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Abstrakt
Syftet med studien var att ur ett lärarperspektiv beskriva självkänslans betydelse för elevers 
lärande samt lärarens roll i detta. Utifrån litteraturen såg vi att det finns ett klart samband 
mellan elevers självkänsla och deras skolprestationer, forskningen säger dock olika i frågan 
om det är hög självkänsla som leder till goda studieresultat, eller vice versa. Litteraturen 
visade även att elever ofta utvecklar olika försvarsstrategier för att skydda sin självkänsla. Det 
som kanske påverkar självkänslan mest är det sociala samspelet tillsammans med andra 
människor, exempelvis föräldrar, lärare och vänner. Tre kvalitativa intervjuer genomfördes 
med tre lärare på olika skolor som alla jobbar mot grundskolans tidigare år. Resultatet visade 
att alla lärarna var överens om vilken stor betydelse självkänslan har för elevers lärande och 
att det är viktigt att arbeta med detta i skolan. Lärarna ansåg sig ha ett ansvar att jobba med 
elevernas självkänsla, men poängterade vikten av att det krävs ett samarbete mellan hem och 
skola för att detta skall fungera. En lärdom vi tagit med oss efter utfört examensarbete är att vi 
som lärare inte bara har ett ansvar att stärka elevernas ämneskunskaper, utan även att stärka 
deras självkänsla då denna har en stark koppling till lärandet. 

Nyckelord: Self-esteem, self-concept, academic achievement, elementary school, primary
school, student, pupil
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Inledning
Självkänsla är idag ett aktuellt begrepp i vårt samhälle. I media figurerar samtalsterapeuter, 
psykoterapeuter och coacher som alla betonar vikten av god självkänsla. I dagens samhälle 
ställs det höga krav på människorna som gör att de känner att de inte duger och räcker till, 
vilket kan leda till en låg självkänsla för många. En av oss blev utfryst under högstadiet och 
fick där uppleva hur det är att ha en låg självkänsla och hur det kan påverka lärandet. Hon har 
idag insett vikten av att ha en bra självkänsla och hur stärkande det är att veta att man duger 
som man är.
    Vi tycker att det är viktigt att tidigt börja jobba med elevernas självkänsla för att de ska 
känna att de duger som de är och för att de ska ha så goda förutsättningar som möjligt för att 
lära. Vi har båda ett intresse av att eleverna mår bra i skolan och att må bra tycker vi är 
förknippat med en god självkänsla. I vår kommande lärarprofession kommer vi att stöta på 
elever med låg självkänsla och då vi tror att detta kan påverka deras lärande negativt, tycker vi 
det är viktigt att utveckla vår kunskap kring detta för att kunna hjälpa dessa elever.

Syfte 

Syftet med studien är att ur ett lärarperspektiv beskriva självkänslans betydelse för elevers 
lärande samt lärarens roll i detta. 
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Bakgrund
Inom självbildsforskningen finns mängder av själv-begrepp, exempelvis självbild (self-
concept), självuppfattning, självkänsla (self-esteem), självförtroende (self-confidence) och 
självsäkerhet (self-assurance). Några av dessa begrepp betyder ungefär samma sak, vilket 
ibland gör det svårt att skilja dem åt. Ibland är det svårt att översätta engelska själv-begrepp 
till svenska då det finns flera ord för samma begrepp. Self-concept och self-esteem är två 
begrepp vars betydelse är nära besläktade. Self-concept syftar till den beskrivande aspekten av 
självet medan self-esteem är den värderande. I denna rapport har främst begreppet self-esteem
använts, men även begreppet self-concept berörs i rapporten.

Det finns många stora namn inom självbildsforskningen, exempelvis James (1842-1910), 
Rosenberg (1922-1992) och Coopersmith (1926-) för att nämna några. Deras teorier och 
tankar har haft stor betydelse i ämnet och håller fortfarande, vilket gör att dagens forskare ofta 
utgår från dem.

Definition av begreppet självkänsla
Det finns många definitioner av självkänsla, vi har valt att utgå från Coopersmiths 
definition från 1967 där han förklarade begreppet enligt följande: 

self-esteem is a personal judgment of worthiness that is expressed in the attitudes the 
individual holds toward himself. It is a subjective experience which the individual conveys 
to others by verbal reports and other overt expressive behaviour (Coopersmith, 1967, sid. 4-
5).

Självkänsla är en personlig bedömning av värdighet som uttrycks i de attityder som 
individen har gentemot sig själv. Det är en subjektiv upplevelse som individen förmedlar 
till andra genom verbala yttranden och andra öppna och uttrycksfulla beteenden (Vår 
översättning).

Förankring i styrdokument
Skolans roll vid grundläggandet av självkänslan poängteras i Läroplanen för det obligatoriska 
skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo94) där följande står att läsa:

Personlig trygghet och självkänsla grundläggs i hemmet, men även skolan har en viktig roll 
därvidlag. Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas, känna växandets glädje och få erfara 
den tillfredsställelse som det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter (Lpo 94, sid.
7).

I Lpo94 står även att läsa att ”Skolan skall sträva efter att varje elev utvecklar tillit till sin 
egen förmåga” (Lpo 94 sid. 9) och att ”Skolan skall sträva efter att vara en levande social 
gemenskap som ger trygghet och vilja och lust att lära” (Lpo 94 sid. 7). Dessa faktorer anser 
vi är en förutsättning för en bra självkänsla och vi tycker att dessa citat visar på att skolan har 
ett ansvar när det gäller att utveckla självkänslan hos eleverna.
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Teori om Självet
En tänkare som enligt Johnson (2003) funderade mycket på självet var William James. 
Wennerberg (2009) beskriver James som en amerikansk filosof och psykolog som föddes i 
mitten av 1800-talet och var verksam vid Harvard University. James psykologiska 
beskrivningar av självets påverkan på människans sociala beteende har inspirerat till fortsatt 
forskning inom socialpsykologin.  

James (1952) skriver att människans ”själv” inte bara består av dennes kropp och själ, utan 
även av dennes kläder, hus, familj och släkt, vänner, anseende, jobb och tillgångar. 
Framgångar och motgångar rörande dessa saker gör att man som människa känner sig mer 
eller mindre lyckad eller misslyckad beroende på hur högt man värderar de olika faktorerna. 
För att förstå självet delar James bland annat upp det i ”Självets beståndsdelar” och ”De 
känslor som beståndsdelarna väcker”. Självets beståndsdelar är enligt James uppdelade ibland 
annat det materiella självet och det sociala självet. Kroppen är den viktigaste delen i det 
materiella självet, där vissa kroppsdelar är mer viktiga än andra. Sedan kommer kläderna då 
vi identifierar oss själva genom dessa. Vår familj är nästa del i det materiella självet för när en 
familjemedlem dör, dör även en del av oss själva. Vårt hem är också en viktig del i det 
materiella självet då vi tillbringar en stor del av vårt liv där. Vi vårdar instinktivt vår kropp, 
vår familj och vårt hem genom att ta hand om dem på bästa sätt eftersom de är livsviktiga 
beståndsdelar av vårt liv.

James (1952) menar att det sociala självet bygger på den bekräftelse som vi får från vår 
omgivning. Vi har ett medfött behov att bli sedda och hörda och få positiv bekräftelse från 
andra människor för att kunna känna oss tillfredställda. Om människorna i vår omgivning 
aldrig skulle hälsa på oss, svara oss, bry sig om vad vi gör och hur vi mår eller låtsades som 
att vi inte fanns, skulle vårt sociala själv inte må bra. James ansåg att människan har lika 
många sociala själv som det finns människor som känner igen och har en bild av en. Dessa 
människor kan kategoriseras in i olika grupper eftersom att de kan ha olika uppfattningar om 
en och samma person, då vi människor beter oss och visar upp olika sidor av oss själva 
beroende på vilka människor vi umgås med och vilka situationer vi befinner oss i. Som 
exempel kanske en person tar rollen som ledare på sin arbetsplats, medan han bland sina 
vänner har en mer avvaktande roll eller tvärt om. En människas anseende och heder är en del 
av det sociala självet. För att en soldat ska behålla sin heder krävs det exempelvis att han ska 
slåss och kanske dör för sitt land, medan det är okej för andra att fly vid en sådan situation 
utan att vara rädd att behöva förlora sin heder.

De känslor som det materiella-, sociala- och andliga självet väcker är enligt James (1952) 
antingen självgodhet (egenkärlek, stolthet, högmod, självkänsla, fåfänga, arrogans) eller 
missnöje över sig själv (blygsamhet, ödmjukhet, förvirring, skam, förödmjukelse, dåligt 
självförtroende, ånger, förtvivlan). Dessa motsatta känslor är medfödda förmågor som är 
grundläggande för människan. 

James kvot
James (1952) myntade en formel för självkänslan, self-esteem = success/pretentions. Med 
detta menade han att en människas självkänsla bestäms av hur denne presterar i relation till de 
ambitioner som satts upp. Johnsons (2003) tolkning av James kvot är att för att vi ska kunna 
öka vår självkänsla genom framgångsrika prestationer måste vi sätta upp realistiska mål. Om 
vi sätter upp för höga mål kan det leda till dåliga resultat vilket innebär att individen inte får 
bekräftelse. Det kommer heller inte att leda till en ökad självkänsla om du underskattar din
egen förmåga, utan det gäller att hitta en realistisk anpassning av ambition till förmågan. 
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Självkänslans utveckling hos barnet
Brodin och Hylander (2002) menar att det inte alltid är så lätt att förstå vilken bild barn har 
av sig själva utifrån hur de beter sig. De menar att ett barn med en god förståelse för sina 
egna känslor kan verka blyg medan en som har svårt att förstå sig själv kan uppträda 
självsäkert. Det som kommer att få betydelse för hur barnens självkänsla utvecklas blir hur 
deras känslouttryck bemöts av vuxna. En del barn har en lättväckt ilska, andra har en 
lättväckt skam och vissa har en lättväckt glädje. Dessa olika beteenden hos barnen kommer 
att leda till olika bemötanden av vuxna vilket i sin tur leder till en varierande självkänsla hos 
barnen.

Enligt Brodin och Hylander (2002) är barnets namn centralt för dennes självkänsla. Barnet 
uppfattar tidigt sitt eget namn och reagerar på det. Hur barnet oftast hör sitt eget namn sägas 
av andra har betydelse för självbilden, det vill säga hur de uppfattar sig själv. Är rösten och 
tonfallet vänligt och kärleksfullt bekräftas den goda självbilden hos barnet medan en ilsken 
och gnällig röst utgör ett hot mot självkänslan. Detta leder till att barn kan känna sig positivt 
uppmärksammade eller negativt utpekade när de hör sitt eget namn. En del barn springer iväg 
när man ropar på dem medan andra sträcker på sig fulla av förväntan när man tilltalar dem.

Grunden till en positiv självbild är enligt Brodin och Hylander (2002) en människas glada 
och positiva upplevelser som han eller hon har tillsammans med andra, eller ensam för sig 
själv. Den goda självkänslan växer i möten mellan människor där det finns ett ömsesidigt 
intresse och glädje för den andra personen. Brodin och Hylander menar att självkänsla också 
handlar om att kunna lita på sina känslor, inte bara de positiva utan också de negativa. Blir 
man exempelvis illa behandlad ska man kunna försvara sig, vilket innebär att man behöver 
känna sin ilska och kunna använda den på ett konstruktivt sätt.

Brodin och Hylander (2002) skriver att det är viktigt att barnen får möta utmaningar för att 
kunna utvecklas och få en positiv bild av sig själv. Dessa utmaningar ska vara rimliga för 
barnen då ett misslyckande inte ska ge självkänslan en allt för stor törn. Svåra utmaningar 
kan te sig olika för olika barn, då en del hanterar situationen med att dra sig undan för att 
skammen man får ska försvinna, medan andra istället gör allt för att förstå och klara av det 
som är svårt. Vilken av dessa strategier som ett barn väljer har mycket att göra med vilken 
bild barnet har av sig själv från början. Barn som anser sig kunna, vill gärna ha nya och svåra 
utmaningar, medan de som inte anser sig kunna hellre drar sig tillbaka direkt. När ett barn 
lyckas med en riktigt svår utmaning som denna tagit sig för att klara, kommer självkänslan 
att få en otrolig kick.

Självkänslans betydelse
Baumeister, Campbell, Krueger och Vohs (2003) skriver att de flesta människor anser att 
självkänsla är något viktigt, och att det är nästan omöjligt att en människas självkänsla inte 
rubbas när man får höra att man är attraktiv, älskvärd, opålitlig eller inkompetent. När en 
människas självkänsla ökar eller minskar sätts ofta starka känslomässiga reaktioner igång och 
vanligast är att detta sammanfaller i samband med stora framgångar eller misslyckanden i 
livet. Vidare menar Baumeister et al. att självkänslan ökar när en människa vinner en tävling, 
löser ett problem, eller blir accepterad av en viss social grupp, och att den på samma sätt 
minskas vid motsvarande misslyckanden. Med detta menas att nivån på självkänslan, om den 
är hög eller låg, är ett resultat och en orsak av livets stora framgångar och misslyckanden.

Den hierarkiska modellen
Shavelson, Hubner och Stanton (1976) lanserade i en artikel 1976 sin teori om att självet är 
mångfacetterad och visade detta i en hierarkisk modell (se bilaga 1). Både den beskrivande 
(self-concept) och den värderande (self-esteem) aspekten av självet antas vara uppbyggt på 
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samma sätt enligt den hierarkiska modellen. Shavelson et al. utgick från den globala 
självkänslan, det vill säga den totala självkänslan som en människa har och menade att den 
kan delas in i två komponenter: akademisk- och icke-akademisk självkänsla. Den akademiska 
komponenten är uppdelad i skolämnen: exempelvis engelska, historia, matematik, 
naturkunskap och sedan till specifika områden inom ämnet. Den icke-akademiska 
komponenten består av social-, emotionell- och fysisk självkänsla, som sedan delas upp i mer 
specifika aspekter. Den fysiska självkänslan är till exempel uppdelad i fysisk förmåga och 
utseende. 

Shavelson et al. (1976) menar vidare att den globala självkänslan är väldigt stabil och 
påverkas inte så lätt av exempelvis mindre framgångar eller misslyckanden. För att den 
globala självkänslan ska påverkas krävs det upprepade med- eller motgångar i individens liv. 
Shavelson et al. refererar till Ludwig och Maehr som gjorde en undersökning som visade att 
framgångar och misslyckanden i en idrottsuppgift påverkade självkänslan inom det specifika 
ämnet idrott men inte deras globala självkänsla. 

Även Skaalvik och Skaalvik (1996) ger ett exempel på detta när de beskriver en elev som 
tidigare inte haft problem med matematik men som möter motgångar med bråkräkning. De 
menar att elevens erfarenhet inom detta område i matematiken direkt kan påverka elevens 
självkänsla inom området. Däremot kommer inte självkänslan i matematik generellt att 
påverkas lika mycket, eftersom att den bygger på erfarenheter av många olika områden inom 
matematiken, exempelvis geometri, algebra med flera. Elevens akademiska självkänsla 
kommer inte att påverkas nämnvärt av detta eftersom den bygger på erfarenheter i alla 
skolans ämnen. Mest stabil är därför den globala självkänslan som knappast alls kommer att 
påverkas av (för den generella självkänslan obetydande) motgången i bråkräkning.       

Försvar mot dålig självkänsla
Rosenberg (1968) berättar att elever tar till olika sätt för att undvika att känna sig 
misslyckade, han pratar om olika försvarsmekanismer. Han beskriver hur människors olika 
urval (psykologisk selektivitet) fungerar för att bibehålla självkänslan. Rosenberg redogör för 
fem olika typer av skyddsmekanismer som människor tar till för att stötta eller skydda 
självkänslan:

 Självvärderingsselektivitet (Selectivity of self-values)
 Selektiv tolkning (Selective interpretation)
 Selektivitet av samhällsklass (Selectivity of standards)
 Selektivitet i socialt samspel (Interpersonal selectivity)
 Selektivitet av situationer och aktiviteter (Situational selectivity)

Självvärderingsselektivitet innebär enligt Rosenberg (1968) att det är de elever som tror att 
de är omtyckta av andra som har en hög global självkänsla, detta eftersom dessa personer har 
positiva tankar om sig själv. Relationen mellan självskattning (self-estimate) och den globala 
självkänslan är stor hos dem som tycker att det är viktigt att vara omtyckta, medan relationen 
är mycket svagare hos dem som inte bryr sig om detta. Rosenberg reflekterar särskilt över de 
elever som inte trodde sig vara särskilt omtyckta och hur högt de värderade att vara detta. I en 
studie som Rosenberg genomförde visade det sig att bland de elever som inte brydde sig om 
de var omtyckta eller inte, var det bara 19 procent som hade en låg global självkänsla, medan 
det var 50 procent av de elever som tyckte att det var viktigt att vara omtyckta som hade en 
låg självkänsla. Självkänslan påverkas även av hur man som människa värderar olika 
personliga kvaliteter, exempelvis intelligens, pålitlighet och plikttrogenhet. Självkänslan 
kommer att påverkas på olika sätt beroende på hur viktiga dessa kvaliteter är för individen. 
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Detta tolkar vi som att självkänslan hos en elev som värderar intelligens högt men själv inte 
anser sig vara intelligent kommer att påverkas negativt, medan självkänslan hos en 
ointelligent elev som inte värderar detta högt inte kommer att påverkas. Studien som 
Rosenberg gjorde visade att elever värderar de saker som de anser sig vara bra på högt, och 
nedvärderar de kvaliteter som de anser sig vara dåliga på.

En annan typ av skyddsmekanism är enligt Rosenberg (1968) selektiv tolkning. 
Rosenberg ger ett exempel på detta när det gäller betyg. Han menar att betyg är ett objektivt 
sätt att mäta prestationer på. Vad betygen står för är upp till individen att avgöra. Det är fler 
elever som tolkar sina goda betyg som ett resultat av att de är bra i skolan än elever som tolkar 
detta som ett resultat av att de är smarta eller originella. De flesta är med andra ord överens 
om att betyg är en bra indikation på hur bra student man är men att det inte alls avslöjar 
mycket om huruvida studenten är smart eller originell.

Rosenberg (1968) nämner också människans selektivitet av samhällsklass som en 
skyddsmekanism. Han skriver att människor från arbetarklassen inte har lika stora 
förväntningar på att lyckas i karriären som personer som är uppvuxna i medelklassfamilj. Man 
kan fråga sig om arbetarklassens lägre förväntningar kommer att resultera i en lägre 
självkänsla, men Rosenberg menar dock att det inte behöver vara så då deras ambition ofta är 
mycket lägre.

När det gäller människans selektivitet i socialt samspel med andra skriver Rosenberg 
(1968) att människor i första hand väljer att umgås med dem som tycker om en, och undviker 
de som inte gör det. En av de viktigaste angelägenheterna för ungdomar är sökandet av social 
acceptans. De söker ständigt efter omgivningar, exempelvis olika kamratgrupper, där de kan 
bli accepterade. Det är vanligt att ungdomar revolterar mot sina föräldrar som inte accepterar 
deras beteende vilket kränker deras självkänsla. För att stärka sin självkänsla söker de sig 
istället till grupper som accepterar dem.

Däremot påpekar Rosenberg (1968) att det dock finns begränsningar när det gäller dessa 
val. Han skriver att människan har en stor frihet när det gäller att välja vilka vänner man vill 
umgås med, men när det gäller föräldrar, lärare, barn, grannar, arbetsgivare och 
arbetskamrater är valet inte lika fritt. Om vi blir osams med våra vänner kan vi välja att inte
umgås med dem längre, medan det är svårare att undvika tillexempel en arbetsgivares eller en
lärares kritik och sällskap. 

Den sista skyddsmekanismen kallar Rosenberg (1968) selektivitet av situationer och 
aktiviteter. Rosenberg menar att vi människor tenderar att utsätta oss för situationer där vi 
utmärker oss positivt snarare än situationer där vi känner oss bristfälliga. Det är exempelvis 
vanligt att studenter väljer ämnen som de är starka i medan de undviker ämnen de är svaga i. 

Några begränsningar när det gäller selektivitet av situationer och aktiviteter kan enligt 
Rosenberg (1968) vara då en människas ekonomi sätter gränsen för exempelvis vilka 
aktiviteter eller ämnen han eller hon kan syssla med. Vi tolkar detta som att alla människor 
inte har möjlighet att välja att utöva vissa fritidsaktiviteter som exempelvis ridning eftersom 
detta inte kan bekostas av alla då det kostar mycket pengar.
Man kan sammanfatta det Rosenberg (1968) skriver om försvarsmekanismer som att 
självkänslan är viktig då den styr tanke och handling inom en rad olika områden, exempelvis 
våra värderingar, våra minnesprocesser, vårt perspektiv på och tolkningar av fakta, de mål vi 
sätter upp, vårt val av vänner, civilstånd, grupper, föreningar, yrken och av miljöer i 
allmänhet. Det är viktigt att underhålla självkänslan eftersom den ständigt är närvarande i vårt 
dagliga liv men också för att den kommer att påverka oss på längre sikt.

Skaalvik och Skaalvik (1996) refererar till Tice som också menar att elever har ett behov 
av att försvara självkänslan och att dessa försvarsmekanismer kan innebära ett handikapp i 
inlärningssituationer. Detta medför enligt Skaalvik och Skaalvik (1996) att eleverna blir 
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mindre motiverade för skolarbetet, anstränger sig mindre och har mindre uthållighet när de 
stöter på motgångar.

Även Brodin och Hylander (2002) beskriver hur ett barn kan bete sig för att skydda sin 
låga självkänsla. Om ett barn upprepade gånger utsätts för kränkningar och tillrättavisningar 
sänks deras självkänsla. Detta kan leda till att barnet tillslut inte tål att få ett nej, utan minsta 
lilla motgång utan att uppfatta det som en kränkning. Detta kan på sikt utvecklas så att barnet 
blir aggressivt och ibland tar till våld. Ett annat, mera ”fint” sätt för barn att attackera andra 
på, är att försöka få dem att skämmas genom att förlöjliga, håna, eller visa sitt förakt för dem.

Olika områdens värde 
Resultatet av de värderingar vi gör av oss själva på olika områden är enligt Skaalvik och 
Skaalvik (1996) vår självkänsla. Självkänslan kommer att påverkas positivt om till exempel 
en elev värderar sig själv som duktig i skolan, bra i idrott, som en omtyckt klasskamrat, samt 
accepterad och älskad av sina föräldrar. På samma sätt som James (1952) beskriver att självet 
påverkas av med- och motgångar beroende på hur högt man värderar området skriver även 
Skaalvik och Skaalvik om detta. Skaalvik och Skaalvik menar att beroende på hur man 
värderar olika områden, kommer självkänslan påverkas mer eller mindre. Det är individuellt 
hur man värderar olika områden, olika områden betyder därmed olika mycket för olika 
människor. En person kan exempelvis värdera sig själv som en dålig fotbollsspelare utan att 
det har någon betydelse för självkänslan. Detta beror på att personen inte tycker det är viktigt 
att vara bra på fotboll.

Skaalvik och Skaalvik (1996) refererar till en undersökning gjord av Harter och Mayberry 
som visade på att självkänslan påverkas mest i de områden som vi värdesätter högst. 
Undersökningen visade att eleverna hade en hög självkänsla i de områden som de hade störst 
kompetens i och som de värderade som viktigast. De områden som eleverna kände att de hade 
mindre kompetens inom värderade de för det mesta som mindre viktiga. De elever som dock 
värderade områden där de hade lägre kompetens högt, hade i regel lägre självkänsla. 
Resultatet på undersökningen visade att en negativ självvärdering inom ett bestämt område 
kunde leda till en låg självkänsla för vissa, men inte för andra, detta beroende på hur individen 
värderade det specifika området. Resultatet av denna undersökning kan även styrkas i det som 
Rosenberg (1968) kom fram till i sin undersökning, där han också menade att de värderingar 
vi gör ofta hänger samman med den kompetens vi besitter i olika ämnen. Rosenberg hävdar 
att vår självkänsla är baserad på de värderingar vi gör och hur vi upplever att vi lyckas i 
förhållande till de kvalitéer som vi värdesätter högt. Han skriver att ”… a man´s global self-
esteem is not based solely on his assessment of his constituent qualities; it is based on his self-
assessments of qualities that count” (Rosenberg, 1968, s.339).

Självkänsla och lärande
Skaalvik och Skaalvik (1996) refererar till Bandura och Covington som menar att låg 
akademisk självkänsla kan ha negativa konsekvenser i inlärnings- och prestationssituationer 
där det kan skapa ångest och stress.

Baumeister et. al (2003) beskriver begreppet lärande enligt följande: “Learning by 
definition, involves acquiring information and skills that one does not initially have”
(Baumeister et. al, 2003, s.10). Han menar alltså att lärande innebär att man förvärvar 
kunskaper och färdigheter som man inte hade sedan tidigare.

Enligt Brodin och Hylander (2002) finns ett komplext förhållande mellan känslor och 
lärande. De menar att känslorna är involverade vid sökandet efter kunskap, vid 
problemlösning och inlärning av nya färdigheter. Elever som känner att de kan, blir glada och 
stolta vilket i sin tur leder till att självkänslan stärks och de tror sig kunna lära sig ännu mer. 
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Skamkänslor kan däremot uppstå om eleverna upplever att de inte kan. Skammen kan bli en 
drivkraft till lärande men den kan också leda till en blockering och uppgivenhet då 
självkänslan hotas. Att eleverna får lära sig att förstå och hantera sina egna känslor är en 
avgörande kompetens för deras framtid. Därmed blir arbetet med barns känslor ett sätt att 
arbeta med barns lärande.

Barn med hög självkänsla är trygga i sociala situationer och klarar av skolarbetet bra 
enligt Lawrence (1996). Dessa barn blir entusiastiska och nyfikna när de ställs inför nya
utmaningar. Barn med låg självkänsla saknar självförtroende inför skoluppgifter och tror inte 
att de ska lyckas. Konsekvensen av detta blir att barnet försöker att undvika situationer där 
det finns en risk att bli förödmjukad. William James myntade uttrycket: ”With no attempt 
there can be no failure; with no failure no humiliation” (James, 1952 s. 200). Lawrence 
(1996) menar att detta uttryck förklarar varför vissa elever väljer att inte göra någonting alls 
trots att de vet att deras beteende kommer att göra läraren missnöjd. Elever tar hellre risken
att göra läraren arg än att bli förödmjukad inför klasskamraterna. Liksom Rosenberg (1968) 
berättar om elevernas olika försvarsmekanismer, nämner även Lawrence (1996) att elever 
kan göra på olika sätt för att undvika att känna sig misslyckade. Introverta barn är blyga till 
sättet medan utåtagerande barn blir frustrerade och exempelvis blir arroganta och 
skrytsamma för att inte visa deras låga självkänsla.

Lawrence (1996) menar att vi människor vid vissa situationer kan ha känslor av 
otillräcklighet och vid andra tillfällen känna oss duktiga, exempelvis kan en elev känns sig 
dålig i matematik men bra i idrott. Dessa känslor påverkar dock inte den övergripande 
(globala) självkänslan då vi kan fly från dem genom att undvika dessa aktiviteter. Lawrence 
menar att den globala självkänslan är relativt stabil och konsekvent över tiden. Men att den 
dock kan påverkas om elever ständigt utsätts för misslyckanden i skolan. Eftersom elever inte 
har någon möjlighet att fly från lektionerna i skolan påverkar detta lätt deras självkänsla. Om 
elever ständigt misslyckas inom områden som värderas högt av betydande människor i deras 
omgivning kommer även detta att påverka självkänslan. Lawrence påpekar dock att alla barn 
som misslyckas i skolarbetet inte har låg självkänsla.

Misslyckanden är enligt Brodin och Hylander (2002) något som väcker negativa känslor 
hos ett barn. Dessa kan vara känslor som skam och inkompetens och barnet får uppfattningen 
om att de är små och att de inte klarar av något. Skamkänslan leder ofta till att barnet tappar 
sitt intresse för det han eller hon just hållit på med och istället börjar barnet intressera sig för 
något nytt. Får barnet uppleva flera sådana erfarenheter är det stor risk att självkänslan sänks, 
och att barnet även i fortsättningen kommer att uppfatta sig som en person som inte klarar av 
någonting.

Studier om självkänsla

Självkänsla och akademiska prestationer
I en studie testade Skaalvik (1983) hypotesen att det skulle finnas könsskillnader i relationen 
mellan akademiska prestationer, självkänsla och uppfattningen av föräldratrycket gentemot 
akademiska prestationer. I undersökningen ingick bland annat klasser från år 2, 3 och 4. 

Av denna undersökning kom Skaalvik (1983) fram till att det inte fanns något samband 
mellan självkänslan och akademiska prestationer för pojkarna i år 2 och 3. Från och med år 4 
fanns det däremot en utmärkande relation, då lågpresterande pojkar visade en tendens till 
lägre självkänsla. För flickorna kunde man se en liknande relation i år 2 och 3 som för 
pojkarna, men efter år 3 såg man inget samband mellan självkänslan och akademiska 
prestationer. Resultatet indikerar att de akademiska prestationerna spelar en stor roll för 
självkänslan hos flickorna i de lägre åldrarna men inte i de högre, medan det för pojkarna är 
tvärtom. 
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En slutsats som Skaalvik (1983) drar av studien är att självkänslan sänks för lågpresterande 
pojkar medan självkänslan hos lågpresterande flickor inte påverkas. När det gäller pojkarna 
förklarar Skaalvik detta med att de inte kan skydda sin självkänsla genom att sänka vikten av 
sitt skolarbete eftersom pressen från föräldrarna är stor, vilket innebär att deras självkänsla 
kommer att påverkas negativt. Flickorna däremot, kan i motsats till pojkarna sänka vikten av 
sitt skolarbete och därmed skydda sin självkänsla. Detta beror på att de inte har lika stor press 
från föräldrarna som pojkarna har. På grund av att de kan göra detta kommer heller inte 
självkänslan påverkas.

Självkänsla och akademisk självuppfattning
I en annan studie studerade Skaalvik, Valåns och Sletta (1994) relationerna mellan elevernas 
akademiska prestationer, självuppfattning, engagemang för uppgiften (task involvement) och 
deras jag-fokus (ego involvement). Task involvement innebär enligt Skaalvik (1993) att 
eleven fokuserar på uppgiften i sig snarare än på någon yttre belöning. Att lära sig, förstå och 
lösa problemet blir ett mål i sig. Skaalvik (1993) refererar till Nicholls som menar att ego 
involvement innebär att eleverna fokuserar mer på att inte verka dumma istället för att 
fokusera på att lära sig. Dessa elever är upptagna med att jämföra sig med andra samt att 
fundera på vilket intryck de gör på andra elever. 

Syftet med studien var enligt Skaalvik et al. (1994) att undersöka om den generella 
akademiska självuppfattningen påverkar engagemanget för uppgiften. I undersökningen 
mättes bland annat elevernas självuppfattning, självkänsla, engagemang för uppgiften och 
jag-fokus med hjälp av en skala. Skalan för att mäta självkänslan innehöll 12 punkter med 
exempel som: jag har mycket att vara stolt över, jag tror sällan på mig själv, jag tycker om 
mig själv som jag är eller jag önskar att jag vore någon annan. 

Skaalvik et al. (1994) kom i studien fram till att självkänslan har ett stort samband med 
den generella akademiska självuppfattningen och en stor påverkan på jag-fokuset samt ett 
indirekt samband till självuppfattningen i specifika ämnen. Om man uppfattar sin förmåga 
som dålig kan detta påverka självkänslan negativt, vilket i sin tur leder till ett ökat jag-fokus. 
När det gällde elevernas engagemang till uppgiften relaterade det inte alls, eller mycket 
diffust till självkänslan.

Några slutsatser som Skaalvik et al. (1994) drar är att lärare bör försöka att minska de 
lågpresterande elevernas jag-fokus och att det verkar vara den generella känslan av att göra 
bra eller dåligt ifrån sig i skolan som direkt påverkar självkänslan.

Hög självkänsla och goda studieresultat
Baumeister et al. (2003) skriver att det är i amerikanska skolor som arbetet med självkänsla 
varit särskilt betydande. En stor orsak till detta är att man trott att man kan förbättra elevernas 
studieresultat bara man ökar deras självkänsla. Baumeister et al. pekar på flera argument som 
tyder på att hög självkänsla leder till goda studieresultat, bland annat har människor med hög 
självkänsla högre ambitioner än människor med låg självkänsla. Människor med hög 
självkänsla bekymrar sig även inte lika mycket över misslyckanden och är inte lika benägna 
att ge upp då de känner sig inkompetenta och tvivlar på sig själv. Som ett tredje argument 
skriver Baumeister et al. att om man skulle definiera ordet lärande, innebär det att man 
förvärvar kunskaper och färdigheter som man inte hade tidigare och att hög självkänsla kan 
vara till hjälp där, då det inte känns övermäktigt att lära sig nya saker. Det fjärde och sista 
argumentet som tyder på att en hög självkänsla leder till goda studieresultat är att människor 
med hög självkänsla har självförtroende att möta och klara av svåra problem, samt att de kan 
glädjas åt sina framgångar och när de gör framsteg.
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Akademisk självuppfattning och skolprestationer
Skaalvik och Skaalvik (1996) skriver att forskning visat att det finns ett samband mellan 
akademisk självvärdering och självkänsla. Det är vanligt att de elever som uppfattar sig som 
duktiga i skolan har en hög global självkänsla. I en undersökning visade det sig att 82 % av de 
elever som såg sig själv som duktiga i skolan hade en hög självkänsla, medan endast 2 % av 
dessa elever hade en låg självkänsla. Av de elever som såg sig själv som svaga i skolan hade 
däremot endast 15 % hög självkänsla, medan 41 % hade en låg självkänsla. Detta visar på att 
det finns ett samband mellan självkänslan och hur duktiga eleverna tror att de är i skolan. 
Skaalvik och Skaalvik menar även att forskningsresultat har visat att skolprestationer har 
starka samband med akademisk självuppfattning och med självkänsla. Forskning har även 
visat att självkänslan inte påverkas lika starkt av elevernas faktiska skolprestationer som av 
om eleverna tror att de är duktiga i skolan. Orsaken till detta är att när självkänslan påverkas 
av skolprestationerna sker detta genom inverkan av den akademiska självuppfattningen. 
Akademisk självuppfattning är således länken mellan skolprestationer och självkänslan. 

Enligt Skaalvik (1993) är dåliga prestationer i skolan pinsamma erfarenheter som kan leda 
till en känsla av underlägsenhet. Elevers självkänsla och sociala prestige hotas om eleven har 
en låg akademisk självuppfattning, i synnerhet om den beror på en låg förmåga. Elever med 
låg akademisk självuppfattning har låg självkänsla och hög ångest i skolan. Dessa studenter 
har även en ökad medvetenhet om vilket intryck de gör på andra samt en stark motivation av 
att undvika att se dum ut och att inte avvika från sina klasskamrater.

Baumeister et al. (2003) skriver att det bara är ett blygsamt samband som finns mellan 
självkänsla och elevers skolprestationer och att det därför inte tyder på att hög självkänsla 
leder till goda studieresultat. Däremot menar Baumeister et al. istället att det är elevers goda 
studieresultat som har resulterat i deras höga självkänsla och att de insatser som prövats för att 
stärka elevers självkänsla inte har förbättrat elevernas studieresultat och att dessa ibland även 
har visat sig motverka sitt eget syfte. Marsh, Köller, Baumert, Trautwein och Lüdtke (2005) 
menade däremot att självkänslan och elevernas skolprestation påverkar varandra, det vill säga 
att hög självkänsla leder till goda studieresultat, men att goda studieresultat också leder till 
hög självkänsla. Detta påstående sammanfattar de i meningen: ”academic self-concept is both 
a cause and an effect of achievement” (Marsh et.al, 2005, s. 397). 

Social påverkan
Rosenberg och Pearlin (1978) skriver att de personer i vår omgivning som påverkar vår 
självkänsla mest är våra föräldrar och syskon samt våra vänner. I övrigt har läraren ett stort 
inflytande på elevernas självkänsla. Lawrence (1996) menar att självkänslan till en början 
påverkas av familjerelationerna för att sedan gradvis ge företräde åt påverkan från skolan och 
sedan av det samhälle där individen väljer att bo och arbeta. Självkänslan hos barn i 
skolåldern påverkas främst av betydelsefulla människor som exempelvis föräldrar, lärare och 
vänner. Rosenberg och Pearlin menar att ett barns självkänsla till stor del påverkas av vad han
tror att andra tycker om honom.

Skaalvik och Skaalvik (1996) skriver att ett av lärarens uppdrag är att i undervisningen och 
andra pedagogiska sammanhang bevara och utveckla elevernas självkänsla. Även Lawrence 
(1996) anser att läraren har en viktig ställning med möjlighet att kunna påverka elevernas 
självkänsla. När lärare och/eller föräldrar inte ställer några krav på eleverna/barnen när det 
gäller skolarbete kommer inte heller barnen att oroa sig över att misslyckas. Men samtidigt 
kommer barnen troligen inte att prestera om det inte alls ställs några krav på dem.  Om man 
ställer orealistiska krav på eleverna kan dock detta leda till en låg självkänsla. Det måste 
finnas en optimal mängd påtryckningar så att man ser till att barnet bryr sig om att prestera i 
skolan. Däremot måste man se till att dessa påtryckningar inte blir för stora så att barnen 



11

upplever det som allt för pressande. För att kunna ta hänsyn till detta är det viktigt att känna 
till vilken nivå barnet ligger på för att sedan kunna sätta upp realistiska mål. Detta kan 
kopplas till James (1952) kvot där han menade att för att öka sin självkänsla är det viktigt att 
sätta upp mål som är realistiskt anpassade mellan ambition och förmåga. 

Sammanfattningsvis menar Lawrence (1996) att det inte är misslyckade prestationer i sig 
som leder till låg självkänsla, utan det är reaktionerna på misslyckandet från betydelsefulla 
människor i barnets omgivning som är avgörande för självkänslan. Som vi nämnde tidigare så 
menade även Brodin och Hylander (2002) att det som har betydelse för hur barnens 
självkänsla utvecklas är hur vuxna bemöter deras känslouttryck. Lawrence menar att om 
lärare och vuxna i allmänhet ska kunna hjälpa barn till en bättre självkänsla är det viktigt att 
barnen blir medvetna och kan acceptera att misslyckanden är en del av livet och att det alltid 
kommer att finnas någon som är bättre än en själv inom vissa områden. Tids nog kommer 
barnen att bli medvetna om sin egen prestationsnivå och inse att de inte alltid presterar lika 
bra som alla andra, vilket innebär att barnen kan höja sin självkänsla oavsett vad andra tycker 
och säger.
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Metod

Datainsamlingsmetod
Rapportens syfte avgör vilken datainsamlingsmetod som är lämplig för undersökningen.
Backman (1998) beskriver skillnaden mellan kvalitativa och kvantitativa undersökningar. Den 
kvalitativa undersökningen innefattar eller resulterar i verbala formuleringar till skillnad från 
den kvantitativa som kännetecknas av att den innefattar siffror och tal. Siffror och tal kan inte 
ge oss svar på vilka uppfattningar människor har och då syftet med undersökningen var detta,
passade kvalitativa intervjuer som datainsamlingsmetod.

Patel och Davidson (2003) skriver att det finns två aspekter att beakta vid intervjuer. Vi 
måste tänka på hur mycket ansvar intervjuaren har när det gäller frågornas utformning och 
inbördes ordning, det vill säga vilken grad av standardisering intervjun har. Vi måste även 
tänka på i vilken utsträckning frågorna är fria att tolka fritt för intervjupersonen, det vill säga
vilken grad av strukturering intervjufrågorna har.

Enligt Patel och Davidson (2003) har kvalitativa intervjuer oftast en låg grad av 
standardisering. En ostandardiserad intervju innebär enligt Patel och Davidson att man 
formulerar frågorna under intervjun och ställer dem i den ordning som är lämplig medan en 
standardiserad intervju ställer exakt samma frågor i exakt samma ordning vid varje 
intervjutillfälle. Eftersom vi formulerade intervjufrågorna i förväg, men ändå var öppna för att 
ändra ordningen på dem, så fick vår intervju en medelgrad av standardisering. Vi valde att 
använda en ostrukturerad intervju, där det enligt Patel och Davidson (2003) finns stora 
möjligheter för intervjupersonerna att svara på frågorna eftersom frågorna är öppna utan fasta 
svarsalternativ. Då vi ville ha reda på intervjupersonernas egna åsikter och erfarenheter, 
passade en ostrukturerad intervju bäst då den ger fylligare svar än en strukturerad intervju 
som enligt Patel och Davidson endast ger intervjupersonerna möjlighet att svara kortfattat 
eller ja och nej.

Våra tankar om hur intervjuerna utfördes med stöd från Patel och Davidson (2003), kan 
även styrkas av Kvale (1997) där han beskriver den kvalitativa intervjun enligt följande: ”Den 
kvalitativa intervjun kallas ibland ostrukturerad [...] intervju” (Kvale, 1997, s.19).

Undersökningspersoner
Undersökningen genomfördes med tre verksamma pedagoger i en stad i Norrbottens län som 
vi kommit i kontakt med under vår utbildning. Anledningen till att vi valde att intervjua lärare 
är kopplat till vårt syfte då det är ur lärarnas perspektiv vi vill göra vår undersökning. De 
utvalda personerna var tre kvinnor i 30, 40 respektive 60 års ålder, alla verksamma lärare i de 
tidigare åldrarna. Anledningen till varför vi valde dessa tre var att de är i olika åldrar, har 
jobbat olika länge och är tre olika personligheter. Vi visste också att dessa personer är duktiga 
och ambitiösa lärare som alltid gett intrycket av att ställa upp om vi behövde hjälp.

Patel och Davidson (2003) skriver att intervjuaren är hänvisad till undersöknings-
personernas villighet att svara på intervjufrågorna samt att dessa många gånger inte ser
betydelsen av att besvara frågorna. Patel och Davidson skriver också om betydelsen av att 
motivera intervjupersonerna på olika sätt och det faktum att de utvalda personerna känner oss 
tror vi kan vara en motivation för dem att besvara frågorna på bästa sätt. Vi har redan tidigare 
skapat en relation till dessa personer och vi tror att deras svar kommer att vara öppna och 
ärliga och att vi på så sätt får ut det mesta från varje intervju. Orsaken att intervjuerna utfördes 
med bara kvinnor beror endast på att vi bara kommit i kontakt med kvinnliga lärare, samt att 
det i vår kommun finns få manliga lärare.
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Motiveringen till att vi gjorde tre intervjuer är dels tidsbristen, men även att vi tyckte att vi 
efter tre intervjuer hade fått tillräckligt med underlag för att kunna ta reda på syftet för 
undersökningen. Kvale (1997) skriver att ”Intervjua så många personer som behövs för att ta 
reda på vad du vill veta” (s. 97). 

Genomförande och etiska överväganden
Innan vi kontaktade intervjupersonerna testade vi våra intervjufrågor genom att göra en 
provintervju, för att kontrollera så att frågorna var begripliga. Därefter kontaktade vi de 
utvalda intervjupersonerna via telefon, detta eftersom att vi ville få kontakt med dem och få 
klartecken för intervju så fort som möjligt. Under dessa telefonsamtal fick intervjupersonerna
ta ställning till om de ville medverka i intervjun eller inte. Samtliga tre lärare som vi tog
kontakt med ville ställa upp på intervjun. Detta gjorde vi i enlighet med Vetenskapsrådet 
(2002) som skriver att undersökningsdeltagarnas samtycke till undersökningen måste erhållas. 

Samtyckeskravet innebär att de personer som medverkar i undersökningen har rätt att göra 
det på sina egna villkor, det vill säga om och hur länge de vill medverka. De kan med andra 
ord när som helst avbryta sin medverkan utan att detta skall förorsaka några negativa följder 
för dem. Om en undersökningsdeltagare beslutar sig för att avbryta sin medverkan i 
undersökningen bör denne inte utsättas för olämplig påtryckning eller påverkan enligt 
Vetenskapsrådet. Lyckligtvis var det ingen av intervjupersonerna som ville avbryta sin 
medverkan vilket innebar att hela intervjuerna kunde genomföras. Efter att vi fått
intervjupersonernas samtycke till att medverka i undersökningen bestämdes tid och plats för 
intervjun. Lärarna fick en ganska stor frihet i dessa val, eftersom att vi hade tid att genomföra 
intervjuerna nästan när som helst samt därför att vi litade på dem när det gällde valet av plats 
för intervjun.

Patel och Davidson (2003) och även Kvale (1997) rekommenderar att man vid intervjuer
informerar om syftet med undersökningen samt vem som är projektansvarig för den, i flera 
steg. Intervjupersonerna informerades därför om detta samt om de forskningsetiska principer 
som vi tagit i beaktning, vid den första kontakten och åter igen vid intervjutillfället. Även 
Vetenskapsrådet (2002) föreslår att forskaren ger ut information om syfte och projektansvarig, 
samt information om institutionsanknytning och en beskrivning av genomförandet innan 
intervjun genomförs. Denna information kan enligt Vetenskapsrådet antingen ges muntligt 
eller skriftligt. Vi valde att ge den muntligt för att bespara oss arbetet med att skriva ett 
informationsblad, samt därför att det är enklare för intervjupersonerna att lyssna till 
informationen istället för att läsa sig till den.  Intervjupersonerna skall även enligt 
Vetenskapsrådet upplysas om att deltagandet är frivilligt, vilket vi gjorde både vid första 
kontakten via telefon samt innan varje intervjutillfälle. I enlighet med Vetenskapsrådet 
informerades även intervjupersonerna om att deras intervjusvar endast kommer att användas i 
forskningssyfte samt hur och var forskningsresultaten kommer att publiceras.     

En av de forskningsetiska principer som Vetenskapsrådet (2002) tar upp för att skydda 
individen handlar om konfidentialitet. En rekommendation från Vetenskapsrådet är att 
tystnadsplikt skall gälla beträffande etiskt känsliga uppgifter om undersökningsdeltagarna. 
Forskaren skall se till att uppgifter som kan avslöja deltagarnas identitet hanteras på ett sådant 
sätt att utomstående inte kan identifiera enskilda personer. Det ska alltså för en utomstående 
vara praktiskt omöjligt att komma åt uppgifterna.  Även Patel och Davidson (2003) skriver att 
det är viktigt att klargöra för intervjupersonerna hur deras bidrag kommer att användas, det 
vill säga om det är konfidentiellt eller inte. Enligt dem innebär konfidentialitet att endast 
intervjuarna har tillgång till uppgifterna som avslöjar identiteten på de individer som 
intervjuats.  Konfidentialitet innebär enligt Kvale (1997) att uppgifter som identifierar 
intervjupersonerna inte kommer att redovisas i arbetet. Det insamlade materialet i 
undersökningen behandlades konfidentiellt, vilket vi även meddelade intervjupersonerna i 



14

undersökningen. Kvale (1997) rekommenderar att namn och andra identifierande uppgifter 
förändras vid redovisningen för att skydda intervjupersonernas privatliv. För att ta hänsyn till 
detta har alla pedagoger i undersökningen fått namn med begynnelsebokstav i alfabetisk 
ordning.

Ett annat direktiv från Vetenskapsrådet (2002) som vi tagit i beaktning i vår undersökning
är att forskaren inte får använda eller låna ut uppgifter om enskilda personer för kommersiellt 
nyttjande, eller till andra syften som inte är vetenskapliga. 

De två första intervjuerna genomfördes på respektive skola som intervjupersonerna 
arbetade på, medan den tredje intervjun genomfördes hemma hos intervjupersonen. Den första 
intervjun genomfördes i skolans personalrum, vilket medförde att det blev en del avbrott på 
grund av personer som kom och gick där. Den andra intervjun genomfördes till en början i 
intervjupersonens klassrum, men flyttades till ett annat rum då det blev allt för många 
störningsmoment. Bytet av rum ledde tyvärr inte till att störningsmomenten försvann helt, 
dock reducerades de. Den tredje intervjun som genomfördes i intervjupersonens hem gick bra 
då det inte fanns några störningsmoment alls där. Till varje intervjutillfälle hade vi med oss 
våra intervjufrågor (se Bilaga 2), bandspelare, samt anteckningsmaterial. 
Innan vi började intervjun tillfrågades intervjupersonerna om de samtyckte till att intervjun 
registrerades med hjälp av en bandspelare då det enligt Patel och Davidson (2003) krävs 
tillstånd från intervjupersonen för att få göra en ljudinspelning. Samtliga intervjupersoner i 
vår undersökning gav oss tillstånd till detta. Själva intervjun gick till så att en av oss höll 
intervjun, medan den andra antecknade om det som sades samt tankar, reflektioner och så 
vidare. Patel och Davidson skriver att man kan registrera intervjusvar, antingen genom att 
anteckna eller att göra ljudinspelning. Vi valde att använda oss av båda alternativen, eftersom 
anteckningar direkt ger oss intervjusvaren på papper medan ljudinspelningen ger oss en exakt 
dokumentering av vad intervjupersonerna sagt. Kvale (1997) menar att det vanligaste sättet är 
att använda just en ljudinspelning då intervjuaren helt kan lägga sin fokus på intervjuperson 
och ämnet. Eftersom vi är två personer fungerade det även praktiskt att använda sig av bägge 
registreringsmetoderna, då den ena personen kunde koncentrera sig på att intervjua och den 
andra på att anteckna.

För att ta reda på vad intervjupersonerna utgick ifrån när de svarade på frågorna, inledde vi 
varje intervju med att fråga hur de definierade begreppet självkänsla Innan vi ställde fråga 
nummer 4 (se bilaga 2) som handlar om den sociala-, fysiska- och emotionella självkänslan,
förklarade vi den hierarkiska modellen (se bilaga 1) för intervjupersonerna. Detta för att de 
skulle förstå vad vi menade med dessa begrepp. När alla frågor var ställda frågade vi om 
intervjupersonen hade något övrigt att tillägga, eller ville lägga till något till tidigare svar. 
Detta stöds av Kvale (1997) som skriver att intervjuaren kan avsluta intervjun med att fråga 
om intervjupersonen har något mer att ta upp. Därefter tackade vi för intervjupersonens 
medverkan och avslutade intervjun.

Bearbetning, analys och tolkning
När intervjuerna var genomförda avlyssnades de registrerade ljudinspelningarna och skevs ut 
för att den insamlade datan lättare skulle kunna bearbetas. Patel och Davidson (2003) menar 
att det är tidskrävande att göra en kvalitativ bearbetning. Textmaterialet av flera intervjuer 
blir väldigt omfattande om man skriver ut det, men det är en fördel med ljudinspelningar då 
intervjupersonernas svar kan dokumenteras exakt. 

Det är enligt Patel och Davidson (2003) även praktiskt att göra kontinuerliga analyser när 
man arbetar med en kvalitativ undersökning. Fördelen med att göra en analys direkt efter en 
intervju är att vi tidigt kan upptäcka oklarheter, till exempel om de intervjuade har svårt att 
förstå en fråga. En annan fördel är att intervjun är färsk i minnet direkt efteråt, vilket 
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underlättar arbetet med att analysera. Vi analyserade därför varje intervju direkt efter 
intervjutillfället och kunde därför ta i beaktning de faktorer som Patel och Davidson tar upp.

För att analysera våra intervjuer valde vi att använda oss av metoden som kallas 
meningskoncentrering. Meningskoncentrering innebär enligt Kvale (1997) att den insamlade 
informationen från intervjupersonerna sammanfattas i kortare meningar där det väsentliga 
från intervjupersonernas uttalande tas med. Kvale delar upp analysmetoden i fem steg där 
forskaren för att få en känsla av helheten, i första steget läser igenom hela intervjun för att i 
det andra steget kunna fastställa de av intervjupersonerna uttryckta meningsenheterna. I det 
tredje steget tittar man på varje enskild meningsenhet, ser vad som dominerar och formulerar 
därefter ett tema på det. När man kommer till det fjärde steget ska man enligt Kvale utifrån 
undersökningens syfte ställa frågor till meningsenheterna. I det femte och avslutande steget, 
knyts intervjuns väsentliga och centrala delar samman i en beskrivande utsaga. Anledningen 
till att vi valde denna metod var att man i kvalitativa intervjuer oftast får mycket rådata, och 
för att kunna urskilja de relevanta delarna av all text tyckte vi att meningskoncentrering 
verkade fungera bra till vårt arbete.
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Lärarnas definition av begreppet självkänsla
Med anledningen av de många självbegrepp som finns och att man lätt blandar ihop 
betydelsen av dessa, valde vi att innan resultatet redovisas, redogöra för intervjupersonernas 
egna definitioner av begreppet självkänsla. Detta för att läsarna ska bli medvetna om vilken 
definition intervjupersonerna har svarat utifrån. Sammanfattningen av de svar som vi fick, 
presenteras här nedan:

Alla lärarna definierar självkänsla som att man tycker om sig själv och att man duger som 
man är. De tycker också självkänsla är att man har en god tilltro till sig själv. Samtliga är även 
överens om att det finns ett klart samband mellan självkänsla och självförtroende och att det 
är svårt att skilja dessa åt. Clara och Britta anser att om man har en god självkänsla, så har 
man även ett gott självförtroende och tvärt om, medan Anna menade att man inte alls behöver 
ha ett bra självförtroende bara för att man har en bra självkänsla. Clara sammanfattar deras 
tankar på ett bra sätt då hon menar att: ”självkänsla är något man har inom sig, det man är, det 
man står för, den man är” (Clara). 

Resultat

Lärande, akademiska prestationer och självkänsla

Självkänslan som en spiral
Intervjupersonerna beskriver att den akademiska självkänslan kan vara som en spiral. Det kan 
antingen vara en god spiral, där elevens framgångar leder till fler framgångar. Om eleven är 
duktig, märker att det går lätt och tycker att det är roligt, leder det ofta till att denne blir sugen 
och nyfiken på att lära sig mer, vilket i sin tur leder till att självkänslan växer.

I motsats till den goda spiralen kan den akademiska självkänslan vara som en ond spiral, 
där den låga självkänslan påverkar eleven negativt så att om det går dåligt i skolan blir 
självkänslan lägre och lägre. Britta uttrycker detta med följande ord: ”Är man dålig på idrott 
så är det klart att man blir sämre, eller att man får lägre och lägre självkänsla och där man då 
är bra, där man kan vinna nya landområden, där får man högre och högre” (Britta).

Några konsekvenser av hög akademisk självkänsla
En nackdel med hög akademisk självkänsla som kom fram under intervjuerna, var när eleven 
”hjälper” en klasskamrat genom att viska det rätta svaret utan att förklara hela kedjan. Denna 
typ av hjälp kommer därför inte att leda till något lärande för klasskamraten. Anna förklarar 
det genom följande citat:

det är inte förbjudet att viska men det jag säger åt dem då är att ’missunnar du Stina att lära 
sig’, jag tycker man inte ska sitta och säga svaret, utan då måste man förklara hela kedjan 
och inte bara hjälpa dem att säga svaret, för det är ju ingen hjälp, då har man ju tagit bort 
det där att den andra ska få lära sig (Anna). 

Britta nämnde dock att det ibland kan vara en nackdel när eleverna både har ett stort intresse 
för ämnet, samt en hög akademisk självkänsla. Hon menar att detta kan leda till att de tar för 
sig för mycket och inte lyssnar på läraren, vilket innebär att uppgiften därmed inte blir gjord. 
Hon tycker ofta att hon ser de här situationerna hos killar, och speciellt de tillfällen då de ska 
arbeta laborativt, vilket hon ger följande exempel på:
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Generellt sett när man har den laborativa verkstan kan jag tycka att man kan se, killar far ju 
ofta fram så här, och gräver och grottar, och tar för sig, åh, nu ska vi laborera, pillar, det 
spelar ingen roll, de bygger någonting, de har ofta hög självkänsla i just sådana situationer, 
och det kan ju vara lika jobbigt det för då har de sådan skaparlust och då har man inte alls 
lust att höra på någon torr lärare som säger ”ja nu ska vi flytta till b-polen”. De vill bara 
grotta sig i det (Britta). 

Låg akademisk självkänsla kan leda till osäkerhet
Intervjupersonerna menade att en låg akademisk självkänsla kan påverka lärandet för elever 
och kan visa sig genom att de inte vågar, inte tror på sig själva och genom osäkerhet. Elever 
med en låg akademisk självkänsla vågar många gånger inte räcka upp handen och svara på 
frågor, med rädslan att de inte ska svara rätt, eller ha något bra att komma med. Annas citat 
här nedan kan nog alla människor känna igen att de befunnit sig i någon gång: ”Vi har väl alla 
suttit och det har ställts frågor och så vågar man inte, man är inte säker och så tänker man, att 
nog visste jag ju det där” (Anna).

Lärande och trygghet i ett socialt sammanhang
Att den sociala självkänslan är viktig för elevernas lärande är alla intervjupersonerna överens 
om. De menar att ingen inlärning kommer att ske om det inte fungerar socialt i gruppen och 
med vännerna, att det inte går att lära om man är otrygg. Britta säger att barn kommer till 
skolan för att träffa kompisar och inte i första hand för att lära sig:

vi vill ju att de ska komma till skolan för att lära sig. Det är ju lite vad skolan är, men elever 
har ju helt andra agendor och är det så att en elev är arg på sin bästis, eller de vill, du vet 
den här sociala biten, de vill bli kompis med klassens drottning eller klassens kung så är det 
ju det som gäller (Britta).

Clara ansåg dock att det är väldigt individuellt hur stor betydelse den sociala självkänslan har. 
För de flesta människor är det viktigt att vi har en relation till varandra, att vi förstår varandra 
att vi respekterar varandra, men den sociala självkänslan behöver inte påverka lärandet. Clara 
säger att: ”Du kanske har enorm kapacitet och vill lära dig, men den sociala sidan, du behöver 
den inte så mycket” (Clara). Det finns de elever som har väldigt lätt för att lära, men inte är 
särskilt sociala, samtidigt som det finns de som har ett gott socialt kontaktnät, men har svårt 
för att lära sig. 

Intervjupersonerna betonar också vikten av att ha ett gott socialt klimat i klassrummet, en 
atmosfär som tillåter eleverna att göra fel utan att någon skrattar åt en, de ska våga räcka upp 
handen och stå för det man tycker eller det man tänkt säga. Anna ger ett exempel som tydigt 
förklarar deras tankegångar: ”Man kan ju också se på dålig självkänsla, att de är snabb att 
räcka upp handen och så ger jag dem uppgiften men då säger de ’jag glömde det’” (Anna). 
Lärarna har många gånger sett elever som räcker upp handen, men inte vågat svara då de fått 
ordet, vilket de har sett som tecken på en låg social självkänsla. 

Ett gott socialt klimat i klassen förknippar de även med att alla ska ha någon att vara 
tillsammans med. Eleverna behöver känna att de har vänner som värdesätter dem. Om en elev 
hela tiden måste leta någon att få vara med, kommer detta att spegla av sig på den sociala 
självkänslan och därmed även på lärandet. Anna förklarar att många elever känner att de inte 
duger och hon ger ett vanligt exempel: ”jag duger inte, att jag kanske bara får vara med henne 
när Stina är borta, då får jag vara med Lisa” (Anna). Eleverna måste alltså känna sig behövda, 
det måste finnas en mening både för andra men även för dem själva med att de är där, för att 
lärandet ska fungera. 
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Anna nämnde också att det aldrig har varit populärt att bli kallad för plugghäst i skolan. 
Hon menade att lärandet för många elever kan påverkas negativt då de försöker att undvika 
denna stämpel. Eftersom att det sociala i ett barns liv, att ha vänner och vara omtyckt är så 
viktigt, är det lätt att barn påverkas av vad andra tycker och att de därför inte pluggar för att 
vara andra till lags.  Det är de elever som har en låg social självkänsla som kanske främst 
skyddar sin självkänsla på detta sätt.

Lärande, utseende och fysisk förmåga
Intervjupersonerna var överens om att den fysiska självkänslan har betydelse för elevernas 
lärande. De menar att den fysiska självkänslan bottnar i de värderingar man har och vad man 
har fått med sig under sin uppväxt. Om man skäms för sitt utseende och mår dåligt över det så 
hindrar det lärandet, då måste man först lösa det innan man kan lära sig. Den fysiska 
självkänslan har olika betydelser under olika perioder i livet, särskilt stor betydelse kan det ha 
för tjejer i tonåren som är väldigt mån om sitt utseende. En dålig hårdag eller finnar kan 
exempelvis påverka självkänslan mycket vilket leder till att det inte läggs något större fokus 
på lärandet. 

Däremot finns det elever som använder sitt utseende som en ursäkt till att inte behöva lära 
sig. Om det går dåligt i skolan för dem så tröstar de sig med att de ändå är vackra och att 
resten inte spelar någon roll. Något som kommer upp som är vanligt bland killar är att de 
istället använder sin fysiska förmåga, exempelvis sin talang i hockey, som en ursäkt till att 
inte fokusera på skolan. De menar att de inte behöver lära sig matematik eftersom de inte 
kommer att ha nytta av det när de blir hockeyproffs.  Clara kopplar den fysiska självkänslans 
betydelse för lärandet, kanske främst till tjejerna i tonåren:

Alla bryr väl sig mer eller mindre, men jag tänker på tjejerna i tonåren, på högstadiet, hur 
viktigt det är att det är som det ska, ingen finne, och hur ska jag kunna gå till skolan om jag 
ser ut så här, då tror jag att det påverkar deras självkänsla, och beroende på hur man tacklar 
det här, hur mottaglig är jag för det här, det är mycket hormoner som far omkring, hur 
mottaglig är man som tjej då, exempelvis fysik och kemi (Clara).

Clara påpekade dock att den fysiska förmågan och utseendet inte alls behöver inverka på 
lärandet om man känner sig trygg, har vänner och respekteras av sin omgivning. 

För du kan ju se annorlunda ut, men har en hyfsat bra självkänsla. Du känner att andra 
tycker om dig, om du tänker på dem med missbildningar, som bränt sig, känner de sig 
trygga, har vänner, respekteras, då har det ingen betydelse, det är det man gör tillsammans 
som har betydelse (Clara).

Lärande och känslomässigt tillstånd
När det handlar om den emotionella självkänslan tyckte intervjupersonerna att det kunde 
påverka elevernas lärande. De tyckte att elevernas emotionella tillstånd, det vill säga hur de 
mår och känner sig, har ett samband med hur mottagliga de är för att lära sig. Clara säger att: 
”Lärande sker hela tiden. Ibland är man mottaglig för det och ibland inte” (Clara). Om en elev 
känner sig dålig och värdelös kan denne ha svårt att ta till sig ny kunskap, vilket Britta 
förklarar nedan: ”Om någon är rädd eller ledsen då funkar det bara inte, då kan man inte ta till 
sig kunskap” (Britta).
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Lärande och försvarsstrategier mot dålig självkänsla
Britta gav en väldigt bra förklaring av hur en dålig självkänsla kan påverka lärandet för en 
elev: ”Har man dålig självkänsla då är man så försvarsinriktad, då handlar det bara om att 
överleva vardagen, då kan man inte lära någonting” (Britta). Under analysarbetet med 
intervjuerna kunde vi urskilja att intervjupersonerna nämnde tre olika sätt att agera på för att 
skydda sin självkänsla. 

Ett sätt som vissa elever kan agera på är att de visar sig utåtagerande genom att exempelvis 
ha en tuff eller taskig attityd, gnälla, låta illa, vara nedlåtande eller bestämmande mot andra. 
Dessa elever skyddar alltså sin självkänsla genom att visa upp ett hårt skal. Ibland kanske man 
uppfattar dessa elever som att de har en hög självkänsla då de tydligt visar hur mycket bättre 
än andra de är, ”de talar om för andra ’jaha, gör du sådär’, lite nedlåtande, men innerst inne 
vet man inte om man klarar av det själv” (Clara). Clara ansåg alltså att detta bara är en fasad 
för att dölja låg självkänsla. Anna har sett detta visa sig genom att eleverna börjar tävla mot 
varandra på olika sätt:

”Man kan ju tänka att ’jag ska ju ändå inte jobba med det här’, man gör det till en tävling 
att vem som hade minst antal rätt på en provräkning och på det sättet skydda sin 
självkänsla, ’vaddå, jag bryr mig i alla fall inte om matte’ eller att man gör det till en sport 
’ahh, var det någon som hade mindre än vad jag har’” (Anna).

I motsats till den utåtagerande försvarsstrategin finns de elever som är introverta. Clara 
förklarar denna strategi enligt följande: ”Och så kanske det finns de här som inte vill synas, de 
vill inte blotta sig på det sättet, gör så istället, om ingen märker mig så behöver jag inte visa” 
(Clara). Dessa elever vill inte befatta sig med andra utan drar sig undan och undviker 
situationer som kan påverka deras självkänsla negativt, de vill med andra ord inte synas och 
märkas.

Det tredje sättet att agera på som intervjupersonerna nämnde har de elever som skyddar sin 
självkänsla genom att ta lättvindigt på allt. Detta genom att inta rollen som clown, genom att 
leka och spela apa. 

Lärarens roll

Lärarens bemötande
Alla intervjupersonerna är överens om att lärarens bemötande har stor inverkan på elevernas 
självkänsla, och därför även på deras lärande. Med bemötande menar intervjupersonerna hur 
läraren tilltalar eleverna, ser på dem och vilket kroppsspråk de använder. Clara säger att hon 
tror det viktigaste är hur hon uttrycker sig mot eleverna samt hur hon fångar upp det som 
eleverna säger. Eleverna behöver känna att läraren bryr sig om dem, tror på dem, respekterar 
dem för dem de är och inte kränker dem. Britta talar om hur väl man minns lärarens 
bemötande i vuxen ålder genom följande ord: ”Och så ens bemötande, alla kommer ihåg i 
vuxen ålder om de träffat en lärare, det kan gå 20-30-40 år, har de träffat en lärare som kränkt 
dem, det minns man” (Britta). Det är viktigt att läraren tänker på vad man säger till eleverna, 
så att det inte hoppar ut några ”grodor” ur munnen på en. Anna ansåg att man som lärare även 
bör undvika att vara ironisk, då barn inte alltid förstår ironi och att de därför kan uppfatta helt 
fel.

Anna sa också att barn reagerar på olika sätt när de blir ”korrigerade” av läraren och att det 
därför är viktigt att tänka på hur man bemöter dem. Vissa tål att höra direkt att de gjort fel, 
medan andra behöver ha det mer inlindat. Anna säger att: ”man måste känna, balansera, hur 
ska jag säga åt den här, det är svårt att säga att såhär ska man göra, och såhär ska man inte 
göra, men att man försöker att inte säga att det var fel” (Anna). 
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De menar också att du som lärare ska uppmuntra eleverna för att de ska känna att de duger 
och är uppskattade och därigenom höja deras självkänsla. Det behöver inte vara vid några 
speciella tillfällen, utan som exempel tala om för eleverna att färgen på deras tröja passar 
dem, eller att de är fina i håret. När det gäller rent akademisk bör läraren uppmuntra eleverna i 
de ämnen eller de moment som de har svårt för, detta för att självkänslan inte ska påverkas 
negativt. Anna säger följande ord där som hon menar gäller i skolans värld, men även överallt 
annars i samhället: ”Men jag menar, vem tycker inte om att höra att man är snäll, givmild, det 
brukar ju alla människor må bra av att höra” (Anna).

Intervjupersonerna nämnde också att det är viktigt att tänka på hur man bemöter eleverna 
när de tror någonting som inte är rätt, eller svarar fel på en fråga. Man kan som lärare gärna 
försöka ställa frågor som har flera, eller väldigt öppna svar för att undvika att eleverna ska 
behöva svara fel. När de väl svarar fel är det viktigt att inte avfärda deras svar helt, utan säga 
att det inte var det svar som jag tänkt på, eller ”sådär kan man ju också tänka men”.

De menar även att det är bra att påminna eleverna om att det inte bara är de som säger fel, 
eller gör fel, utan att även vuxna människor gör det. För att visa detta för eleverna, kan man 
med fördel berätta om tillfällen då man själv gjort, eller sagt fel. Anna berättar om en historia 
hon brukar ge sina elever vid sådana tillfällen:

men då brukar jag berätta om när jag sa fel när jag var 11 år och som jag inte vågade berätta 
för någon förrän jag var 30 år. Vi fick en fråga, vi sjöng ’hör min vackra visa som fågeln 
diktat har’. Vem har diktat den? Vem var det som visste det? Jo bara jag, ingen annan 
räckte upp handen, och jag sa fågeln. Och det brukar jag alltid berätta för barnen för att de 
ska känna att alla säger fel, alla gör fel (Anna).

Vad som premieras påverkar självkänslan 
Clara och Britta menar att läraren har en viktig roll när det gäller elevernas självkänsla. Clara
beskriver detta genom att prata om vikten av vad läraren premierar i skolarbetet, medan Britta
talar om hur viktigt det är med en varierad undervisning för att tillgodose alla elevers styrkor
och för att höja statusen på olika områden. 

När Clara pratar om vad läraren premierar menar hon vilka signaler som denne sänder ut, 
exempelvis om det är viktigare att vara duktig i matte, än i idrott, eller om alla rätt på ett prov 
beröms mer än en väl genomförd muntlig redovisning. Vad som premieras i skolan bestäms 
inte bara av läraren, utan även av föräldrarna och samhället vilket innebär att även de har en 
stor påverkan på elevernas självkänsla. Clara ger ett bra exempel på vad hon menar:

Så att det kan nog ha betydelse för vad man premierar i skolan. Om det är att man ska ha så 
höga betyg som möjligt och man får höga betyg så är det ju helt rätt, men om det är så att 
du förstår hyfsat bra, är en god talare, har förmåga att samarbeta, det som är runtomkring, 
och det inte premieras, och det är det man har sin styrka i, då kanske man inte tycker att 
man är så bra, fast man egentligen är ganska bra (Clara).

Britta tar detta ett steg längre då hon ger exempel och förklarar hur lärare kan göra för att 
stärka alla elevers självkänsla i undervisningssituationer. Hon menar att det är viktigt att ha 
bredd och variation i undervisningen, så att alla elever någon gång får utmärka sig i klassen. 
Britta säger: ”att ge alla en chans att glänsa, att hitta situationer där man får vara bra” (Britta). 
Hon berättar mycket om hur man som lärare kan variera sin undervisning så att det passar alla 
elever:

Det är ju som det som är det viktigaste, att man har sådan gympa, sådan bredd på 
gymnastiken att man har orientering, att man har dans, pingis, sådant som visar de som är 
bra för gruppen, bra att lösa konflikter, de som är bra på att vara Zlatan och bara äga bollen 
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och göra allt själv. Man måste ju ha bredd, för då kan ju alla hitta någonting som de är bra 
på, till exempel att de är bra på att välja lag, eller bra på att vara domare, alltså allt runt 
ikring. Gympan ingår ju, is och sjövett, att man ska kunna tycka till om arbetsmiljön på 
skolan, och där kanske de kan briljera (Britta).

Dålig variation, exempelvis att bara ha skriftliga prov, eller endast ha bollsporter på idrotten, 
kan enligt intervjupersonen påverka elevernas självkänsla negativt. Detta kan enligt Britta 
innebära att vissa elever aldrig får känna sig duktiga och visa vad de kan. Britta ger också ett 
exempel på vad som kan hända med självkänslan om en elev bara är duktig i ett ämne: ”om 
man bara är bra i matte och har spjutspetskompetens på det så blir ju den totala självkänslan 
så låg eftersom det bara är en grej” (Britta). Hon menade där att om man bara är bra på ett 
ämne, så är den totala självkänslan låg och då känner man sig värdelös.

Klassrumsklimat
Britta nämnde även klassrumsklimatet som en viktig faktor när det gäller elevernas 
självkänsla och lärande. Hon berättade att hon försöker tona ned det sociala, hon förklarar det 
med följande mening: ”jag har då i alla fall försökt vara ganska tydlig med att man lämnar 
rasten när man kommer in i klassrummet” (Britta). Med detta menar hon att om en elev 
exempelvis blivit ledsen på rasten, blivit nedknuffad från en snöhög under en lek, ska den 
eleven kunna lämna det när rasten är slut och förstå att det bara var på lek och att det inte var 
något personligt mot en. Dock vill hon påpeka att man självklart måste ta itu med det som 
hänt på rasten om det är någon större konflikt, något som påverkar elevernas prestation i 
klassrummet eller relationen med vännerna. Hon vill skapa ett klassrumsklimat där man ska 
kunna jobba med vem som helst och där man ska fokusera på att göra sina uppgifter.

Arbete med självkänsla i skolan
Clara och Britta berättade att de medvetet jobbar med att stärka elevernas självkänsla. Clara 
nämner mycket om värdegrundsfrågor som att respektera varandra, ha förståelse för andra 
människor, attityder, samt hur man ska prata och vara med varandra. Hon säger också att det 
handlar om vilken människosyn man har, hur människor ser på varandra och hur pedagogerna 
ser på barnen. Hela skolan som hon jobbar på arbetar kontinuerligt med dessa frågor.

Britta pratade också om att hennes skola jobbar mycket och medvetet med elevernas 
självkänsla. Hon förklarar att lärarna pratar om vad de kan göra för varje elev, både kortsiktigt 
och långsiktigt. Hon ger ett exempel på hur lärarna samarbetar om de märker att en elev inte 
mår bra: ”man säger om någon annan ska vara rastvakt, så säger man att ’jag tror att den här 
eleven i min klass är lite hängig, jag vet inte vad det är, kan du kolla’. Och så går man och 
säger hej på rasten och kollar av extra” (Britta).

Anna säger att varken skolan eller hon har någon speciell metod som de jobbar efter när 
den gäller att stärka elevernas självkänsla. Hon nämner dock att hon ibland på fredagarna 
brukar låta eleverna vara hemlig kompis till någon. Även om hon ser att det blir lite tillgjort 
och falskt då eleverna är överdrivet snälla mot varandra, tycker hon ändå att det gör mer nytta 
än skada eftersom alla människor mår bra av och behöver höra komplimanger. Hon vill tro 
att: ”Att man säger snälla saker till varandra kanske uppmuntrar till att man inte säger elaka 
saker till varandra” (Anna).

Vems ansvar?
Intervjupersonerna anser att det delvis är deras ansvar i rollen som lärare att jobba med 
elevernas självkänsla, men att det även ligger på hemmet och föräldrarna. Britta kopplar även
arbetet med elevernas självkänsla till läroplanen: ”Ja, men alltså, vi har ju ett uppdrag i 
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läroplanen, och för att genomföra det uppdraget så måste eleverna hitta oavsett hur världen 
runt omkring ser ut, så måste skolan vara en trygg och trevlig plats” (Britta).

Clara menar dock att det inte är så lätt alltid, och att man många gånger arbetar i motvind 
då man inte har föräldrarnas stöd bakom sig. Därför är det jätteviktigt att hem och skola är 
överens och samarbetar.

Sammanfattat resultat
Några slutsatser vi kan dra av intervjuerna är att elevernas självkänsla när det gäller deras
akademiska prestationer, sociala samspel med andra, utseende och fysisk förmåga samt 
emotionella tillstånd har alla betydelse för lärandet. Vi kan också av intervjuerna utläsa att det 
är vanligt att elever skyddar sin dåliga självkänsla med hjälp av olika försvarsstrategier.
Slutligen ser vi också att läraren har en viktig roll och ett ansvar att stärka elevernas 
självkänsla, och att faktorer som bemötande, klassrumsklimat, varierad undervisning samt vad 
som premieras av läraren har stor betydelse.
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Diskussion

Metoddiskussion
Valet att göra kvalitativa intervjuer visade sig vara ett bra val i vår undersökning eftersom 
syftet var att undersöka lärares uppfattningar om självkänslans betydelse för elevers lärande.
Detta hade därför inte gått att undersöka med enkäter eller observationer.

När vi utformade intervjun hade vi som tidigare nämnt valt att ha en ostrukturerad intervju 
med ett mellanting av högt och lågt standardiserade frågor, vilket innebar att vi bland annat 
var öppna för att kunna ändra ordning på intervjufrågorna. Under intervjutillfällena insåg vi 
dock att den ursprungliga ordningen som vi satt upp fungerade väldigt bra, vilket innebar att 
intervjuerna egentligen fick en högre grad av standardisering än vad vi hade tänkt oss. En 
slutsats som vi kan dra av detta är att vårt intervjuformulär och våra intervjufrågor var bra 
formulerade och hade en bra struktur, vilket kan ha att göra med det faktum att vi genomförde 
en provintervju.

Vi har frågat oss om det faktum att vi endast gjorde tre intervjuer gav nog med underlag 
för att vi skulle kunna uppnå syftet med undersökningen. Efter att vi analyserat alla tre 
intervjuerna tog vi beslutet att materialet vi hade var tillräckligt och att vi därför inte behövde 
genomföra ytterligare intervjuer. Vi kan även efter avslutat arbete konstatera att det var 
tillräckligt att göra tre intervjuer då vi tycker att de intervjusvar vi fick var väldigt 
uttömmande och detaljerade, vilket resulterade i ett omfattande resultat som vi därför tycker 
känns tillförlitligt.   

Vi hade inför valet av intervjupersoner även funderat över vilka för- respektive nackdelar 
det fanns med att intervjua personer som vi känner sen tidigare. Av resultatet som vi fick 
fram, anser vi att vi gjorde ett bra val när det gällde intervjupersoner, då vi fick väldigt 
utförliga, öppna och ärliga svar. Om vi inte hade känt de personer som vi skulle intervjua, 
hade de kanske inte känt sig lika bekväma att svara på alla frågor, de kanske inte hade gett
lika många exempel, eller lika utförliga svar. En nackdel med att vi känner dem och har varit i 
deras klass, är att vi också kanske kan känna igen vilka elever de pratar om i sina exempel.
Detta hade kunnat resultera i att intervjupersonerna inte ville hänga ut sina elever i exempel 
för att skydda deras identitet. Vi tror dock inte att detta inträffade i våra intervjuer, med tanke 
på de svar och exempel vi fick. Vi tror att det faktum att vi kände intervjupersonerna gjorde 
att de vågade blotta sig mer för oss, de vågade visa sina svagheter och erkänna fel de gjort, 
vilket inte är lika enkelt då man inte känner varandra. En nackdel med att känna de personer 
som man intervjuar, tror vi kan vara att de ibland kanske tar för givet att vi vet vissa saker, 
exempelvis hur de arbetar eller tänker i olika situationer och därför inte berättar vad de menar 
eller tänker på. Då vi bara varit med dessa personer under väldigt korta perioder, är det inte 
alls säkert att vi vet allt om dem, eller hur de tänker, vilket alltså skulle kunna innebära att vi 
missar viktig fakta.

Att alla intervjupersonerna är utbildade lärare är en faktor som vi anser ger vår 
undersökning en hög tillförlitlighet. Detta eftersom syftet med undersökningen var att 
undersöka ur lärares perspektiv och vi tyckte därför att det var viktigt att våra intervjupersoner 
hade en adekvat utbildning. 

Vi valde att inte ge ut intervjufrågorna innan intervjun eftersom vi tänkte att det kanske 
kunde påverka resultatet, då intervjupersonerna kanske hade letat svar på frågorna för att 
kunna svara så som de tror att vi vill att de ska svara. Vi hade då gått miste om deras egna 
uppfattningar och tankar kring ämnet, vilket också hade inneburit att syftet inte blivit uppnått i 
samma utsträckning. Några fördelar med att ge ut intervjufrågorna i förväg, hade varit att 
intervjupersonerna haft tid att tänka igenom frågorna ordentligt och kunnat ge mer
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genomtänkta och konkreta svar istället för att sväva iväg. Detta tror vi även hade underlättat 
arbetet med att analysera intervjuerna då vi inte behövt tolka dem lika mycket, samt att det 
inte funnits lika mycket rådata att bearbeta.

Under vår undersökning fick vi erfara att det inte är så lätt att hitta en lugn intervjuplats där 
man får vara ostörd. Bland våra intervjuer visade det sig att det var lugnast att intervjua 
hemma hos intervjupersonen, i motsats till att sitta på intervjupersonens arbetsplats. Med alla 
störningsmoment under intervjuerna i åtanke kan vi i efterhand konstatera att vi borde ha ställt 
högre krav på intervjupersonerna när det gällde valet av tid och plats för intervjuerna. Vi 
borde exempelvis lagt oss i valet av plats, när vi insåg att lokalen inte var bra och att vi 
garanterat skulle bli störda på ett eller annat sätt. Under en av intervjuerna bytte vi plats mitt 
under en fråga, vilket innebar att intervjupersonen kom av sig och glömde bort vad det var 
hon höll på att säga. Detta innebar för oss att vi kanske missade något intressant eller viktigt.

Något som vi tror kan ha påverkat undersökningens tillförlitlighet positivt är att vi använde 
oss av en bandspelare för att registrera intervjusvaren. Patel och Davidson (2003) menar att en 
fördel med att använda en bandspelare är att man kan försäkra sig om att man har uppfattat 
allting rätt, då man kan höra intervjun i repris hur många gånger man vill.

Transkriberingen visade sig gå väldigt bra, och tog inte alls så lång tid som vi räknat med. 
Att skriva ned varje intervju direkt efter intervjutillfället visade sig var effektivt eftersom det 
flöt på väldigt smidigt då vi kom ihåg mycket av intervjuerna i huvudet. Att vi var två stycken 
som hjälptes åt medförde nog mycket till att det gick så smidigt eftersom den ena kunde sköta 
bandspelaren medan den andra helt kunde koncentrera sig på att lyssna och skriva. En annan 
stor fördel med att vara två stycken, var också att om den som skrev exempelvis missade 
slutet på en mening, hade ofta den andra personen hört det och vi behövde därför inte hålla på 
och spola fram och tillbaka särskilt mycket. 

Att påbörja analysen så tidigt efter intervjuerna som möjligt visade sig vara väldigt klokt 
med tanke på hur fort man glömmer. Den första intervjun vi gjorde analyserade vi direkt efter 
intervjutillfället och transkriberingen, vilket gjorde att vi kom ihåg hur intervjupersonen betett 
sig vid intervjutillfället. Miner, reaktioner och dylikt kunde vi därför lätt ta i beaktning då vi 
gick igenom intervjun, vilket även gjorde att intervjusvaren som inte var helt tydliga också
gick lättare att tolka. De andra två intervjuerna märkte vi en viss skillnad med då vi gjorde 
transkriberingen en fredag och därför inte hann börja med analysarbetet förrän efter helgen. 
Det gick fortfarande bra att komma ihåg intervjuerna och hur intervjupersonerna uttryckt sig 
eller reagerat under intervjun, men vi fick anstränga oss mer än under den första intervjun.
Något att tänka på kan alltså vara att man i sin tidsplanering (om det är möjligt) försöker lägga
intervjuerna så att det finns tid till transkribering och analysering åtminstone samma vecka, 
just för att allt ska vara så fräscht i minnet som möjligt.

Vi tyckte att meningskoncentrering som Kvale (1997) beskriver fungerade väldigt bra som 
analysmetod till vårt arbete. Det blev mycket lättare att analysera rådatan efter att vi tagit ut 
det viktigaste och fått sålla bort sådant som inte var relevant för vår undersökning. Det gjorde 
också att det lättare gick att urskilja de likheter och skillnader som fanns i de tre intervjuerna, 
vilket innebar att vi redan i början av analysarbetet fick tips till intressanta aspekter att ta upp i 
diskussionen. Det som eventuellt kunnat vara en nackdel för oss med meningskoncentrering 
är att vi inte använt oss av metoden förut, och därför inte kände oss helt säkra på hur vi skulle 
använda den. Det var lite svårt av litteraturen att förstå exakt hur man skulle gå till väga när 
man använder sig av meningskoncentrering, vilket innebar att vi analyserade intervjuerna 
efter hur vi tolkade metoden. Dock ser vi inte detta som något problem, utan vi tycker ändå att 
vi fick stor hjälp med analysarbetet. Hade vi inte haft den här metoden att luta oss mot, hade 
vi förmodligen haft mycket svårare att analysera och det hade gått mer tid till att bara fundera 
över hur vi skulle lägga upp allt. Om vi i framtiden skulle använda oss av menings-
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koncentrering skulle vi säkert känna oss ännu säkrare och resultatet kanske skulle bli ännu 
bättre, men sett till det här arbetet känner vi oss väldigt nöjda.

Patel och Davidson (2003) nämner att intervjuns tillförlitlighet är relaterad till 
intervjuarens förmåga och de bedömningar som denne gör vid registreringen av svaren. Vi 
anser att vi under vår undersökning har gjort tillförlitliga bedömningar av de svar som 
intervjupersonerna har gett oss. Vi tror att vi har tolkat intervjupersonernas svar rätt då vi 
känner dem. Hade vi inte hade känt intervjupersonerna tror vi att det hade varit svårare för oss 
att tolka svaren, vilket hade medfört att resultatet inte hade blivit lika tillförlitligt. Vi inser 
dock i efterhand att vi borde ha ställt fler följdfrågor för att verkligen försäkra oss om att vi 
förstod vad de menade. Bara för att vi känner intervjupersonerna är det självklart ingen 
garanti att vi kan tolka allt de säger rätt.

Resultatdiskussion 

Problematiken med självbegreppen
Något intressant som vi märkte i början av våra intervjuer och som vi funderat på om det kan 
ha inverkat på resultatet, är att alla intervjupersonerna i sin definition inte bara nämner 
begreppet självkänsla som vi frågade efter, utan alla satte det i relation till begreppet 
självförtroende. Britta och Clara använde bara begreppet självförtroende när vi frågade om 
definitionen, medan Anna även använde det på flera andra ställen under intervjun. Den 
nackdel vi ser med detta är att risken finns att vi i resultatet fått svar på intervjupersonernas 
tankar om självförtroendets inverkan på lärandet, istället för självkänslans. Trots att Britta och 
Clara inte nämner begreppet självförtroende något mer efter frågan om definitionen, tror vi att 
det kan finnas en möjlighet att de omedvetet haft det begreppet i tankarna när de svarade på 
frågorna. Frågan vi ställde oss var varför intervjupersonerna inte bara kunde ge definitionen 
på självkänsla, utan även blandade in självförtroende? Vi tror att det kan bero på att det finns 
så många självbegrepp och att det är svårt att skilja dem och dess betydelse åt. Av alla dessa 
självbegrepp tror vi att självförtroende är det mest använda begreppet, vilket kan förklara att 
intervjupersonerna kopplade detta till självkänsla. Självförtroende är ett begrepp som länge 
varit bekant för de flesta människor, på senare tid har dock begreppet självkänsla blivit allt 
mer populärt, detta kanske har medfört att många förväxlar dessa begrepp och tror att de har 
samma betydelse. Vi tycker ändå att deras definitioner av självkänsla stämmer bra in på den 
forskning som vi läst, därför kanske det bara är begreppen som de blandar ihop, medan de har 
koll på innebörden?

Akademiska, sociala och fysiska självkänslans betydelse för lärandet
I resultatet kom det fram att intervjupersonerna såg självkänslan som en spiral där framgångar 
leder till fler framgångar, medan motgångar leder fler motgångar. Detta tolkar vi att även 
Baumeister et al. (2003) var inne på då de menade att en hög självkänsla leder till goda 
studieresultat. Intervjupersonernas tankar kan också styrkas av Brodin och Hyllander (2002) 
som beskrev om hur barns självkänsla växer när de klarar av en svår utmaning som de tagit 
sig för.

Av resultatet framkom att en lärare tog upp problematiken med när elever agerar 
”hjälplärare” och viskar svaret på frågor till sina klasskamrater. Hon menade där att det är 
viktigt att dessa ”hjälplärare” inte bara talar om det rätta svaret, utan att de måste förklara hela 
kedjan för att ta sig fram till svaret. Vi har själva under vår egen skolgång, men även under 
den verksamhetsförlagda utbildningen sett denna problematik. Lawrence (1996) menade att
självkänslan hos barn i skolåldern påverkas av bland annat deras vänner och vi tror att
lärarens val att låta duktiga elever med bra självkänsla hjälpa sina klasskamrater när de själva



26

inte hinner, kan vara både positivt och negativt. För eleven som ofta får agera hjälplärare kan 
det vara väldigt utvecklande att få förklara för andra, för då befäster de även sina egna 
kunskaper bättre och får en högre självkänsla. Detta förutsätter dock att de, som Anna tog 
upp, förklarar hela kedjan och inte bara säger svaret. Nackdelen för dessa elever är att deras 
egen utveckling stagnerar då deras eget skolarbete får stå tillbaka för vännernas behov av 
hjälp, vilket på lång sikt innebära att deras självkänsla kan påverkas negativt. När det gäller de 
elever som får hjälp tror vi att det kan bli på ungefär på samma sätt. Självkänslan kan 
påverkas positivt om de får en bra hjälp, och ett bra bemötande, men om hjälpläraren bara 
säger svaret eller beter sig överlägset och nedlåtande kan självkänslan, men också lärandet
istället påverkas negativt för dessa elever.  Utifrån detta avseende anser vi att det är viktigt att 
läraren är lyhörd och uppmärksam i dessa situationer. Läraren måste kontrollera så att 
”hjälplärarna” klarar av att hjälpa klasskamraterna, men först och främst att de faktiskt vill 
hjälpa till, och att klasskamraterna vill ta emot deras hjälp.

Vi hade i resultatet tolkat att elever som inte vågar räcka upp handen och svara på frågor, 
har en låg akademisk självkänsla. Vi har dock under arbetets gång börjat fundera på om detta 
bara har med låg akademisk självkänsla att göra, eller om det har med den sociala 
självkänslan att göra, eller om det är så att bägge faktorerna spelar in? Vi tror att det kan vara 
så att om man känner sig osäker socialt i gruppen eller med vissa personer kanske man inte 
vågar räcka upp handen eller svara på frågor med rädslan för vad de andra ska tycka och 
tänka.

Liksom Rosenberg och Pearlin (1978) påpekade hur viktig våra sociala relationer är för 
självkänslan var även alla intervjupersonerna överens om detta. Det som vi finner intressant 
att diskutera är det som Clara tog upp där hon sa att vissa elever inte behöver det sociala som 
exempelvis vänner för att lära sig. Vi funderar på om detta kan ha något att göra med det som 
Lawrence (1996) skriver om att barn kan höja sig självkänsla oavsett vad andra tycker när de 
blir medvetna om sin egen prestationsnivå och att vi alla presterar olika. Om man som elev 
inte lägger så stor vikt vid vad andra tycker och tänker om en, kommer det inte att inverka på 
inlärningen tror vi.

Av det som kom fram i resultatet om den fysiska självkänslans betydelse för lärandet ser vi 
att intervjupersonerna främst kopplar detta till barn i tonåren. Vi håller med 
intervjupersonerna då vi också tror att utseendet har störst betydelse under denna period då 
det är mycket som händer i kroppen, både fysiskt och psykiskt. Det är under den här tiden 
som barn också börjar söka efter sin identitet, och det är vanligt att de då inte känner sig trygg 
i sig själv och med sitt utseende. Detta har vi själv sett och erfarit under vår egen uppväxt, och 
kan därför känna igen oss i intervjupersonernas uttalanden. 

Strategier för att skydda självkänslan
I resultatet står att läsa de tre olika typer av försvarsstrategier som intervjupersonerna lyfter 
fram, det vill säga den utåtagerande typen, den introverta och ”clownen”. Den utåtagerande 
försvarsstrategin beskriver intervjupersonerna som att dessa elever visar genom att 
exempelvis vara nedlåtande genom att förlöjliga och håna andra, vilket även Brodin och 
Hylander (2002) ansåg. Anna lyfte även fram att de utåtagerande eleverna ibland skyddar sin 
självkänsla genom att tävla om att ha så lite poäng som möjligt på ett prov och göra det till en 
sport att vara sämst. Detta kan vi båda känna igen oss i då vi sett under vår egen skolgång hur 
kanske främst pojkar skyltar med sina dåliga resultat. Rosenberg (1968) kopplar inte så 
mycket av sina skyddsmekanismer till skolan utan nämner mer hur människor i allmänhet gör 
för att skydda sin självkänsla. Han nämner dock att studenter tenderar att välja bort de ämnen 
de är svaga i, på samma sätt som intervjupersonerna beskriver att introverta elever försöker 
undvika situationer som kan påverka självkänslan negativt. När det gäller yngre elever tror vi 
att de undviker det som är svårt genom att exempelvis göra någonting annat, eller bara sitta av 
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tiden, medan i senare åldrar när de blivit mer självständiga även kan undvika detta genom 
skolk. Att skolka från lektionerna ser vi som ytterligare en försvarsstrategi för att skydda sin 
självkänsla, då denna handling tydligt visar att man vill undvika vissa situationer av någon
anledning. Det är intressant efter att ha läst om detta kunna koppla beteenden man sett till 
bakomliggande teorier, att vi människor utvecklar strategier för att skydda vår självkänsla. 
Detta är något som vi inte reflekterat över tidigare, men som vi nu blivit väldigt medvetna om.

Om lärarens roll och ansvar 
Att lärarens bemötande påverkar elevernas självkänsla, och därmed också deras lärande är
något som tydligt framkom i resultatet. Intervjupersonerna menade att det därför är viktigt för 
lärare att tänka på hur de bemöter sina elever. Att läraren har en stor roll vid utvecklandet av 
elevernas självkänsla menar även Lawrence (1996) som sa att det är reaktionerna på elevens
prestation från betydelsefulla människor som påverkar självkänslan. Vi håller med om att 
bemötandet är viktigt för elevers självkänsla och att det kan påverka positivt och negativt i 
många lärandesituationer. Om det exempelvis går dåligt för en elev på ett prov och läraren 
bemöter detta på ett dåligt sätt, kommer inte självkänslan för den eleven att bli bättre, utan 
förmodligen tvärt om. Om läraren däremot bemöter eleven på ett bra sätt så kan eleven känna 
att det inte var hela världen att misslyckas och att det bara är att försöka igen.

Något som vi tyckte var ett bra sätt att bemöta elever som är rädd för att säga fel, var det 
Anna sa om att hon brukar berätta för sina elever om tillfällen där hon själv gjort eller sagt fel. 
Vi tror det är viktigt att som lärare kunna visa att ingen är perfekt och att alla, även vuxna gör 
fel ibland. Om man som lärare kan visa sina svagheter eller fel man gjort, kan det nog vara 
lättare för elever att känna att man duger som man är och att misslyckanden inte är hela 
världen. Lawrence (1996) pratade också om detta och menade att det är viktigt att barn blir 
medvetna och kan acceptera att misslyckanden är en del av livet.
Lawrence (1996) ansåg att läraren har en viktig ställning med möjlighet att kunna påverka 
elevernas självkänsla, detta menade även Britta och Clara. Även om de uttrycker sig på olika 
sätt, så menar de båda två att läraren har stor makt att kunna påverka elevernas självkänsla 
och därför bör utnyttja denna makt i undervisningssituationer för att stärka den hos alla elever.
Clara menade dock att trots att läraren har denna makt, är det inte alltid så lätt att förändra vad 
som premieras, då även föräldrar och samhället har en stor inverkan i detta. Om vi ser till hur 
samhället ser ut idag, är det allmänt känt att till exempel teoretiska ämnen och utbildningar
värderas högre än vad praktiska gör, vi kan därför förstå problematiken som Clara pratar om
och varför det inte är så lätt att själv ändra på detta. Det är med andra ord kanske inte så lätt 
att som ensam lärare höja värdet på exempelvis bild, då resten av samhället anser att det är 
viktigare att prioritera matematik. Konsekvensen av detta blir då kanske att elever som är 
duktiga i bild men svaga i matematik, får lägre självkänsla än de som är bra i matematik.

Några slutsatser 
Resultatet blev som vi hade förväntat oss då intervjupersonernas åsikter till stor del stämde 
överens med det vi behandlat i bakgrunden. Några aspekter som intervjupersonerna tog upp 
kan styrkas av tidigare forskning och teorier, vilket visar att teorierna många gånger stämmer 
överens med verkligheten. Avslutningsvis kan vi konstatera att alla intervjupersonerna ansåg 
att självkänslan har stor betydelse för elevers lärande, och att läraren har en viktig roll när det 
gäller att jobba med detta.
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Pedagogiska implikationer
I inledningen till detta arbete skrev vi om vår förhoppning att få en utvecklad kunskap när det 
gäller att hjälpa elever som har en låg självkänsla. En förutsättning för att kunna hjälpa dessa 
elever är att kunna urskilja dem från elever med hög självkänsla för att sedan kunna ta tag i 
problemen. I och med detta arbete tycker vi att vi fått med oss sådan kunskap att vi lättare kan 
urskilja dessa elever, men även möta deras behov. Att det är viktigt med varierade 
undervisningsmetoder och undervisningsinnehåll är något som vi sedan tidigare varit
medvetna om, men efter att ha hört det Britta sa, har vi även förstått vilken stor betydelse
detta kan ha för självkänslan och därmed även för elevers lärande.

De olika beteenden som vi möter hos barn, kan vi idag koppla till de försvarsstrategier vi 
läst om och att det många gånger har att göra med deras självkänsla. När vi nu har fått 
kunskap i detta och förstår vad som kan ligga bakom deras beteende är det också lättare att så 
tidigt som möjligt kunna hjälpa dem på rätt sätt.

När vi nu kommer ut som färdiga lärare är det viktigt att vi tänker på vi inte bara har ett 
ansvar när det gäller att lära eleverna ämneskunskaper, utan att vi även har ett ansvar när det 
gäller deras välmående och därmed deras självkänsla. Då vi ser vilket starkt samband det 
finns mellan självkänsla och lärande har vi förstått att det är svårt att lära sig om man inte mår 
bra och är trygg i sig själv. Därför vill vi avsluta med ett citat som vi verkligen tycker belyser 
detta: ”är någon rädd, ledsen, alltså, det funkar bara inte, då kan man inte ta till sig kunskap” 
(Britta). 

Förslag till fortsatt forskning
Efter utförd studie tycker vi att det vore intressant att ur ett elevperspektiv studera om det som
Skaalvik och Skaalvik (1996) skriver när de refererar till Harter och Mayberrys undersökning.
Där visade det sig att elever har en hög självkänsla i de ämnen som de värderar högt samt en 
låg självkänsla i de ämnen som de värderar lågt. Denna studie skulle kunna genomföras med 
enkäter som metod för att ta reda på hur hög självkänsla eleverna har i olika ämnen samt hur 
högt de värderar olika ämnen. Ett annat förslag som vi har till fortsatt forskning är om 
självkänslan har en högre inverkan på lärandet hos tjejer eller hos killar. I denna studie skulle 
man även kunna undersöka om självkänslan skiljer inom olika ämnen. Ett tredje förslag till 
fortsatt forskning är att undersöka lärarens roll närmare, exempelvis om tankegångar och 
arbetssätt skiljer sig åt mellan äldre erfarna lärare och nyutbildade lärare. 
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Bilaga 1
Den hierarkiska modellen
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Bilaga 2
Intervjufrågor

1. Hur skulle du definiera begreppet självkänsla?

2. Vad tror du att självkänslan har för betydelse för elevers lärande?

– Hur kan en god självkänsla påverka lärandet för en elev?

– Hur kan en dålig självkänsla påverka lärandet för en elev? 

3. Tror du att det är självkänslan som påverkar lärandet eller lärandet som påverkar 

självkänslan? (påverkar de varandra?)

4. På vilket sätt tror du att den akademiska självkänslan påverkar elevernas lärande, och 

på vilket sätt tror du den sociala -, emotionella - och fysiska självkänslan påverkar 

elevernas lärande?

5. Tror du att elevers självkänsla påverkas på olika sätt inom olika ämnen/områden och 

vad kan det i så fall bero på?

6. Hur tror du att eleverna skyddar sin självkänsla?

7. Kan du ge några exempel på hur elever med låg- respektive hög självkänsla ”beter” 

sig.

8. Hur tror du att du som lärare kan påverka (positivt/negativt) elevers självkänsla? 

– Jobbar du/skolan med detta, och i så fall på vilket sätt, vilka metoder?

9. Tycker du att skolan eller du som lärare har ett ansvar när det gäller att jobba med 

elevernas självkänsla?


