriksson-Zetterquist och Ahrne, 2011). 

Enkäter 

Enkäter kan användas när man vill nå flera människor än vad som är möjligt vid intervjuer 

(Stukát 2007) Vidare beskriver Stukát (2007) att genom att använda enkäter ger det svar från 

en större grupp, vilket bidrar till tyngd till resultatet och möjligheten att generalisera sina 

resultat blir mycket större än vid intervjuundersökningar. Stukát (2007) påvisar att är viktigt 

att man på förhand vet vilka uppgifter man behöver och hur man formulerar sina frågor så 

att de blir så entydiga som möjligt. 
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Avgränsning  

Självkänsla är ett brett och komplext begrepp som kan undersökas utifrån flera olika 

perspektiv och infallsvinklar. I denna studie har vi därför gjort några avgränsningar för att vi 

ska få fram en genomgående beskrivning utifrån frågeställningarna i studien. Vi har också 

valt att avgränsa vår undersökning till ett vuxet perspektiv och har intervjuat olika 

kategorier av lärare i skolan. I det insamlade och undersökta materialet finns det specifika 

beskrivningar utifrån yrkeskategorier samt antal verksamma år i verksamheten. Vilken den 

sistnämnda har uteslutits. 

Förberedelser 

För att undersöka hur våra frågor föll överens med studiens syfte och våra frågeställningar 

valde vi att göra en pilotstudie, med en verksam lärare. Vi ville även kontrollera hur 

inspelningstekniken fungerade samt hur vår egen intervjustil uppfattades av respondenten. 

Pilotstudien visade att frågorna var tydliga och lättformulerade, något som underlättade 

respondentens flöde när denne svarade. Vi valde att använda oss av pilotintervjun i själva 

studien och presenterar respondenten under urval tillsammans med övriga respondenter. 

Intervjufrågorna finns under Bilaga 2.  

Innan vi skickade ut vår kvalitativa enkät ville vi ha rektorernas godkännande att skicka ut 

enkäten till lärarna på deras skolor. Därför valde vi att kontakta skolornas rektorer via e-

post, där vi mejlade ut ett missiv som bearbetade vår studie samt dess syfte. Då endast 1 

rektor gav återkoppling via e-post valde vi sedan att ringa och att personligen gå till de 

skolor som vi ville använda oss av. Detta sätt visade sig vara bättre då vi till slut fick 

godkännande av tre stycken rektorer av de sju som blev tillfrågade. En av dem avböjde sin 

skolas medverkan på grund av tidsbrist för lärarna. 

Genomförande 

Vi valde att först genomföra en kvalitativ enkätundersökning, där frågeformuläret innehöll 

sex stycken frågor. Detta frågeformulär mejlade vi ut till två kommuner som ligger i Skåne 

och i Jämtland. Syftet med att först skicka ut ett frågeformulär via e-post var för att vi skulle 

få in så mycket svar som möjligt till vår empiri och för att få en bredare inblick i vilka 

uppfattningar lärarna har inom ämnet självkänsla. Deltagarna skickade tillbaka sina svar på 

frågorna till oss via e-post.  När vi hade fått tillbaka svaren på frågorna valde vi sedan ut fyra 

respondenter för att göra djupintervjuer med. För att se hur skolorna arbetar med elevers 

självkänsla och vilka uppfattningar de har om självkänslans betydelse för lärande valde vi 

att efter att ha genomfört den kvalitativa enkätundersökningen analysera den insamlade 

empirin och därefter göra djupintervjuer med deltagare som vi tycker har lyft fram 

intressanta aspekter inom vårt kunskapsområde.  

Urval 

Vi valde att intervjua verksamma lärare och fritidspedagoger/fritidslärare och fritidsledare 

på tre olika skolor. Detta för att vi ansåg att resultaten och uppfattningarna som vi ville nå 

fram till skulle bli mer intressanta att analysera om respondenterna var verksamma vid olika 
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skolor. Vad de intervjuade har gemensamt att är de arbetar med elever i åldrarna 6-13. Vi 

hade även önskat att det var jämnt fördelat mellan könen, men majoriteten av 

respondenterna är kvinnor, något som kan ha och göra med att majoriteten av lärare på de 

utvalda skolorna är kvinnor. Intervjupersonerna består av 12 lärare på tre olika skolor i två 

olika kommuner. Den första skolan benämns i rapporten som skola A, den andra som B och 

den tredje som C. Lärarna på skola A tillskrivs namnen: AL1, AL2, AL3, AL4, AF1, AF2, AF3 

och på skola B: BL1, BF1 och på skola C benämns som CL1, CL2, CF1 och CF2. 

Nedan följer en presentation av lärarnas yrkesbefattning och antal år i yrket: 

Lärare: Antal år i yrket: Yrkesbefattning och arbetar som: 

AL1 3 år Grundskollärare Ma/no 1-3 

AL2 11 år Grundskollärare Sv/so 1-7, förstelärare, vik. specialpedagog 

AL3 3 år  Lärare för grundskolans tidigare år 

AL4 25 år Slöjdlärare 

AF1 12 år Fritidspedagog 

AF2 10 år Fritidsledare/pedagog 

AF3 1 år Fritidsledare/pedagog 

BL1 8 år Förskollärare och klasslärare 

BF1 22 år Fritidspedagog 

CL1 16 år Lärare 1-7 

CL2 17 år Lärare 1-7 

CF1 12 år Fritidspedagog 

CL4 2 27 år Fritidspedagog 

 

Metodologiskt perspektiv 

Vårt arbetes metodologiska ansats har utgångspunkten i den pedagogiska praktiken och har 

inslag av ett psykologiskt och hermeneutiskt perspektiv. Då vi valde att använda oss av 

intervju som insamlingsmetod, fann vi även det väsentligt att vi skulle använda oss av ett 

hermeneutiskt perspektiv eftersom vi kommer att studera ”texter” och respondenternas 

olika berättelser. De vetenskaper som är inspirerade eller tar sin vikt i hermeneutiken söker 

efter olika och efter möjliga innebörder hos sina studieobjekt (Ödman, 2007). Enligt Ödman 

(2007), handlar hermeneutik om att tolka och förstå. Hermeneutikens främsta kunskapsform 

är tolkning, vilket är en motsats till de naturvetenskapliga formerna där de använder sig av 

information och data. Vidare skriver han att det inte ligger i hermeneutikens natur att 



17 

 

”tvinga sig på”. En dialog i ett hermeneutiskt syfte ska ske på lika villkor, eftersom att 

dialogen först då kan skapa en förändring som är ömsesidig och på så sätt öka en förståelse 

(Ödman, 2007). Enligt hermeneutiken finns det flera sätt att förstå och se på världen samt att 

vi (i detta fall alla människor) alltid ser från flera olika aspekter när vi studerar verkligheten. 

Hur vi försöker tolka och förstå ligger alltid till grund av att vi är historiska varelser. 

Tolkandet ska enligt Ödman (2007), grundas på kunskap och på våra tidigare erfarenheter av 

det vi tolkar.  

Begrepp så som tolkning, förståelse och språk, kan vara några av de mest självklara orden i 

vår tillvaro men dess begrepp anses också som svåra att förstå (Ödman, 2007). Heidegger 

(2013), försöker genom den existentiella hermeneutiken göra begreppens innebörder synliga. 

Han menar att hermeneutiken handlar om förmågan att tolka och förstå. Enligt Heidegger är 

inte förståelse något som man har, exempelvis som ett redskap att använda vid behov utan 

förståelsen är en del av vår existens och utgör grunden för hur vi tolkar. Vi människor har 

alltid en förförståelse av de saker som vi tolkar. En tolkning utförs av en människa som är 

mitt i historien och vid en bestämd tid och plats (Heidegger, 2013).  

Analysdiskussion 

En studie som är baserad på intervjuer lyfter fram dialogen som intervjutexterna skapar. 

Kvale (1997), påvisar att det är viktigt att man som forskare är medveten om att 

respondenternas beskrivningar kan spegla en viss motsägelse som denne lever i men att det i 

en intervju är just de specifika åsikterna från respondenterna som forskaren ska titta efter. 

När man ska analysera en kvalitativ intervju fokuserar forskaren på att förstå materialet 

utifrån sina egna erfarenheter och referensramar. Kunskapen som forskaren får av en 

intervju är språkligt framförd, vilket kan medföra vissa begränsningar vid analysarbetet 

(Kvale, 1997). Som forskare läser man det insamlade materialet flera gånger för att på detta 

sätt hitta olika mönster.  Kvale (1997), lyfter även fram att forskaren ska läsa mellan raderna 

när det kommer till att läsa om människor, kulturella fenomen eller händelser. Enligt Kvale 

(1997), existerar den givna kunskapen mellan världen och individen, inklädd i en språklig 

form.  

En text ska inte i första hand observeras och granskas, med andra ord inte dissekeras. Som 

forskare ska man istället lyssna fram vad som ”sägs” i den (Ödman (2007). En 

tolkningssituation som är inspirerad av hermeneutiken ska enligt Ödman (2007), bygga på 

att man som forskare har en öppenhet om att något ska hända. Texten ska inte förstås genom 

att ta den i aktning på ett intellektuellt sätt utan hela processen kring tolkandet bygger på att 

man är öppen och låter en värld öppna sig.  

Validitet och Reliabilitet 

Trovärdigheten hos forskning grundas på att forskningen är systematisk, ytterst noggrann 

gjord, och att man som forskare kan visa detta för läsaren (Ahrne & Svensson, 2011). När det 

gäller att samla in information i kvalitativa studier, analysera och tolka dessa, är det 

forskaren som är det primära instrumentet. Eftersom kvalitativ forskning bygger på 

situationsbunden data/empiri och på forskarens egna uppfattningar är det svårt att försvara 
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dess giltighet. Bryman (2011), ställer sig frågan om hur olika fall kan vara representativa för 

samtliga i andra sammanhang. Det är enligt honom resultaten från den kvalitativa 

forskningen som ska generaliseras till teori och inte till populationer.  

Vi anser att validiteten är hög eftersom vi har fått in grundliga svar som bekräftas i 

litteraturen samt att vi har utfört undersökningen i olika kommuner och på flera skolor. 

Reliabilitet, undersökningens tillförlitlighet är hög då vi har intervjuat personer med olika 

utbildning och yrkeserfarenheter samt att de alla fick samma frågor att svara på. Vi har 

genom att noggrant beskriva både metodval och studiens genomförande visat en 

transparens och möjliggjort för andra att själva genomföra studien och komma fram till 

samma resultat. Genom att använda oss av citat från vårt empiriska material i vårt 

analyskapitel, styrker vi på så sätt studiens trovärdighet ytterligare.  

Etiska överväganden 

Alla intervjudeltagare är med på frivillig basis och namnen är fingerade. Deltagarna fick veta 

bakgrund och syfte till deras deltagande. Nyttjandeskravet infriades genom att insamlad 

data användes endast för forskningsändamålet (Bryman, 2011). 
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Analys och resultat 
Intervjuerna med 14 respondenter varav fyra stycken var utformade som djupintervjuer, har 

bearbetats och tolkats. Våra tolkningar har resulterats i fyra stycken huvudområden; 

Definitioner av självkänsla, Förhållningssätt och bemötande, Relationers betydelse för 

självkänsla och lärande samt Arbete med självkänsla som utgångspunkt. 

Definitioner av självkänsla 

Vi kan i vår analys se att begreppet självkänsla kan definieras som hur man ser på sig själv 

som individ och att man tycker om sig själv för den man är. Respondenternas uppfattningar 

om självkänsla, landar även i att en individ med en god självkänsla vågar vara som denne är 

och har en trygghet i självet. Vid en god självkänsla har man vad vi kan se en grundläggande 

trygghet och utmanar sig själv att tänka i nya banor. Vidare i analysen lyfts det fram att 

självkänsla inte handlar om prestationer eller hur duktig man är på att uppnå saker utan att 

det handlar om ens egen personlighet och egenskaper. Det handlar om att duga som man är 

utan att prestera.  

”Att man tycker om sig själv för den man är, personlighet och personliga 

egenskaper – inte prestationer, eller hur väl man gör saker och ting – det är 

självförtroende”. (AL2) 

Ett genomgående svar kring självkänsla och dess betydelse landar i hur trygg individen är 

med sig själv och i olika situationer, men även samspelet med andra. Vidare i analysen 

framkom det att självkänsla handlar om att stå upp för sig själv och sina åsikter samt att 

individen kan uppvisa en sorts självkänsla genom att denne vågar vara framåt och visar en 

viss självsäkerhet. Respondenterna framhåller även att begreppet självkänsla handlar om att 

våga prova på nya saker och att du som individ känner sig behövd av andra. 

”Att barnet kan stå emot grupptryck och är tryggt nog att säga ifrån när det känns 

obekvämt för barnet av någon anledning. Att barnet vågar säga sin mening även 

om andra tycker olika”. (BF1) 

”Det handlar om hur du tänker om dig själv och den du är, det handlar också om 

att känna att du är värd något samt att du vågar prova nya saker”. (AF1) 

Vi kan i analysen se att respondenterna även lyfte fram innebörden av god och låg 

självkänsla under intervjuerna. Den gemensamma nämnaren i alla intervjuer var att 

individen som innehar en god självkänsla inte är rädd för vad andra ska tycka om denne och 

att den själv är trygg i sitt eget tänkande samt står upp för sina åsikter. BL1 lyfter fram att 

individer som har en god självkänsla har ett lugn inom sig och tror på sin egen förmåga. 

Individen behöver enligt BL1 inte hävda sig själv inför andra för att det innerst inne vet om 

att de duger som de är. 

”Personer med god självkänsla har ett inre lugn och tror på sig egen förmåga. De 

har inget behov av att hävda sig själv utan är nöjda och glada inombords. De vet 
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om i sitt inre att de duger som de är. Dessa personer är ofta friskare och gladare”. 

(BL1) 

Människor med en god självkänsla har en tendens att vara mer friska och gladare än 

individer med låg självkänsla, något som framgick i analysen. Vidare kan vi se att en god 

självkänsla kan innebära att individen känner sig gladare, mer positiv och att denne mår bra. 

”Har man en god självkänsla känner man sig nog oftare glad, positiv, trygg och 

man mår bra”. (AF2) 

Enligt respondenterna innebär låg självkänsla att individen uppvisar en viss osäkerhet i olika 

situationer och inte riktigt vet hur man ska förhålla sig själv till andra. Analysen visar vidare 

att individer som har en låg självkänsla oftast inte tror på sin egen förmåga och inte vågar ta 

för sig. Ett barn med låg självkänsla ofta är osäker, otrygg och ofta vill ha bekräftelse från sin 

omgivning. AF1 lyfter fram att en låg självkänsla kan resultera i att individerna inte vågar 

lyfta fram sina egentliga åsikter utan att de istället försöker vara alla till lags i sin närhet 

genom att alltid säga ja.  

”Man är osäker i många situationer, hur man förhåller sig till sig själv 

tillsammans med andra”. (AF3) 

”Det uttrycker sig i att de inte vågar ta för sig och vågar inte stå för egna åsikter 

och att de säger ja till saker de egentligen inte vill göra. Kan bli ledsen om något 

går emot och försöker vara till lags med alla”. (AF1) 

Det är även viktigt att som lärare och pedagog förstå och veta skillnaden mellan självkänsla 

och självförtroende beskriver CL2. Detta lyfts fram i analysen där vi kan se att individer som 

har en bra självkänsla inte behöver ha ett bra självförtroende men att självförtroendet spelar 

roll för de individer som har en låg självkänsla.  

”Jag brukar säga såhär; Man kan ha ett bra ett bra självförtroende för att dölja en 

låg självkänsla”. (CL2) 

Analysen visar också att låg självkänsla kan resultera i svårigheter att hantera sina känslor 

och att det kan bli många känsloutbrott om individen inte tror att denne ska klara uppgiften. 

Dessa utbrott kan visa sig som ilska eller gråt hos vissa människor medan andra kan bli 

tillbakadragna och inte våga prata.  

”Jag tror de känner sig utanför, ingen som förstår dem. Kan ge uttryck för ilska 

och trycka ner andra människor.  De vågar inte be om hjälp, kan ge uttryck för 

ilska och trycka ner andra människor. Vågar inte be om hjälp, är tysta”. (CL1) 

Respondenterna lyfter fram att många människor med låg självkänsla behöver ofta mycket 

bekräftelse, prestera och hävda sig för att känna att de duger. Att de kan ha svårt med att 

hantera misslyckande och förluster, vilket ger uttryck i verksamheten. Analysen visar vidare 

att människor med låg självkänsla oftast inte vågar stå för det som de gjort och att de har det 

jobbigt med relationer till andra och hamnar ofta i konflikt. 
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Förhållningssätt och bemötande 

Den vuxnes förhållningssätt och bemötande gentemot eleverna är enligt respondenterna av 

stor vikt och hur den vuxna är har en stor påverkan på elevernas självkänsla.  

”Om man har en god självkänsla är har man haft en trygg uppfostran, uppväxt 

och fått mycket kärlek och positivt bemötande”. (CF2) 

I analysen ser vi att de vuxna påverkar barnen varje dag genom sitt bemötande och genom 

bekräftelse, något som kan ske både positivt och negativt. Själva bemötandet handlar om en 

kontinuerlig dialog mellan eleven och läraren. I bemötandet ska läraren enligt 

respondenterna diskutera med eleven på ett formativt sätt och utgå från elevens behov samt 

nivå. Detta framkommer i analysen där vi kan se att det är väldigt viktigt att man som lärare 

ger mycket uppmuntran och pepp, berömma mer än man kritiserar samt visar på vad de har 

lyckats med.  

”Att ge en formativ dömning där man visar vad de har lärt sig och hur långt de 

har kommit och vad som kommer att komma härnäst och hur de ska göra för att 

lyckas bäst”. (CL1) 

Det framkommer i analysen att lärarna ska ha ett utmanande förhållningsätt och på så sätt få 

eleven att tro på sin egen förmåga. Det är viktigt att man ger lagom svåra utmaningar och får 

eleverna att känna att de hela tiden utvecklas. 

”Och jobbar man på det som man säger, på det formativa sättet där den 

kommunikativa biten är viktig och inte utantill kunskap som inte ens ska ligga där 

utan det blir en kommunikation som man lär sig av, då tror jag att man får med 

själva lusten att vara i ett klassrum”. (AL1) 

Vidare fortsätter AL1 lyfta fram kommunikationens väsentlighet i en lärares förhållningssätt 

gentemot eleverna. Det framkommer i analysen att dialogens utformning kan ha en 

betydelse för hur elevens självkänsla påverkas och därför är det viktigt att man som lärare 

lyssnar på eleverna och inte avbryter dem tvärt i en diskussion.  

”Eh, att man lyssnar på dem och inte tvärt avbryter en diskussion utan ”hur 

tänkte du där? … ja okej då menar du detta, då ser jag att du har koll på det här.” 

Man har en utvecklande… där kommer kommunikationen in igen, tycker jag.  

Dialogen och känner du att man lyssnar på dig så tror jag att man får en positiv 

självkänsla. Så kommunikationen är nog ett viktigt begrepp tror jag”. (AL1) 

Dialogen har en viktig roll för hur man som lärare bemöter sina elever och hur deras 

självkänsla utvecklas. Respondenten använder sig av ett förhållningssätt som är inspirerat av 

samtalsmetodik, där de genom positiv feedforward och feedback stärker elevernas 

självkänsla. Vi tolkar denna typ av förhållningsätt till att öka elevers självinsikt och att lyfta 

fram sin egen tro på sig själv.  
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”Istället för att man hela tiden berättar vad de inte kan, berättar man (pedagog) 

vad de (eleverna) är bra på och vad vi som pedagoger vil se mer av. Så vi upplever 

att det är ett sätt att arbeta som ger barnen en ökad självkänsla så att de känner att 

de kan och att de kan prestera och det känns som att det är grunden. För tror 

barnen på sig själva så kommer de inte att lära sig någonting”. (BF1) 

Vidare i analysen lyfts det fram att respondenterna upplever att eleverna har blivit tryggare i 

sig själva och att de är tryggare med lärarna som finns runtomkring. Något som kan bero på 

respondenternas uppfattningar om ett bra bemötande av elever. Analysen visar vidare att 

lärarens egen självinsikt spelar roll och att vikten av att vara en god förebild ska utvärderas. 

”För mig handlar det mycket om hur man bemöter elever i olika situationer för att 

höja deras självkänsla. Viktigt att se att barnen är olika och respektera olikheter. Är 

man opedagogisk bidrar man nog tror jag till att barnen får sämre självkänsla. 

Vara professionell och en bra förebild i alla lägen bidrar nog till bättre självkänsla”. 

(AF2) 

I citatet ger AF2 uttryck för att det är genom en daglig diskussion om hur man ska vara mot 

varandra och hur man lyfter det mot skolans lärandemål som man kan en helhet och på så 

sätt ge eleverna en förståelse för sin utveckling och sitt eget ansvar. Det är väsentligt som 

lärare att inte bara fokusera på målen och elevernas kunskapsutveckling utan att även 

försöka se och fånga upp alla elever.  

”Vi arbetar med olika värdegrundsord som en bas för allt värdegrundsarbete. 

Dessa ord förstärks och mynnar från vår Likabehandlingsplan… att dagligen prata 

om hur man ska bete sig mot varandra, hur viktigt det är för deras framtida liv 

som goda samhällsmedborgare och möjlighet att få jobb och familj… försöker vi 

skapa en helhet och förståelse av vikten att de tar sitt ansvar för sin egen 

utbildning och utveckling”. (AL2) 

Att jobba med självkänsla enligt CL2 är inget hon gör på lektionerna, utan något som hon 

gör varje dag. Vi kan i analysen se att det handlar om hur man som individ möter andra, visa 

ögonkontakt och via kommunikation samt genom sitt kroppsspråk. Det handlar om att att 

bekräfta varande och inte själva görandet. 

”Jag jobbar med att stärka självkänslan med hela min person. Jag är det när som 

helst, helan tiden”. (CL2) 

 Respondenterna håller med om att det mest viktiga är det som görs dagligen, att peppa 

eleverna i samtal, stötta och lotsa dem på olika sätt. De försöker även låta eleverna prova 

olika lekar, jobba i olika grupper och låta dem leda olika lekar på idrotten men också rent 

praktiskt låta eleverna få vara med och tycka till i olika frågor. Analysen visar att elevernas 

delaktighet i det dagliga arbetet kan innebära svårigheter. Vidare lyfts det även fram att 

sättet som lärarna berömmer och ger kritik kan ha en stor påverkan på elevernas självkänsla. 

Som lärare ska man tänka på att kritisera i enrum och berömma i grupp, någon som kan 

underlätta för elever som kämpar med sin självkänsla. Något som respondenterna anser vara 
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väldigt viktigt i att stärka självkänsla är att lära eleverna att hantera och lösa konflikter. Med 

en vuxen, sen delvis med en vuxen och slutligen på egen hand, något som vi kan utläsa i vår 

analys. Lärarens förhållningssätt, dennes eget beteende är oerhört viktigt för eleverna 

eftersom de är vistas i situationer och miljöer där de är beroende av sin lärare. Det är oerhört 

viktigt att vara medveten om att allt jag som lärare gör kan påverka eleverna, på ett eller 

annat sätt.  

”Jag är deras ledare – jag har ett vansinnigt stort ansvar oavsett om jag har om jag 

har en bra eller dålig dag”. (CL2) 

Relationers betydelse för självkänsla och lärande 

I vår analys framkommer det att de sociala relationerna kan spela en roll för elevers 

självkänsla och att samtliga respondenter fann det viktigt att tidigt arbeta med gruppens roll 

för elevers utveckling av självkänsla och deras lärande. Respondenterna belyser att 

självkänslan kan ha en betydande funktion för hur elever påverkar sitt eget agerande i 

sociala sammanhang. Det framkommer även i analysen att elevens sociala och 

kunskapsmässiga utveckling påverkas av hur klimatet i gruppen är.  

”Den har stor betydelse då du själv som elev kan påverka hur du är i relationer 

med andra och att känna att du duger är viktigt för att inte känna ett misslyckande 

så fort något går emot dig”. (AF1) 

I citatet ovan kan vi se att samtliga respondenter är eniga kring gruppens och lärarens 

påverkan på elevers självkänsla kan se ut. Flera av respondenterna vet om undersökningar 

där det har framkommit att läraren och lärarens inverkan på kunskaperna är störst.  

”Det absolut viktigaste för barn att känna lust är relationen till läraren”. (CL2) 

 Då relationen mellan lärare och elever är viktig för elevernas lust att lära, är det viktigt att 

man som lärare är beredd på att det kan ta tid att bygga upp en relation och att läraren inte 

ska förvänta sig att eleverna känner tilltro för en direkt.   

Vi kan även se i analysen att det finns uppfattningar om att det är lärarens skyldighet att 

bjuda in till en relation och att eleverna ska känna att dem har en möjlighet till att skapa 

betydelsefulla relationer med läraren och gruppen.  

”Man ska inte förvänta sig att dem bara ska springa fram till en och tycka att man 

är världsbäst. Så att det stöter man ju på men jag tycker samtidigt att oavsett så är 

det alltid ens skyldighet. Eleven ska åtminstone känna att dem har alla möjligheter 

till en relation. Man säger mina känslor får inte styra… eh, om man känner att det 

inte klickar, för det gör det inte alltid med människor. Men dem ska alltid känna 

att dem har möjlighet, att allt finns för att kunna bygga en relation och man bjuder 

in till den när den kommer”. (AL1) 

Det ska enligt respondenterna ligga ett ansvar på läraren ge möjligheter för elever att skapa 

sig relationer, vilket på sikt kan betyda att möjligheten till en relation kan göra att eleverna 



24 

 

engagerar sig på ett annat plan. Vi kan i analysen se att det är ett viktigt arbete men att ett 

relationsarbete är extra viktigt för elever som har det svårt i olika situationer. För de elever 

som det flyter på bra för är det kanske inte lika viktigt då de oftast har en stabilare 

självkänsla. Men det som är lite svaga och de som har behov på andra plan, behöver stärkas, 

tro på sig själv, behöver en lärare med en bra relation. Det är en önskan hos alla 

respondenter att de ska se och bekräftar varje elev varje dag men vi tolkar det som svår 

uppgift för dem att klara av. CL2 säger att hon inte alltid hinner med den sociala biten i 

skolan på grund av gruppstorleken, hon har årskurs 2 klass ed 25 elever och i den åldern 

tycker hon att det är extra viktigt med relationen till läraren och gruppen. 

”Gruppstorleken är ett problem för mig – jag hinner inte alltid med när vi pratar 

om den sociala, kontakten och det här byggandet av relationer”. (CL2) 

Hon har aldrig haft så stor klass själv, på sin höjd har hon tidigare haft 22-23 elever men då 

har de också varit 2-3 lärare och pedagoger som har jobbat med klassen. Hon menar att de 

aldrig har varit så få på så många. CL2 framhåller också att det är ett problem med 

arbetsbelastningen då lärarna idag ska skriva, dokumentera och jobba med olika projekt som 

inte tillhör de mjuka värdena. 

”Jag ges inte förutsättningar för att bygga relationer med barnen men gör det 

ändå”. (CL2) 

Arbeta utifrån elevers självkänsla 

Vi ser i vår analys att tankarna om hur man ska arbeta är ungefär samma men att det skiljer 

sig i hur de olika yrkeskategorierna anser att den andra arbetar med just självkänsla. BF1 

lyfter här fram att fritidshemmet där hon arbetar nog är mer lösningsinriktat när det gäller 

att förändra sitt sätt att arbeta än vad lärarna är. Under introduktionen av deras nya 

salutogena arbetssätt fann de att lärarna hade fastnat i att inte prata problem, något vi tolkar 

som ett sätt att bearbeta nya saker då lärarna ansågs vara fast i det gamla tänket.  

”Tror att på fritidshemmet är man nog mer öppen för alternativa metoder och sätt 

och tänker hur gör vi nu när inte detta fungerar och man jobbar i arbetslag på ett 

helt annat vis.  

 Jag tror att det är svårare för lärarna för att jag vet att det var mycket 

diskussioner i början att man inte fick prata problem utan bara se lösningar och så 

funkar det inte och det är ju inte det som det handlar om”. (BF1) 

Detta mer lösningsinriktade arbetssätt kan skapa förutsättningar för hur lärare diskuterar 

och förhåller sig mot varandra i sitt dagliga arbete. I vår analys kan vi se att skolan och 

fritidshemmet på skola B har samma tankar kring hur man ska främja arbetet med elevers 

sociala och kunskapsmässiga lärande då både BL1 och BF1 båda två arbetar på ett 

lösningsinriktat sätt för att maximera elevernas förutsättningar.  BF1 belyser att det är viktigt 

att man som lärare försöker se olika sätt att lösa problem istället för att bara fokusera på 

problemen, något som även BL1 håller med om. 
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”Alltså att man som pedagog tittar på omständigheterna här istället för att titta på 

att nä det funkar inte, det går inte och vi kan inte hjälpa honom. Utan fundera på 

hur kan vi lösa det, kan vi göra på något annat vis? Kan vi testa något annat och 

så provar man olika lösningar och olika alternativ för att se”. (BF1) 

”Om en elev har god självkänsla finns inga begränsningar för hur mycket eller vad 

den kan lära sig”. (BL1)  

Det är viktigt att ha en varierad undervisning i skola som fritids”.  (CF2) 

Som vi kan tolka i det finns det ett större utrymme på fritidshemmet att arbeta med rena 

metoder för att stärka självkänsla, mycket för att de kan använda sig av gruppen på ett helt 

annat sätt.  Respondenterna använder sig av leken, eleverna får prova på olika idrotter, dans 

och bollekar. De tittar vad eleverna leker i de olika lekarna samt checkar av kontinuerligt 

med sociogram. Det uppstår enligt vissa respondenter även fler situationer som kan fångas 

upp och bli en lärsituation. 

”Ett barn som inte har lärt sig att läsa har en självkänsla i botten. Även om de 

känner att de duger så det är läsningen så oerhört viktig. Den typen av 

självförtroende som byggs runt läsning påverkar självkänslan ända ner i grunden. 

Klarar man inte det här med läsningen smärtfritt är självkänslan tilltryckt”. 

(CL2) 

Citatet visar att lärarna i skola C är medvetna om att det bästa redskapet som de har att jobba 

med är de själva, personalen. En situation som fritidshemmet och skolan samarbetar tätt 

tillsammans i är läsinlärningen för det är en väldigt uppenbar lärsituation. Här förekommer 

det kontinuerliga diskussioner om förhållningssätt och om olika tillvägagångssätt för att 

bemöta eleverna på bästa sätt.  

”För är du otrygg är ju allting jätte jobbigt, när man inte förstår vad som händer 

runt omkring en och förväntningarna på en man. Då sjunker ju hela självkänslan 

också ju för att just när du ska sortera ut av din omgivning. Så självkänslan har en 

stor innebörd för att kunna lära sig och det är den man måste jobba med tidigt och 

fort”. (AL1) 

Analysen visar att det talas mycket om det formativa arbetssättet, där man som lärare ska 

utgå från elevens behov och hela tiden uppmärksamma dess styrkor och 

utvecklingsmöjligheter.  Det framgår i vår analys att när det kommer till elevers lust att lära 

och att tro på sin egen förmåga bygger det väldigt mycket på hur läraren väljer att undervisa.  

Vissa respondenter belyser att om en elev har en god självkänsla så lär sig denne lättare och 

om eleven då även är trygg så får den lättare att tolka världen runtomkring.  

”Själv har jag skaffat mig kunskap för att jag är intresserad av självkänsla och de 

sociala kunskaperna” (CL2) 

Det kom även på tal om hur vidare de har kompetens eller utbildning för att arbeta med 

självkänsla. De flesta av respondenterna pratade om den sociala kompetensen som de 
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besitter, som finns med i arbetet med elevers självkänsla. Analysen visar att det fanns en viss 

kritik mot lärarutbildningen bland respondenterna eftersom den sociala biten inte fanns 

med, något som fortfarande lätt glöms bort under utbildningen idag. CL2 lyfter fram att fem 

högskolepoäng psykologi inte räcker för det arbete de har framför sig med att jobba med 

barn. CF1 lyfter dock fram att den sociala träningen är en viktig del i fritidslärarnas 

utbildning. Något vi kan se som den största kompetensen som fritidslärare har i sin 

yrkeskompetens. 
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Diskussion 
Under denna rubrik kommer vi att värdera, tolka och dra slutsatser som vi knyter an till 

tidigare forskning samt vår litteraturgenomgång. Vårt resultat kommer att analyseras utifrån 

den valda litteraturen och slutligen kommer vi att föra flera resonemang för vidare 

forskning. 

Lärares förhållningssätt och arbetssätt 

Alla respondenter är medvetna och överens om att de som lärare påverkar barnen dagligen 

genom sitt bemötande och sitt förhållningssätt. De har påpekat att det gäller åt båda hållen, 

både positiv och negativ påverkan. Analysen visar att läraren i sitt bemötande gentemot 

eleven ska diskutera på ett formativt sätt samt ha elevens behov som utgångspunkt. Detta 

synsätt behandlas av Hilmarsson (2002), som menar att läraren ska sträva efter att hjälpa 

eleverna att stärka tron på den egna förmågan samt hjälpa dem att se vad de behöver göra 

för att nå sina mål. Det framgår i vår analys att pedagogerna inser att bemötande och 

förhållningssättet till största delen handlar om den dialog som ständigt finns där mellan 

eleverna och läraren. Att ta sig tid till samtal och aktivt lyssnande beskriver Forslund och 

Jacobsen (2010), är mycket viktigt och vilket bidrar till att känslan av bekräftelse och kontakt 

ger positiva möten och samtal. Vi tycker att det ligger tyngd i detta påstående, när vi 

människor känner att vi är i ett sammanhang där vi kan uttryckta våra tankar och känslor 

fritt känner vi oss trygga. Det är just genom den dagliga dialogen, samtalen och lyssnandet 

som lärarna kan stärka elevernas självkänsla anser vi. 

Även Hilmarsson (2002), påvisar att positiva möten inbjuder till att kommunicera på ett äkta 

sätt och vi blir sedda och respekterade för den vi är. I vår analys visas det att när den dagliga 

diskussionen finns om hur vi ska vara mot varandra och även har lyfts fram gentemot 

lärandemålen, bidrar det till helheten och ger eleverna förståelse för sin egen utveckling samt 

det egna ansvaret.  

Enligt Tarczynska (2012), finns det stora skillnader mellan hur elevens behov blir 

tillgodosedd kontra undervisningens upplägg.  I analysen lyfts det också fram att lärarna ska 

ha ett utmanande förhållningssätt och på det sättet få eleven att hela tiden vilja utvecklas. 

Bergmark (2008), resonerar på likande sätt när han framhåller vikten av att lärare bör ha en 

positiv förhållningsätt mot sina elever. Vi håller med i denna synpunkt, genom att låta 

eleverna vara delaktiga och ge dem lagom svåra utmaningar kan det medverka till att 

elevernas intresse fångas och motivationen höjs. Det är i undervisningsupplägget som 

lärarna kan åstadkomma just detta genom att försöka sätta sig själv åt sidan och ha fokus på 

elevernas utveckling på alla plan. Lärarna ska undvika att sätta sig i maktposition med 

ändamål att stärka sig själv och därmed riskera att förminska sina elever. Det är sannolikt 

viktigt att personalen som jobbar på skolan är medvetna om sin egna personliga utveckling 

och har kännedom om sin egen självkänsla. På de sättet kan lärarna sätta sig utanför sig 

själva och analysera sitt handlande istället för att göra eleverna till syndabockar. Löwenborg 

och Gislason (2006), belyser att det är viktigt att lärarna kan titta på sig själv och sin egen roll 

i olika situationer och samspelet med eleverna. För att kunna se sin egen del i situationen där 
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elever är involverade kräver det att läraren har ett visst mått av självkänsla för att kunna 

utvärdera sina känslor och sitt bemötande mot eleverna hävdar författarna. 

Relationer och elevers lärande 

I en studie gjord av Marsh (2012), lyfts det fram att de lärare som lägger fokus på 

relationsarbete i undervisning och i elevernas lärande, lättare gynnar elevernas sociala och 

kunskapsmässiga utveckling. Vi kan i analysen se att detta kan göras genom att lärarna 

skapar en trygg miljö där eleverna ges möjlighet till delaktighet. Olsson (2009), framhåller att 

lärarens relation till sina elever kan fungera som ett stöd för elevens utveckling men även 

som ett sätt för eleven att få omsorg, trygghet och positiv feedback. I vår analys framkom det 

att lärarens relation till eleven och vice versa kan ha en betydande roll för hur eleven tar till 

sig ny kunskap och det intressanta är lärarens syn på sin egen roll samt hur betydelsefull 

läraren anser att relationsarbete är för elevens lärande. Engagerade lärare kan vara 

huvudkomponenten för att kunna nå ut till elever och utveckla deras lärande. Detta 

uttalande styrks av Helm (2007), som uppmuntrar lärare till att vara lyhörda för elevernas 

sociala och kunskapsmässiga behov och att ge dem kontinuerlig positiv feedback. Genom att 

stärka elevernas självkänsla i deras lärande minskas riskerna för att de fastnar i en negativ 

spiral (Helm, 2007). 

För att stärka sina elever och få dem att känna sig trygga i sig själv, med gruppen och i sitt 

lärande är det med största sannolikhet att lärarens roll är en viktig pusselbit. Miller och 

Moran (2005), lyfter fram att lärare bör försöka förstå att det finns en sorts dubbelhet kring 

begreppet självkänsla. Elevens egenvärde och sin syn på sin kompetens är två delar av 

självkänsla (Miller och Moran, 2005). Här hamnar vi återigen i att det bör finnas en sorts 

lyhördhet för eleverna och att lärarens synsätt är av stor vikt i hur denne kommer att stärka 

sina elever i deras lärande. Samtliga respondenter reflekterade över hur de agerade i olika 

situationer och hur de är i sitt eget ledarskap gentemot barnen. Detta visade sig i att de alla 

försökte se och bekräfta varje elev men att de enligt dem själva troligtvis missade någon. 

Försöken till att se och bekräfta varje elev kan ge många elever känslan av att de är trygga 

och att det finns människor som ser mig och som ger mig en sorts uppmuntran. Vygotskij 

(2001), påvisar att lärandet har sin grund i samspel med andra människor och att dessa 

möten så småningom utvecklas till social kompetens. Enligt honom är samspel ett sätt att 

utveckla lärande och främja utveckling då olika interaktioner med andra kan utveckla en 

relation som kan stötta eleven i sitt vidare lärande. På skolarenan är det troligen återigen 

läraren som utgör grunden för elevens lärande och relationer. Det blir därför dennes 

skyldighet att bjuda in till relationer samt att få eleverna att känna att de får en betydelsefull 

relation med läraren och gruppen. I analysen framgick det slutligen att samspelet mellan 

lärare och elever utgör en väsentlig funktion när det handlar om att skapa relationer och 

utveckla elevers självkänsla i deras lärande. Lärarens roll framgick också som betydelsefull 

och det visade sig i analysen att ansvaret för att bygga en fungerande relation ligger på 

läraren då det är denne som ska bjuda in eleverna och ge olika möjligheter för att få dem att 

känna sig bekräftade och sedda.  
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Slutsats  
Med vår undersökning har vi fått litteraturen bekräftad, att elevers självkänsla har stor 

betydelse för deras kunskapsinhämtning och trygghet. Vårt främsta syfte med denna 

undersökning var att ta reda på olika lärarkategoriers uppfattningar om självkänsla och dess 

komplexitet samt vilka arbetsmetoder de använder. I vårt resultat kan vi förstå att det är 

lärarens egen syn på självkänsla som spelar roll för hur denne arbetar med det tillsammans 

med sina elever. Vi kan även utläsa i studien hur viktigt det är att det finns ett bra sampel 

mellan lärare och elev och hur betydelsefullt det är att läraren kan bemöta eleven där den 

befinner sig samt se vart denne är på väg i sin utveckling. Det framkommer även att det är 

betydelsefullt att all personalen som jobbar på skola ger sina elever positiv uppmärksamhet i 

form av beröm och stöttning, hellre än skäll och bestraffning. Vilket kan bidrar till att 

förändra ett barns beteende åt ett önskvärt håll. En fråga som vi kan ställa oss är, kan man 

stärka någon annan individs självkänsla utan att själv ha en god självkänsla?  

Förslag på vidare forskning 
Vi har genom läst forskning kring ämnet fått en ytterligare förståelse för hur viktigt det är att 

lyfta fram begreppet självkänsla. Vi finner det intressant att ytterligare utöka denna studie 

genom att göra observationer i de olika lärandemiljöerna för att se om lärarnas uppfattningar 

och uttalanden stämmer med hur de arbetar. Lärare vet nog hur de skulle vilja arbeta med 

självkänsla i undervisningen och på vilket sätt de vill bemöta sina elever, men deras tid att 

åstadkomma det spelar nog en stor roll.  Det skulle även vara intressant att se hur elevers 

självkänsla visar sig ur ett elevperspektiv. Vilka uppfattningar har elever kring självkänsla 

och på lärarens agerande i deras lärande? 
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Bilaga 1 - Missiv 

 

Hej! 

Vi är två lärarstudenter, Emma Gustafsson och Mary Wigdén, som skriver vårt 

examensarbete vid Mittuniversitetet i Härnösand. Vi har under vår utbildning utvecklat ett 

intresse för elevers självkänsla i skolan. Vi vill med denna studie ta reda på hur olika 

yrkeskategorier uppfattar arbetet med elevers självkänsla och hur de arbetar med elevers 

självkänsla i den pedagogiska praktiken. Detta kommer ske i form av en kvalitativ enkät via 

epost och ev. djupintervjuer med deltagande lärare. Under intervjuerna kommer vi att 

använda ljudupptagning för att underlätta vårt efterarbete. 

Informationskravet: Ovan har vi beskrivit syftet att använda oss av metoder såsom enkät och 

intervjuer och vad vi förväntar oss utav dig som deltagare i studien. Ytterligare vill vi 

informera om att det är frivilligt att delta och om så önskas kan du som deltagare avbryta din 

medverkan när som helst under studiens gång.  

Samtyckeskravet: Till vår studie krävs det att du ger ditt samtycke då ditt deltagande är på 

dina villkor. 

Konfidentialitetskravet: Deltagare i vår studie ska ges största möjliga konfidentialitet och 

personuppgifterna ska förvaras på sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem. 

Nyttjandekravet: Det insamlade materialet kommer endast att nyttjas till vår studie och efter 

att vårt examensarbete har examinerats och blivit godkänt, kommer materialet att förstöras.  

 

För att studien ska bli så heltäckande som möjligt är varje persons deltagande mycket viktigt! 

Vi ser gärna att Du mejlar tillbaka dina svar till oss senast den 10 april (vecka 15). 

 

Tack på förhand för din medverkan! 

Vid frågor kan du kontakta oss via e-post eller telefon. 

 

Emma Gustafsson                                                                                   Mary Wigdén 

xxxxxxxxx@student.miun.se/                                                                xxxxxxxxx@student.miun.se 

07xxxxxxxxx                                                                                             07xxxxxxxx 

 

 



 

 

 

Bilaga 2 – Enkätfrågor 

Enkätfrågor  

Tack på förhand för din medverkan i vår studie.  

Om du har intresse av att sedan delta i en djupintervju på ca 40 minuter och för att vi lättare 

ska kunna kontakta dig, var vänlig skriv ditt namn och vilken skola du arbetar på. 

Vi ser gärna att Du mejlar tillbaka dina intervjusvar till oss senast den 10 april (vecka 15). 

 

Namn: _________________________________________ 

Arbetsplats: _____________________________________ 

Yrkesbefattning: _________________________________ 

År i yrket: _______________________________________ 

 

1. Vad innebär begreppet självkänsla för dig? 

 

2. Hur definierar du en god självkänsla respektive en låg självkänsla? 

 

3. Hur uttrycker sig en låg självkänsla hos elever i skolverksamheten? 

 

4.  Läroplanen för grundskola, förskoleklass och fritidshem syftar till att läraren ska 

arbeta med att främja elevers lust att lära samt att tro på sin egen förmåga.  

a) På vilket sätt arbetar ni med detta uppdrag på er arbetsplats? 

 

5. Vilken innebörd anser du att självkänslan har för eleven och dennes lärande?  

 

6. Beskriv en situation där du upplever att du som pedagog har påverkat en elevs 

självkänsla positivt respektive negativt. 

 

 

 

Vid frågor kan du kontakta oss via e-post eller telefon: 

Emma Gustafsson                                                                                             Mary Wigdén 

xxxxxxxx@student.miun.se / xxxxxxxxxxx@edu.svalov.se               xxxxxxxx@student.miun.se  

07xxxxxxxx                                                                                                          07xxxxxxxx 
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mailto:xxxxxxxxxxx@edu.svalov.se
mailto:xxxxxxxx@student.miun.se


 

 

 

Bilaga 3 – Djupintervjufrågor  

 

1. Kortfattad beskrivning av begreppen, självbild, självkänsla och självförtroende. 

2. Anser du, att din relation till eleverna har betydelse för deras lust att lära i skolan? 

3. Anser du att det finns utrymme i undervisningen att arbeta med självkänslan?  

Om ja, ge exempel på hur.  

4. Vilka utmaningar stöter du på i din relation till eleverna? 

5. Vilken utbildning/kompetens har du fått som rör arbete om elevers självkänsla? 

6. Tycker du att du ser och bekräftar varje elev? 

a) Om ja, på vilket sätt? b) Om nej, hur kommer det sig? 

7. Anser du att det finns utrymme under lärsituationer att arbeta med elevers självkänsla? 

Beskriv dina tankar 

8. Kan du känna, att ditt beteende i lärsituationer påverkar elevernas lust att lära? 

a) På vilket sätt? 

9. Anser du det vara viktigt att stärka elevers självkänsla? Varför/varför inte? Beskriv!  

 


