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Förord 
 

Vi vill inleda med att rikta ett varmt tack till de elever som genom sina personliga 

berättelser gjorde det möjligt för oss att genomföra denna studie. Utan Er - inget 

examensarbete. Det sägs att vägen är målet, något vi tagit fasta på och klamrat oss fast 

vid under resans gång – för visst har det funnits tid av misströstan. Slutligen vill vi 

rikta ett stort tack till vår handledare Inger Karlefors för råd och motivation när 

skrivandet gått på tomgång.  

 

Luleå, augusti 2011 

 

Ola Eriksson & Maria Viklund 

 



 

 

Abstrakt  
Denna studie har syftat till att beskriva och försöka förstå några situationer inom 

ämnena svenska och idrott som påverkat trettio gymnasieelevers självkänsla negativt. 

Eleverna har anonymt ombetts skriva ner en berättelse om en händelse som påverkat 

dem negativt. Berättelserna har sedan analyserats och flera kategorier av händelser har 

inom båda ämnena utkristalliserats. Resultatet redovisas enligt dessa kategorier. 

Elevernas berättelser visade att lärarnas oförmåga att stötta och uppmuntra har stor 

inverkan på deras självkänsla – och i förlängningen deras prestationer. Gruppklimat 

och kamratkultur påverkar också självkänslan i stor utsträckning. Generellt visar 

denna studie på att elevernas självkänsla är relativt utsatt, den är ständigt exponerad 

för kamratpåverkan, den egna jaguppfattningen och inte minst lärarpåverkan. Studien 

visar att lärarens agerande, både det aktiva agerandet men också det passiva, i stor 

utsträckning kan påverka sina elevers självkänsla i negativ riktning. I svenskämnet 

verkar det i större utsträckning handla om lärarens aktiva agerande, där elever 

exempelvis upplever sig orättvist bedömda eller där läraren gjort klavertramp. I 

idrottsämnet verkar det snarare handla om lärarens uteblivna agerande. Läraren 

undviker, medvetet eller omedvetet, att i uppenbart negativa situationer agera och 

tillrättavisa elever. Detta får stora konsekvenser för utsatta elevers självkänsla.  

 

 

Nyckelord: Självkänsla, elever, lärare, relationer, klasskamrater, acceptans, empati 
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Inledning 

Under en begränsad period tillbringar lärare och elever mycket tid tillsammans. En del 

elever träffar kanske till och med sin lärare mer än sina föräldrar. Detta innebär att 

läraren av den anledningen troligtvis blir en viktig förebild som eleven t.ex. lånar 

värderingar ifrån. Vad läraren säger och inte säger, skickar för signaler, agerar och 

förmedlar kan därför bli av stor vikt för eleven. Således har läraren ett stort ansvar 

men också en stor möjlighet att påverka eleverna i många hänseenden, där inte minst 

självkänslan är en stor del. 

 

Självkänslan är en central del av en persons välbefinnande och möjlighet till 

utveckling och lärande. Det är således något som är av stor vikt och ett återkommande 

inslag att hantera i lärarprofessionen, det går helt enkelt inte att undvika när man har 

med människor, i synnerhet ungdomar, att göra.. Det känns därför angeläget för oss 

som blivande lärare att fördjupa och problematisera kring hur självkänslan hos olika 

individer fungerar, hur den förstärks men också hur den kan nedslås samt vad den har 

för betydelse för individens utveckling, lärandeprocess och prestation. 

 

Eftersom att självkänslan är en högst personlig egenskap och därmed kan vara 

vansklig att uppskatta har vi valt att fokusera vår undersökning på eleverna och deras 

upplevelser och låtit dem beskriva hur de upplever att deras självkänsla påverkats 

negativt i skolan. Tidigare studier verkar till synes mest beröra hur läraren uppfattar 

att elevernas självkänsla påverkas av undervisningen, därför är det angeläget att 

undersöka hur förstahandskällan, alltså eleverna, själva skulle beskriva situationen.  

Förhoppningsvis kan denna studie synliggöra ett litet hörn av ett forskningsfält som 

ännu har mycket ny mark att bryta. De utvalda eleverna visar med sina berättelser sin 

syn på skolans och lärarnas sätt att hantera undervisning, gruppkultur och samarbete, 

bland mycket annat. Studien syftar till att åskådliggöra situationer där elever känt sig 

särskilt utsatta, och i och med det göra lärare varse och medvetna om vilka situationer 

detta kan handla om. 

 

Om uppdelningen av arbetet författarna emellan kan kort sägas att Maria Viklund haft 

huvudansvaret för all text, bakgrund som såväl resultat och analys, som hör specifikt 

till svenskämnet och Ola Ericson haft huvudansvaret för all text som hör idrottsämnet 

till. De mer övergripande delarna t.ex. metod och ämnesövergripande analys, har 

gemensamt författats. 

Syfte 

Beskriva och förstå några situationer där elevers självkänsla påverkats negativt inom 

ramen för ämnena svenska och idrott på gymnasieskolan.  

Forskningsfrågor 

I vilka ämnesrelaterade situationer (svenska/idrott) upplever eleverna att självkänslan 

påverkas negativt? 

Hur påverkar dessa händelser eleverna omedelbart och i förlängningen? 
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Vilka konsekvenser har denna påverkan, för individen som person och för elevens 

lärande? 
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Bakgrund 

Begreppet självkänsla 

Det är på sin plats att reda ut vissa begrepp innan det här arbetet kan presenteras 

närmare. Då självkänsla, och framförallt elevers självkänsla är det centrala inslaget i 

vår uppsats, förefaller det viktigt att gå till botten med begreppen självkänsla och 

andra likartade begrepp och grundligt undersöka dess innebörder. 

 

Ahlgren (1991) menar att självvärdering, självkänsla, självrespekt och självförtroende 

alla är begrepp som står för den attityd en person har till sig själv. En attityd som 

grundas på egna och andras värderingar av individens egenskaper och förmågor. 

Samtidigt anger begreppen i vilken utsträckning individen tror sig vara kompetent, 

betydelsefull, framgångsrik, och vilken kapacitet individen har till att behärska olika 

situationer. Vidare menar Ahlgren (1991) att om individen är accepterad för den man 

är av omgivningen så är det enklare att acceptera begränsade egenskaper och 

förmågor hos sig själv - utan att inta en negativ attityd till sig själv.  

 

Som synes är självförtroende och självkänsla inte riktigt samma sak, även om 

begreppen ofta är starkt sammankopplade och slarvigt använda i varandras ställe. 

Enkelt utryckt kan sägas att självkänslan är en av grundpelarna i en människa och 

självförtroendet är själva golvet som, dels bärs upp av grundpelarna och som dels är 

den faktiska bas som människan möblerar sina olika rum av egenskaper och 

färdigheter med. En god självkänsla ligger alltså i botten och ger känslan av att man 

har ett värde som människa, att man duger och att man har rätt att ta plats. ”En god 

självkänsla ger personen en inre balanspunkt så att han eller hon kan återvända till ett 

jämviktsläge även efter hårda törnar, precis som en balansdocka” (Cullberg, 2005, s 

27-28). Självförtroendet däremot är något mer flyktigt och kan variera från dag till 

dag och från en aktivitet till en annan.  

 

Johnson (2003) menar att självkänsla handlar om hur vi värderar oss själva, och det är 

denna definition vi valt att använda när vi fortsättningsvis talar om begreppet 

självkänsla. Självkänsla handlar om ett inre förhållande där vi värderar vår självbild 

och ”hur vi känner inre tillfredsställelse och tillit till oss själva”. (Johnson, 2003 s 15). 

Hon menar vidare att självkänslan kan vara hög eller låg, men att den är en relativt 

stabil grundegenskap. Självkänsla står för vår evaluering av vad eller hur vi är.  

Självförtroende å andra sidan, syftar på hur vi agerar, i motsats till hur vi är. 

Självförtroende, menar Johnson, är en mer föränderlig aspekt av självet. Ofta blandas 

självförtroende och självkänsla ihop i vardagslag, men självförtroendet bör betraktas 

som mer förgängligt än självkänslan, då den kan fluktuera ordentligt (Johnson 2003). 

Olika typer av självkänsla  

Johnson (2003) menar att det tydligt bör göras skillnad på den inre självkänslan och 

den yttre, eller den emotionellt baserade och den kompetensbaserade självkänslan. 

Den inre självkänslan menar Johnson, byggs upp redan under tidig barndom och 

baseras på upplevelsen av trygghet och tillfredsställelse. Dessa upplevelser 

internaliseras sedan och ger ett slags inbyggt skydd som ger hopp och mening även i 
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livets svåra stunder (Ibid.). Den yttre självkänslan definieras av externa kriterier, 

kriterier som är bestämda av egna personliga värderingar eller av de kriterier som 

finns i det rådande samhället eller kulturen. Kategorier kan vara t.ex. skönhet, karriär, 

rikedom eller berömmelse.  

 

Självkänslan behöver inte alltid heller vara som den först kanske verkar. Johnson 

(2003) gör skillnad på genuint hög och illusorisk hög självkänsla. Den illusoriska eller 

narcissistiska självkänslan, menar hon, uppstår hos individen som ett försvar i syfte att 

undvika en konfrontation med en inre känsla av otillräcklighet. Ett exempel är att 

individen inte tar till sig signaler om omgivningens ogillande. Illusorisk självkänsla är 

svårt att upptäcka i frågeformulär och har därför lurat många forskare, menar Johnson. 

Ett sätt att upptäcka denna viktiga skillnad kan vara att jämföra individens syn på sig 

själv gentemot omgivningens uppfattning om personen. Den illusoriskt höga 

självkänslan verkar i särskilt hög grad vara relaterad till aggressivitet och mobbning. 

Självkänsla i tonåren 

Tonåren kan sammanfattas i en mening: Mycket händer på kort tid och de fysiska och 

psykiska förändringarna är stora och ofta omvälvande. Ungdomar fattar intresse för 

det motsatta könet, de får nya intressen och de blir ofta intresserade av sig själva på ett 

nytt och ofta långt mer självkritiskt sätt än tidigare. Allt detta – i kombination med 

förväntningar från omgivningen – ställer stora krav på individens självkänsla, det vill 

säga identiteten (Jerlang, 2008). 

 

Homburger-Erikson menar att en allt starkare känsla av den egna identiteten börjar 

smälta samman med de många växlande självbilder som har upplevts under 

barndomen och de rollmöjligheter som de unga kan välja att engagera sig i; 

idrottsklubbar, föreningar eller kriminella gäng exempelvis (Erikson, 2004). Den nya 

identiteten sammanfattar i sin helhet den unges erfarenheter av sig själv i olika 

situationer, som kamrat, som skolelev, som engagerad i idrott etc. (Jerlang, 2008). 

Förutom anknytningen till familj och skola är det framförallt kamraterna som får 

betydelse för individens förmåga att finna sin identitet. Umgänget låter ungdomarna 

identifiera sig med och av varandra, och låter dem ta avstånd från andra unga på ett 

tydligt sätt.  

Vad säger läroplanen? 

Läroplanen syftar till att fastställa de grundläggande värden och normer som skolans 

verksamhet vilar på. Den innehåller föreskrifter för hur lärarens arbete och ansvar ska 

utformas, vilka förväntningar som finns på elever och hur skolans personal och elever 

ska samarbeta och samverka med varandra. Läroplanen är en ”fond” mot vilken 

skolan reflekteras, de värden som återfinns i texten är beständiga över tid. Kunskap 

och kunskapsförmedling/inhämtning ligger i fokus, men många sidor tillägnas också 

värden som solidaritet, respekt och öppenhet mellan skolans aktörer. Självkänslan, 

och dess närvaro eller frånvaro återfinns i varje människa, ungefär som ett inslag i en 

väv. God självkänsla är kanske inte en förutsättning, men kan vara en stor drivkraft 

för att en elev skall kunna utvecklas och ta sig an och fullfölja uppdrag/uppgifter som 

kan kännas både svåra och besvärliga. 1994 års läroplan för de frivilliga skolformerna 

[Lpf 94] (Skolverket, 2006) speglar detta genom beskrivningen;  
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Skolan ska sträva mot att varje elev stärker sin tilltro till den egna förmågan att själv 

och tillsammans med andra ta initiativ, ta ansvar och påverka sina villkor” (Lpf 94, 

sid. 13). 

 

I samma läroplan fastslås det också att;  

 

”Läraren ska stärka varje elevs självförtroende samt vilja och förmåga att läsa, 

organisera arbetet så att eleven utvecklas efter sina egna förutsättningar och 

samtidigt stimuleras att använda och utveckla hela sin förmåga […]” (Lpf 94, sid. 

11) 

 

Lpf 94 är således utformad på ett sätt som gör det omöjligt för läraren att inte ta 

elevernas självkänsla i beaktande i sin lärargärning. De ska arbeta för, och är skyldiga 

att uppmuntra självkänsla och på bästa sätt frammana elevernas olika kvalitéer. 

Läroplanen sträcker sig över många områden, där många inslag är konkreta, men där 

en del stycken är godtyckliga och kräver tolkning. Många abstrakta värden/målbilder 

såsom självförtroende, vidareutveckling, att arbeta i demokratiska former, tilltro till 

den egna förmågan etc. är grovt formulerade, och äger ingen distinkt ram. Andra 

konkreta kompetenser såsom bibliotekssökning är klart definierat som en kunskap 

som eleverna ska tillskansa sig. Värdegrunden blir en anvisning vad skolan ska sträva 

efter, men genom sin generella utformning blir den just bara tongivande för 

verksamheten – inte ett konkret mål i sig att uppnå.  

Lärares påverkan på elevers självkänsla 

En nära och genuin relation, menar Lawrence (1996), är grunden för att läraren skall 

ha möjlighet att, dels undervisa och lära ut på ett effektivt sätt, och dels ha möjlighet 

att påverka elevers självkänsla. Denna relation bör baseras på acceptans, genuinitet 

och empati, menar Lawrence. Acceptans innebär att om en elev agerar olämpligt så 

låter läraren denne veta att han/hon inte är nöjd med handlingen som utförts, utan att 

för den skull nedvärdera eleven på något sätt. Enkelt uttryckt så definieras en person 

inte efter vilka handlingar denne gör, utan av personen i sig. Detta gör det möjligt för 

läraren att uttrycka ilska och missnöje gentemot elevens handlingar - samtidigt som 

respekten för eleven i sig, står oförändrad.  

 

Vidare menar Lawrence att genuinitet innebär att läraren alltid ska vara sig själv och 

inte ta på sig någon ”professionell mask”, inte försöka vara någon man inte är, då 

elever snabbt genomskådar sådant. En stark självkänsla är grunden för att läraren ska 

våga visa sin sanna person utan att vara rädd för att bli avvisad, vilket kanske inte 

alltid är det enklaste. Empati är den tredje faktorn som måste finnas i relationen 

mellan lärare och elev. Läraren måste kunna känna empati för eleven, att kunna sätta 

sig in, för en stund, i elevens situation och se saker ur dennes synvinkel. Om eleven 

känner att läraren faktiskt förstår dem ökar tilliten och chansen att läraren ska kunna 

påverka eleven ökar. Det finns dock en fara i det här, menar Lawrence. Om läraren 

istället identifierar sig med eleven är risken stor att läraren förlorar sin ledarroll och 

respekt, undervisningssituationen riskerar då att falla samman. 

 

Förutom vikten av en nära, genuin och respektbaserad relation lärare och elev emellan 

framhävs också vikten av förväntningar och främst då lärarens förväntningar på 
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eleven. Rosenthal och Jacobson (1992) kom i sina experiment fram till att det finns ett 

starkt samband mellan vilka förväntningar läraren har på sina elever kontra hur 

eleverna faktiskt beter sig och presterar. De visade genom att slumpmässigt välja ut 

vissa elever som läraren skulle ha högre förväntningar på, dessa elevers prestationer 

höjdes långt mer än övriga elever i klasserna. Rosenthal och Jacobson refererar också 

till andra undersökningar som kommit fram till liknande resultat, bl.a. W. Victor Beez 

1967.  

 

Lawrence (1996) menar också att det främst är i den regelbundna dagliga kontakten 

med eleverna som läraren har störst chans att kunna påverka eleverna. Att 

uppmärksamma samtliga elever på något sätt, ett enkelt uppmuntrande ord eller ett 

leende bara för att bekräfta att eleven faktiskt är sedd, kan göra mycket menar han. 

Enstaka insatser i form av t.ex. temadagar om självkänsla, enstaka lektioner där man 

talar om ämnet osv. har därför långt mindre effekt än de signaler och värderingar som 

förmedlas i det dagliga arbetet. Det visar också på att arbetet med att förbättra elevers 

självkänsla måste vara långsiktigt och byggas från grunden, det är inget som sker över 

en natt.  

 

Uppmuntran och beröm är något som Öhman (2007) också talar om. Hon har bland 

annat undersökt vilka styrningstekniker lärare använder för att få eleverna att vilja 

handla rätt, tekniker som vägleder eleverna och visar vad som är goda handlingar och 

vilka handlingar som inte är acceptabla. Hon menar att beröm och uppmuntran är en 

frekvent använd teknik. Enkla fraser som ”bra jobbat” och ”fint” som yttras för att 

göra eleverna medvetna om att deras handlande, inställning och/eller attityd är bra. 

Sätter man dessa tankar samman med Lawrences tankar om att det är i det dagliga 

arbetet som läraren har störst chans att påverka eleverna får denna uppmuntran en 

dubbel effekt. Dels så stärker den förhoppningsvis elevens självkänsla, och dels 

förstärks elevens goda beteende och rätta inställning.  

Vilka konsekvenser får en negativt påverkad självkänsla? 

Det verkar som att självkänslan är närvarande vad helst människan tar sig för. 

Johnson (2003) menar att det faktum att en stark självkänsla skyddar människan vid 

kriser och förluster i kärlek eller arbete är uppenbart. Saknas denna skyddande barriär 

kan således krisens flodvåg lätt dränka en osäker och lättpåverkad individ. Behovet av 

god självkänsla är psykologiskt lika viktigt för människan som att äta och sova. 

Vidare menar hon att låg självkänsla alltid i någon grad ligger bakom sociala och 

psykologiska problem såsom ångest, depression, olika sorters missbruk, svårigheter i 

skolan, våldsbeteenden och självmordsbenägenhet.  

 

Hallsten, Bellaagh och Gustavsson (2002) som forskar kring utbrändhet, menar att en 

viktig bidragande faktor till nutidens utbrändhet är obalansen mellan mål och medel 

och att människor som, omedvetet eller medvetet, baserar sin självkänsla i 

prestationer i högre grad riskerar utbrändhet. Efter att personen gång på gång 

misslyckats med att uppnå sina orimligt högt ställda mål, är risken stor att personen är 

så pass sänkt att denne går in i en depression och blir utbränd.  

 

Ätstörningar är också något som kan orsakas av dålig självkänsla enligt Johnson 

(2003). Hon menar att om den inre självkänslan saknas, är aldrig smala lår eller smal 

midja tillräckligt smala för att ge lycka. Problemet sitter inte i kroppen utan i själen. 
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Självkänslan har också visats spela en indirekt roll i och med att den är den 

förmedlande länken mellan missnöjet med kroppen och ätstörningsproblematiken. 

Låg självkänsla hos kroniska bantare t.ex. har visats bidra till att dessa personer ser 

sig som överviktiga, trots att de objektivt sett har normal vikt (Johnson, 2003). 

 

Depressioner kan som tidigare nämnts också skapas i en grogrund av låg självkänsla. 

Det är lättare att fastna i negativa spiraler om man inte tror på sin egen förmåga att 

klara av situationer. Depressioner kan utvecklas av många skäl men är ofta de 

kopplade till ett massivt självförakt och/eller en orealistisk känsla av skuld, till en 

underliggande känsla av misslyckande och alltför högt ställda jagideal, menar 

Cullberg Weston (2005).  

 

Självkänslan, eller snarare avsaknaden av den, kan som synes orsaka en mängd 

problem. Det är svårt att isolera direkta konsekvenser som endast orsakats av låg 

självkänsla, men att självkänslan har betydelse i många fall torde vara ställt bortom 

allt tvivel. Detta visar hur viktig självkänslan är, då den är med och verkar på så 

många områden. 

Självkänslan och den fysiska prestationen 

Att idrottsundervisningen kan vara fylld av utsatta situationer för många råder inga 

tvivel om. Eleverna skall till att börja med byta om tillsammans, de ska bokstavligen 

klä av sig inför varandra. En för vissa mycket utsatt och obehaglig situation som 

kanske samtidigt är svår att prata om med andra och därför extra svår att undvika. 

Efter det ska eleverna genomföra en mängd olika fysiska aktiviteter, varav många 

kanske innefattar helt nya rörelsemönster, svåra och ovana. Vid fysiska aktivteter är 

också den enskilda prestationen väldigt uppenbar vilket innebär att eleverna tydligt 

och åskådligt visar sina färdigheter men också svårigheter inför varandra på ett annat 

sätt än t.ex. vid ett grupparbete eller ett skriftligt prov. Idrottsundervisningen är som 

synes full av inslag och moment som potentiellt skulle kunna sätta elevers självkänsla 

på prov.  

 

Likväl kan idrott i allmänhet verka mycket positivt för självet och självkänslan. 

Lindwall (2004) menar att självkänslan genom fysisk aktivitet kan stärkas och 

utvecklas. Om utmaningarna eleverna ställs inför långt överskrider tron på den egna 

förmågan kommer undervisningen i längden vara mer nedbrytande än uppbyggande. 

Om undervisningen däremot anpassas till den enskilda eleven, att kraven som ställs är 

rimliga och endast lite överstiger vad eleven tror sig klara av, är chansen mycket 

större att eleven växer med uppgiften och stärker sin tro på sig själv. Om 

undervisningen läggs på rätt nivå kommer en god spiral att skapas, menar Raustorp, 

då upplevelser av att behärska en uppgift kommer att öka personens inre drivkraft att 

ägna sig åt denna uppgift (Raustorp, 2006).  

 

Ekberg (2009) menar dock att idrottsundervisningen som den ser ut idag verkar vara 

mer anpassad och gynna de elever som redan är idrottsaktiva. Det baseras på att 

lärarna lyfter fram och arbetar med olika typer av former av fysisk aktivitet och idrott, 

främst då etablerade föreningsidrotter. Vidare verkar fokus, både i själva 

undervisningen och i bedömningen av densamma, ligga vid färdighets- och till viss 

mån också faktakunskaper hävdar han. Alltså, om lektionens mål är att eleverna ska 

spela fotboll och läraren främst bedömer vem som spelar spelet bäst och vem som 
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utför de rätta fotbollsrörelserna på bästa sätt, kommer de elever som spelar fotboll på 

fritiden såklart att gynnas. Det innebär också att de elever som inte föreningsidrottar, 

(ofta samma elever vars idrottsintresse är lägre och vars behov av välanpassad och 

varierad idrottsundervisning är stort), missgynnas många gånger. Ekberg slår också 

fast att det inflytande som den formbestämda föreningsidrotten har på 

idrottsundervisningen, inte alls har särskilt stark förankring i läroplaner och 

kursplaner (Ekberg, 2009). 

 

Som en röd tråd genom föreningsidrotten och idrottsundervisningen går själva 

tävlingsmomentet. Det genomsyrar det mesta som sker på träningar och 

idrottslektioner. Visst finns andra värden i att träna, exempelvis kondition eller styrka 

- men det är förberedelsen inför tävlingen som hela tiden är central. Detta gör att de 

elever som deltar i föreningsidrotten är långt mer förberedda och vana vid själva 

tävlingsmomentet än de elever som inte är föreningsidrottare på fritiden, menar 

Londos (2010). Vidare sägs att om både läraren och eleverna som idrottar på fritiden 

är överens, förekommer tävling ständigt i undervisningen och det betraktas som en 

självklarhet, det inkluderar också de mer ovana eleverna utan att de har möjlighet att 

protestera. Om valet angående tävling läggs på eleverna kommer återigen de 

tävlingsvana eleverna att bli styrande i frågan. Återigen så gynnas de duktiga, 

tävlingsvana och föreningsidrottare eleverna och de svaga, dominerade eleverna 

missgynnas (Ibid.). Sett i ljuset av Lindwall och Raustorps tankar om den goda och 

den onda spiralen när det gäller prestation och självkänsla står det klart att de elever 

som redan är svaga, som har en vacklande självkänsla och som eventuellt inte heller 

är idrottsaktiva på fritiden, direkt missgynnas av idrottsundervisningen som den 

många gånger ser ut idag. 

Självkänslan och svenskämnet 

Det är lättare att ”mörka” en låg självkänsla inom svenskämnet än vad det är i 

idrottsämnet. Under idrottslektioner exponerar eleverna sina kroppar för varandra och 

bedöms efter hur väl de samarbetar och utför de fysiska aktiviteterna. Svenskämnets 

mer individuella utformning och sedvanliga klassrumskultur gör det möjligt för 

eleverna att förbli tysta på lektionerna, men ändå fullfölja skriftliga uppgifter som 

oftast bara läraren har tillgång till. Språk och självkänsla hör ihop. Eleven använder 

sig av sitt språk för att identifiera sig själv och för att identifiera och förstå sin 

omgivning. Taube (2007) beskriver elever som kommer till skolan med låg 

självuppfattning och liten tilltro till sin egen förmåga att nå upp till skolans krav. 

Dessa elever misslyckas ofta med läsning och skrivning i enlighet med sin förväntan 

(Taube, 2007). Det blir således en självuppfyllande profetia. Tilltron till den egna 

förmågan är låg, följaktligen blir det faktiska resultatet därefter.  

 

”Sammanfattningsvis kan konstateras att man vid en stor mängd 

jämförande undersökningar kommit fram till följande: högpresterande 

elever har en relativt hög uppfattning om sig själva både med avseende 

på allmänt värde och prestationsförmåga. De har vidare en optimistisk 

syn på sina framtida prestationer.” (Taube, 2007 s 94)  

 

Det blir mer och mer klart hur stor del självkänslan spelar in på elevernas prestationer. 

Om eleven saknar självkänsla kommer inte elevens ämneskompetens till sin rätt. Det 

föreligger ett obrytbart samband. Svenskämnet som det ser ut idag, är ett relativt fritt 
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ämne. Vissa krav ställs på eleverna, men vägen och tillvägagångssätten avgörs av 

svenskläraren, som ofta bestämmer detta tillsammans med sina elever.  
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Metod 

Nedan följer vårt metodval samt en förklaring till varför valet föll på denna metod. Vi 

tänkte oss en narrativ metod med en analys inspirerad av grounded theory (Glaser, 

2001). Den narrativa metoden kan anses kvalitativ i sin ansats. 

 

Berättelsen och berättandet har under de senaste årtiondena vunnit mark och också 

blivit mer erkända i vetenskapliga sammanhang. Narrativa studier och 

berättelseforskning har i allt högre grad förmedlat tanken om att den sociala 

verkligheten är språkligt konstruerad enligt Johansson (2005). ”Det är genom 

berättelser, beskrivningar och förklaringar – genom språket som en social aktivitet – 

som vi skapar våra identiteter och relationer”. Berättelsen är, menar det mest radikala, 

en förutsättning för socialt liv. Människorna orienterar sig i världen via sina och 

andras berättelser – inga berättelser, ingen definition av vilka vi är (Johansson, 2005).  

 

Den kvantitativa studien syftar till att studera hur ofta, hur många eller hur vanligt 

något är, medan den kvalitativa studien försöker förstå eller hitta mönster, menar 

Trost och Hultåker (2007). Då vårt syfte var att beskriva och försöka förstå situationer 

där elevers självkänsla påverkas negativt, blev valet naturligt att ha en kvalitativ 

ansats. Den kvalitativa metoden innebär att man försöker förstå världen utifrån 

informanternas synvinkel menar Kvale och Brinkmann. Utgångspunkten är således 

undersökningspersonernas livsvärld (Kvale. m.fl., 2009, Patel m.fl., 2003). Bryman är 

inne på samma spår när han skriver att kvalitativa forskare alltid försöker komma 

längre än en ren beskrivning och göra en analys av den miljö man studerar (Bryman, 

1997).  

 

Hade någon annan metod kunnat användas? Jämfört med intervjuer, som också är 

kvalitativa i sin ansats, har den narrativa metoden (i detta fall berättelseformen) 

fördelen att undersökningspersonerna förblir anonyma gentemot forskarna - något vi 

ansåg vara av största vikt. En annan fördel är att undersökningspersonerna får mer tid 

på sig att formulera sig och tänka efter. Berättelseskrivandet sker på 

undersökningspersonernas egna villkor, de bestämmer själva vilken information de 

vill dela med sig av. Kanske kan det upplevas tryggare att skriva om sina personliga 

negativa upplevelser, istället för att tala med någon om dem. Därför valdes den 

narrativa metoden med just berättelsen som utgångspunkt istället för intervjuns talade 

ord. 

Etiska överväganden 

Det är viktigt, menar Kvale och Brinkmann att värna om intervjupersonernas, i detta 

fall berättelseskrivarnas privatliv, vid publicering av resultaten (2009). Eleverna som 

medverkade i studien var helt på det klara med hur deras berättelser skulle användas 

av författarna. De visste att deras berättelser skulle komma att ligga till grund för vårt 

examensarbete, men att berättelserna därutöver inte skulle spridas. Deras anonymitet 

garanterades, då det var frivilligt att uppge namn. Denna aspekt ansågs inte bara viktig 

för att garantera elevernas privatliv, utan också avgörande för huruvida validiteten på 

undersökningen skulle anses god eller inte. Då självkänsla är något högst personligt 

och något som berör individens innersta tankar och värderingar insåg vi att det kan 
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vara svårt att få fram vad eleverna egentligen tycker och tänker genom metoder som 

inte är anonyma. Det är tillräckligt svårt att bara muntligt formulera dessa känslor och 

sätta ord på dem - att samtidigt göra det muntligt inför två mer eller mindre okända 

personer ansåg vi kunde verka direkt hämmande för resultatet.  

Genomförande 

Rent konkret bestod metoden i att elever, ca 30, ombads att skriva en kort berättelse 

om en händelse som påverkat deras självkänsla negativt inom ramarna för ämnet 

svenska respektive idrott. Eleverna skrev berättelsen på formuläret bifogat i bilaga 1 

respektive bilaga 2. Vi besökte två utvalda gymnasieklasser. En grupp om femton 

elever skrev om svenskämnets påverkan på självkänslan, resterande femton elever 

skrev om en situation inom idrott som påverkat deras självkänsla negativt. 

Inledningsvis presenterade vi oss själva och uppgiften, sedermera presenterade vi en 

definition av självkänsla och läste avslutningsvis en kort skönlitterär berättelse som 

syftade till att ”få in” eleverna i tankegångarna. Den upplästa berättelsen skildrade en 

episod där en elev ”for illa” i skolan. Därefter fick eleverna själva skriva sin 

berättelse. 

 

Syftet med att ge eleverna en definition av vad vi avser med självkänsla var framför 

allt att, vilket beskrivs i bakgrunden, begreppen självkänsla och självförtroende ofta 

används i varandras ställe. Vi ville undvika att få berättelser som främst handlade om 

t.ex. självförtroende istället för det avsedda begreppet självkänsla. Syftet med att vi 

läste en berättelse för eleverna innan skrivarbetet sattes igång var att leda dem in i 

tankegångarna - att underlätta för dem att komma på en händelse som de själva varit 

med om, där de upplevde att deras självkänsla påverkades negativt. Med anledning av 

ämnets svårgripliga karaktär ville vi göra allt vi kunde för att berättelserna skulle bli 

uttömmande och väl genomtänkta. 

 

Metodanalys 

Det insamlade materialet kommer sedan bearbetas och analyseras i olika steg. 

Analysmetoden vi har valt är inspirerad av Glaser (2001) och dennes tankar om 

grounded theory (GT). Fejes och Thornberg (2009) menar att forskare inom GT kan 

utgå från insamlad data när han eller hon analyserar istället för att utgå från en redan 

etablerad teori. Vidare menar de att forskaren strävar efter att utgå från aktörernas 

perspektiv och handlingar och försöker förstå aktörernas sätt att se på saker och ting, 

man försöker förstå vad data egentligen handlar om. För att göra detta kodas insamlad 

data, först öppet och allmänt och slutligen mer koncentrerat. Kodningen innebär att 

betydelsebärande enheter, alltså det som framstår som viktigt, bryts ut, menar Fejes 

och Thornberg. 

 

Först och främst kommer materialet att läsas igenom i sin helhet två gånger för att 

skapa en överblick. Därefter kommer berättelserna sammanfattas, en process Kvale 

(1997) kallar koncentrering. Detta görs för att det ska vara lättare att bryta ut det 

viktiga i den större textmassan. Därefter kommer det koncentrerade och kodade 

materialet att analyseras enligt följande matris: 

Händelse → Känsla → Handling/agerande → Konsekvens.  
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Vad har hänt?  

Hur kändes det för eleverna?  

Hur agerade de?  

Till sist, vad det har fått för konsekvenser för dem?  

 

Med hjälp av denna analys kommer vi sedan att dra slutsatser om hur elevers 

självkänsla påverkas i skolan och i undervisningen. Detta kommer sedan att fungera 

som utgångspunkt när vi jämför resultatet med vad tidigare forskning säger, samt vad 

som står att läsa i styrdokumenten. 

Urval 

De klasser som deltog i undervisningen var en klass på byggprogrammet, som fick 

skriva om svenskämnet, samt en klass på estetiska programmet som fick skriva om 

idrottsämnet. Dessa klasser valdes av två anledningar. Den första för att en av oss 

hade haft bägge dessa klasser under tidigare VFU-perioder. Det var helt enkelt lätt att 

prata med tidigare handledare och få komma till deras klass och göra undersökningen. 

Den andra anledningen var helt baserad på våra fördomar och tidigare erfarenheter. Vi 

har ibland upplevt lite extra motstånd från esteter när det gäller idrott, likaså extra 

motstånd från praktiska program, när det gäller svenskämnet. Med detta i åtanke 

tänkte vi att vi borde kunna få intressanta och uttömmande berättelser från dessa 

klasser, vilket vi med facit i hand nog kan säga att vi fick. 

Bortfall 

Från början hade vi tänkt oss omkring 50 informanter. Detta antal baserades på att vi 

kände att det fanns en risk att en del elever kanske inte skulle ta uppgiften på allvar 

och lämna ofullständiga berättelser som inte berörde alla punkter. Senare visade det 

sig att de klasser vi fått tillgång att göra undersökningen i bestod av långt färre elever. 

När undersökningen genomfördes var totalt 30 elever närvarande. Vi beslutade oss då 

för att göra en genomgång av berättelserna för att se om vi bedömde att de skulle 

fungera för analysen. Hade det då varit många ofullständiga berättelser hade vi tagit 

till ytterligare en klass. Efter den första genomgången av materialet bedömde vi ändå 

att berättelserna var så pass utförliga och välgenomtänkta, samt berörde de punkter vi 

frågat efter att vi inte behövde ha fler. 

 

Ett fåtal berättelser har däremot inte behandlat de fyra punkter vi frågat efter, de har 

exempelvis utelämnat vilka konsekvenser händelsen fått. Frånsett detta har vi ändå 

bedömt att dessa berättelser har varit så pass genomtänkta och välformulerade (de har 

alltså tillfört viktig information till de andra punkterna) vilket gjort att vi ändå kunnat 

bearbeta dem i analysen. Således har alla insamlade berättelser använts. 
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Resultat  

Efter att ha genomfört undersökningen har ett antal olika händelser och situationer 

utkristalliserat sig där elevernas självkänsla påverkats i negativ bemärkelse. Dessa 

situationer och händelser har sedan formulerats till olika kategorier utifrån vilka 

resultatet kommer att redovisas och sammanfattas. Ur berättelserna tas själva 

händelsen, känslan, handlingen och konsekvensen av denna händelse fram. Ett av 

berättelserna var så pass utförlig att den berörde flera kategorier, således har vi tagit 

upp denna i flera kategorier. Varje redogjord berättelse är numrerad för att läsaren 

lättare ska kunna följa, i diskussion och analys, vilken berättelse som de olika citaten 

är hämtade ifrån. Numreringen anges inom parentes i slutet av varje stycke. 

Idrottsundervisningen 

Det dolda spelet / Gruppdynamik 

Lagspel är ett vanligt inslag i idrottsundervisningen. Det kan innebära bland annat 

fotboll, volleyboll, innebandy, basket, lacrosse, ultimate frisbee och handboll för att 

bara nämna några. Eftersom att grunden är att eleverna delas in i lag eller grupper, kan 

lätt olika viljor och mål komma i konflikt. Vissa elever kanske utövar idrotten på 

fritiden och för andra elever kan det vara första gången. Vissa elever har en stark 

tävlingsinstinkt och vill vinna till varje pris, medan andra inte har någon ambition alls 

att vinna och endast deltar för att lektionen kräver det av dem. Flera av 

elevberättelserna vittnar om att dessa situationer kan vara problematiska. 

 

En elevberättelse handlar, inte om någon specifik händelse som påverkat negativt, 

utan istället om en allmän frustration och förargelse över att en del elever låter 

tävlingsinstinkten totalt ta överhanden och göra saker som de normalt inte skulle göra 

- eller som personen i berättelsen uttrycker det ”de mest tävlingsinriktade 

människorna (dom som oftast sportar på fritiden) vill vinna så mycket att allting blir 

tillåtet”. Vidare uttrycker eleven sin irritation över att ”heder och moral får stå åt sidan 

för att vissa känner att äran att vinna indiansmyg är så mycket mer värdefull” 

(Berättelse nr. 14). 

 

En annan berättelse beskriver en elev som mer eller mindre blivit berövad sin kärlek 

till fotboll på grund av kommentarer och blickar på fotbollslektionerna i individuellt 

val. Eleven beskriver att denne alltid sett sig som en god fotbollsspelare och att 

fotbollen är något som funnits med länge i elevens liv. Under dessa fotbollslektioner 

har andra elever öppet och tydligt uttryckt sitt missnöje och sin ilska över elevens 

insatser och utbytt menande blickar med varandra. En konsekvens av dessa uttryck 

har blivit att eleven inte längre ser fram emot lektionerna i samma ämne som eleven 

”alltid har älskat” och att denne känner att han/hon inte längre passar in i gruppen, att 

han/hon ”inte duger”. Eleven beskriver hur den redan låga självkänslan långt ifrån 

stärktes av denna upplevelse och att personen, som från början ansåg sig vara en habil 

idrottare, nu börjat tvivla på sin förmåga. Kärleken till fotbollen har falnat som en 

konsekvens av de andra elevernas beteende (3). 
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En annan elevs berättelse handlar om lagspel och gruppdynamik. Här beskriver eleven 

en lektion i volleyboll där han/hon fick sin självkänsla helt ur balans. Eleven beskriver 

hur han/hon hamnade i ett lag där vinnarinstinkten var väldigt hög och att dessa 

värderingar i gruppen/laget gjorde personen väldigt nervös att ”förstöra” för sitt lag. 

När personens värsta farhågor sedan inträffade, att han/hon missade boll efter boll, 

beskriver personen hur han/hon till slut bara ville försvinna därifrån och sluta 

”förstöra” för laget. Händelsen, menar eleven, har troligtvis bidragit till en motvilja 

gentemot bollspel och lagidrott i allmänhet och medfört att eleven mycket hellre ägnar 

sig åt individuella aktiviteter. Alltså, trots uppriktiga försök att göra sitt bästa nedslås 

elevens glädje och vilja att försöka på grund de andra elevernas uppträdande (2). 

 

Ytterligare en berättelse vittnar om att just lagspel är ett kritiskt moment för många. 

En elev berättar om en handbollslektion som klassen hade tillsammans med en annan 

klass. Eleven, som beskriver sin egen klass som bra och stöttande, hamnar i ett lag 

med bara elever från den andra klassen. Eleven beskriver situationen såhär: ”Till 

saken hör att jag faktiskt gått handboll några år, men trots det fick jag aldrig en enda 

passning.” Vidare beskriver eleven hur lagkamraterna såg på honom/henne på ett sätt 

som fick denne att känna sig helt värdelös, ”som att de tänkte 'bara stick, du suger'”. 

Personen kände sig då oduglig och alltför dålig för att medverka och gick därför och 

satte sig på avbytarbänken. Där förblev eleven resten av lektionen och ingen erbjöd 

sig att byta med honom/henne. Konsekvensen av detta blev att eleven återigen 

funderade på att hoppa över idrottslektionerna, ”men några gulliga klasskamrater 

övertalade mig att fortsätta”. En berättelse som sammanfattningsvis visar på hur 

gruppdynamik både kan stötta men också störta en person (11). 

 

En annan berättelse som också den berör gruppdynamik handlar om en elev som kom 

till gymnasiet med god självkänsla och självförtroende i ämnet idrott. Under 

högstadiet hade elevens idrottsgrupp haft ett väldigt förlåtande klimat, där eleven 

vågade göra sitt bästa. Väl på gymnasiet hamnade eleven i en idrottsgrupp med ett 

mycket hårdare klimat där konkurrensen gjorde det jobbigare att göra sitt bästa, ”man 

riskerade ju självförtroendet då”. Konsekvensen har blivit att eleven nu undviker 

tävlingsinriktade lagsporter om det är möjligt (13). 

 

Ytterligare en berättelse redogör för en elev som har fått en hel del negativa 

kommentarer om sina prestationer på idrottslektionerna. Eleven säger sig dock inte 

bry sig så mycket om dessa kommentarer och menar att de inte påverkat honom/henne 

i negativ bemärkelse. Eleven skriver att det dels nog beror på att han/hon inte brydde 

sig så mycket om idrotten, och dels att elevens självkänsla var och fortfarande är bra 

då han/hon vet sig vara mycket bättre än många andra elever i övriga ämnen (15). 

Missriktad välvilja 

En berättelse beskriver en elev som menar att han/hon aldrig riktigt tyckt om 

idrottslektionerna. Han/hon känner sig dålig i idrott i allmänhet, men bryr sig inte så 

mycket om det då eleven vet sig vara bättre på andra saker. Trots denna motvilja mot 

ämnet försöker alltid eleven efter bästa förmåga och ger sitt allra yttersta på 

lektionerna. Vidare beskriver eleven hur dennes självkänsla sänkts drastiskt när andra 

elever under idrottslektioner ropat saker som ”Försök lite nu”, ”Bättre kan du!”, ”Men 

kom igen”, trots att eleven redan gör så gott han/hon kan. Konsekvenserna av dessa 

kommentarer resulterade i att eleven legat lågt på idrottslektionerna och ”låtit dem 
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som kan, göra det mesta”. Eleven beskriver också hur han/hon inte längre vill delta 

eftersom de andra ”helt klart skulle klara sig bättre utan mig” (6). 

Konkurrens 

Några berättelser skildrar elever som upplever att deras självkänsla blivit påverkad av 

konkurrens med andra elever, ofta i samband med att de bytt klass och omständigheter 

förändrats.  

 

En berättelse som berör just detta beskriver en elev som precis bytt klass. Eleven 

ansåg sig alltid ha varit bäst i klassen på idrott tidigare, men i den nya klassen fanns 

en kille som var ”i princip lika bra”. Eleven beskriver då hur självkänslan fick sig en 

ordentlig törn när någon kunde tävla på samma nivå som han/hon själv. Samma elev 

hade alltid velat vara bäst, och hade också för avsikt att fortsätta med det. Eleven 

känner sig hotad i den nya situationen och började tvivla på sin egen förmåga. Eleven 

säger sig kunna hantera konkurrens på ett bättre sätt på grund av att detta inträffade, 

och menar att det nu bara ”pushar” denne att bli bättre (9). 

 

En annan berättelse beskriver en elev som länge haft höjdhopp som sin bästa gren. I 

klassen gick bästa vännen tillika största konkurrenten. Eleven beskriver ett tillfälle då 

kamraten inför hela klassen lyckades hoppa högre än denne, vilket ledde till att 

självkänslan ”föll pladask”. Eleven beskriver hur han/hon ett tag upplevde det som att 

kamraten/konkurrenten hade tagit ifrån personen det enda som var unikt med denne. 

Dennes ”enda hopp att komma nånstans i livet”. Den mer långtgående konsekvensen 

blev dock att en inre röst som manade till att livet inte är en tävling mot andra, växte 

sig allt starkare inom eleven och det har stärkt denne i det långa loppet (12). 

Tillfällig fysisk nedsättning 

I de tre följande berättelserna har alla elever gemensamt att deras 

idrottsprestationer/deltagande blivit påverkad av sjukdom eller skada. 

 

I en berättelse skriver en elev att han/hon hatar idrott. I slutet av mellanstadiet började 

eleven få värk i kroppen, vilket gjorde det svårt för eleven att utöva idrott av olika 

slag. Hela familjen är sportig, vilket gör elevens sorg ännu mer påtaglig. Han/hon vill 

verkligen idrotta och göra sitt bästa, men han/hon skriver att hon insett att han/hon 

måste lära sig hantera denna situation. Så här beskriver eleven konsekvensen av sitt 

deltagande; han/hon ”måste betala flera dagar för min insats”. Han/hon lider av 

kronisk smärta, eleven känner sig begränsad att inte kunna göra allt det denna/denne 

vill. Det händer att eleven får utbrott, känner sig ledsen och deprimerad. 

Avslutningsvis skriver eleven att han/hon ”måste lära sig att hantera sorgen” (1). 

 

En annan elev beskriver hur han/hon alltid vara duktig på sport, men hur personen 

blivit hindrad av en skada tillsammans med en sjukdom, dessutom en 

svårdiagnostiserad sådan. Eleven kunde alltså inte delta i idrottskursen som han/läste 

fullt ut p.g.a. sjukdom och skador. Detta medförde att eleven upplevde dålig 

självkänsla då eleven trodde att läraren inte kunde se elevens fulla potential. Eleven 

hade som mål att få MVG, konsekvensen blev därför att eleven kom hem sjuk från 

skolan så gott som varje vecka. Dålig självkänsla uppstod av den anledningen att 

personen inte kunde prestera fullt ut. Eleven fick till slut sitt MVG (8). 
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Nästa elev skriver om hur han/hon stukade foten i skolan på högstadiet på en 

idrottslektion där eleven trampade snett, med påföljden att han/hon fick gå på kryckor 

en längre tid – och därför inte kunde vara med på idrotten under flera veckors tid. 

Detta gjorde att eleven tappade lusten för idrotten, eleven kände sig dålig och tappade 

tron på sig själv. Eleven beskriver hur han/hon ”blev förstörd inombords” Eleven 

vågade inte satsa, klarade inte det han/hon gjort tidigare. Eleven blev rädd för att 

skada sig igen och skriver att han/hon ”fegade ur”. Eleven har fått sämre 

självförtroende och är rädd att händelsen ska upprepas, med följden att han/hon håller 

låg profil på lektionerna (10). 

Fysisk kontakt / Dans 

Denna elev beskriver en händelse där han/hon skulle ha dans med en annan klass och 

blev hopparad med en elev han/hon beskriver som en ”slusk”. Eleven klarade till slut 

inte av att vara där, trots att eleven verkligen försökte. Resultatet blev att eleven 

försvann från lektionen utan att meddela sig. Eleven beskriver hur han/hon kände sig 

äcklad av personen men samtidigt så dum att dessa känslor kom. Konsekvensen har 

blivit att denna elev inte gärna går på idrotten när det är dans på schemat (7). 

Omklädningsrummet 

Ett kritiskt moment som i mångt och mycket är unikt för just idrottsundervisningen i 

skolan är omklädningsrummet och de situationer som kan uppkomma när elever ska 

byta om tillsammans. Detta vittnar också ett par av de insamlade berättelserna om. I 

omklädningsrummet är läraren inte närvarande på samma sätt och kan gå in och bryta, 

det faktum att eleverna bokstavligen tvingas klä av sig inför varandra kan vara nog 

tufft för vissa. 

 

En berättelse redogör för en situation där elevskribenten trycker upp en annan elev 

mot väggen i omklädningsrummet efter lektionen och slår/spöar på denna/denne. 

Eleven får då ”med all rätt” en ordentlig utskällning och upplever att hans/hennes 

självkänsla ”nådde botten”. Eleven beskriver hur han/hon mådde dåligt efteråt när 

insikten om hur det måste ha känts för den svage. Påföljden blev att han/hon hade 

svårt att titta på den elev som blivit utsatt för dennes knytnävar (5). 

 

I en annan berättelse som också berör omklädningsrummet skriver eleven att denne 

alltid har varit överviktig och upplevt att alla de andra i klassen var smala atleter. 

Detta fick den drastiska påföljden att eleven struntade i idrotten i ett och ett halvt år på 

gymnasiet. Till slut fann man en lösning i att låta eleven nyttja ett eget 

omklädningsrum, men som han/hon uttrycker det ”spegelsalen är min värsta fiende”. 

Eleven upplever inga problem att idrotta med den nuvarande klassen – men 

gymnastiken delas med en klass från Barn- och fritidsprogrammet, där bara 

sportfantaster går. Vid ett tillfälle spelade de handboll, då eleven ifråga inte fick några 

passningar satte han/hon sig på avbytarbänken och förblev där resten av lektionen. 

Eleven blev utstirrad och hånad av de andra eleverna. Snälla klasskamrater övertalade 

dock eleven att fortsätta komma till lektionerna, trots att det tog emot. Eleven ifråga 

kände sig inte bekväm i idrottskläder p.g.a. tidigare erfarenheter av blickar och 

hånskratt – dålig självkänsla ligger i botten. Han/hon kände sig för dålig och för ful 

för att visa upp sig (11). 
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Svenskundervisningen 

Lärarens klavertramp 

Till denna kategori sorteras många av elevberättelserna från svenskämnet. Gemensamt 

för dessa berättelser är att läraren aktivt utfört en handling som fått negativa 

konsekvenser för eleven. 

 

En berättelse redogör för hur en elevs självkänsla påverkades negativt när eleven 

beskriver hur denne vid ett lektionstillfälle ”inte lyssnade så bra på läraren”. Eleven 

beskriver hur han kastar sudd på en kompis, varpå läraren kom fram och ”slog till” 

eleven. Eleven beskriver att dennes personlighet ”inte kan ta sånt”, varpå eleven slår 

tillbaka. Efter detta slutade eleven gå på svensklektionerna för att slippa ”alla 

konsekvenser”. När eleven får samma lärare i samhällskunskap slutar eleven gå på 

dessa lektioner också. Eleven beskriver slutligen hur denne ”ångrat allt nu”, men att 

det just då ”inte fanns något annat att göra” (Berättelse 4). 

  

En annan elevberättelse beskriver en situation där läraren inledde första lektionen med 

att säga att denne enbart var där för att tjäna pengar. Detta medförde att elevens 

motivation sjönk och att diskussionerna under lektionstid ökade. Eleven skriver att 

läraren efter en del diskussioner lämnat klassrummet gråtande (6). 

 

Ytterligare en berättelse beskriver hur en elev och dennes kamraterna första tiden på 

gymnasiet famlar efter identitet och status. ”Man sa inte alltför mycket för att inte 

skämma ut sig.” Eleven fick en fråga av läraren, men hittade inget svar p.g.a. rädslan 

att göra bort sig. Läraren kommenterade tystnaden som något negativt, att man måste 

våga ta för sig i klassrummet. Eleven beskriver att denna händelse fick konsekvenser 

för dennes självkänsla, ”kändes som om man inte var värd ett skit”. Efter detta 

tvekade eleven att ta för sig alltför mycket. Eleven skriver i slutet av berättelsen att 

det möjligen inneburit något positivt. ”Det kanske krävs några fotkapningar för att 

man ska försöka ändra det till det bättre” (8). 

 

I en annan beskrivs hur eleven genomgång av ett prov där läraren kommenterar hur 

dåligt resultat klassen hade presterat. Läraren jämförde klassen med hennes andra 

klasser och kommenterade den aktuella klassen som den sämsta. Eleven avslutar 

berättelsen: ”Jag tror att X har sänkt min och andras självkänsla genom hennes 

treåriga klagande över klassens prestation” (9). 

 

Ytterligare en berättelse som beskriver en lärare som begår ett så kallat klavertramp 

redogör för en elev som upplever svensklektionerna som ”dödstråkiga”. Efter 

diskussioner mellan läraren och eleven om att få sluta fem minuter tidigare för att 

hinna med bussen, avslås detta av läraren, och diskussionen intensifieras ytterligare. 

”Våran lärare blev sur/arg och sa att det inte var hennes fel att vi var så dåliga och att 

vi var den sämsta klassen hon hade” (11). 

 

I nästa berättelse beskriver en elev en händelse i början av en termin där läraren hade 

radat upp eleverna framme vid tavlan. Läraren ville gissa vad eleverna var 

intresserade av och vad de ev. idrottade, detta kunde man ”se” på människor, menade 

läraren. Eleven skriver att läraren trodde att eleven var en långdistanslöpare. ”Jag 

började skratta lite för mig själv just när hon sa detta. Nu när jag tänker tillbaka på 
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vad som skulle kunna påverka min självkänsla negativt, så är det just den händelsen. 

Den stukade min självkänsla en aning” (12). 

 

I en berättelse skriver eleven om andra svensklektionen i ettan. Denne beskriver det 

som att många i klassen kände varandra sedan tidigare, och att han/hon själv var den 

”tysta som satt i ett hörn och inte sa så mycket”. Läraren ville att eleverna skulle ställa 

sig på rad så att han/hon skulle kunna avgöra om och vad de idrottade. Eleven skriver 

hur läraren gissade på fotboll på denne, och när det stämde fick eleven gå och sätta 

sig. Sedermera började det diskuteras hur olika personers ögon är. Läraren sade till 

denna elev att han/hon hade ”Sankt Bernhardsögon”. Eleven, och dennes 

klasskamrater fick då konnotationer till hunden ”Båtsman” i ”Saltkråkan”. Eleven 

beskriver det som att ”detta var mycket pinsamt och att jag ville sjunka genom 

stolen”. ”Nu när jag känner alla i klassen så är det inte så farligt, de brukar kalla mig 

”Båtsman” på skämt, men i det ögonblicket så fick jag väldigt dålig självkänsla” (13). 

 

I en sista berättelse som sorterats under denna kategori beskriver en elev en händelse 

som inträffade i början av ettan. Läraren bad alla elever att ställa sig på rad och 

han/hon skulle då avgöra vilken idrott de utövade, samt på vilket sätt deras ögon 

speglade deras personlighet. ”X gissade hockey på mig, vilket var rätt”. Elevens ögon 

genererade kommentaren ”Du har riktigt snygga sängkammarögon, sådana som kan få 

en i säng när som helst, som man smälter av”. Klassrummet stod stilla, det var helt 

tyst. Sedan bröt ett jubel ut. Eleven beskriver hur han/hon ”bara ville försvinna”. 

Eleven uppfattade situationen som ”obehaglig”. Lärarens kommentar har följt samma 

elev i tre års tid, eleven har efter detta haft svårt att finna glädje i svensklektionerna. 

”Men livet går vidare och jag bryr mig inte speciellt hårt, men det var en sjuk grej 

måste jag säga” (15). 

Elevens egna handlingar/agerande som påverkat självkänslan 
negativt 

I en berättelse beskriver sig en elev när denne gick i ettan som ivrig, orolig och lite 

som en ”pajas”. Det är en ny skola och en ny klass, eleven beskriver det som en 

kraftmätning om att försöka vara roligast i klassen. Eleven upplever svensklektionen 

med läraren som ”tråkig” och börjar göra grimaser för att få de andra att skratta. 

Läraren blir tyst och lyssnar på vem det är som börjat prata, ber eleven vara tyst eller 

gå ut. Sedan gör samma elev åter ett försök att vara rolig, och när läraren 

uppmärksammar eleven menar denne att ”han råkat få snus i ögat”, att detta fått de 

andra att skratta. I slutet av berättelsen skriver eleven ”Men så var det ju inte och då 

de där hände så kände jag mig ganska dum som förstört en lektion, så då fick jag en 

ganska dålig självkänsla” (1). 

 

En annan berättelse redogör för en svensklektion där två elever frågar om de kan få 

sluta tidigare så de hinner till sin träning – de får ”okej” av läraren. Eleven beskriver 

hur klassen blir ”surrigare” efteråt, och hur läraren blir mer och mer irriterad. Lärarens 

humör ”brister”. Läraren yttrar kommentaren ”Ni är den surrigaste klass jag har haft” 

varpå eleven replikerar ”Det är bara surrigt på dina lektioner”. Läraren börjar gråta 

och lämnar klassrummet. Eleven känner obehag inför att sista kommentaren 

möjligtvis har fått läraren att gråta – detta påverkar elevens självkänsla (ej i hur hög 

grad/på vilket sätt, min anmärk) Det eleven menade att förmedla var ” det kanske inte 

är klassens fel att lektionerna är surriga” (3). 
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Ytterligare en berättelse där elevens egna handlingar fått konsekvenser berör en 

redovisningssituation som skapade nervositet hos eleven, ”att stå och prata inför en 

grupp har aldrig varit min starkaste sida”. Uppgiften var att prata i fem minuter, men 

det manus som låg framför eleven på bänken uppskattade denne till max fyra minuter. 

När eleven blir uppropad får denne en ingivelse att gå ut genom dörren och ”inte 

komma tillbaka”. Eleven beskriver hur han håller sitt tal, som visar sig vara 3 minuter 

och 22 sekunder. Detta beskriver eleven som ”. . . så jävla surt. Sedan gick en och en 

upp och framförde deras tal och de gjorde det hur lätt som helst”.  Eleven blir varse 

om att denne har den ”sämsta tiden” av alla och hur självkänslan reduceras till noll. 

Avslutningsvis skriver eleven att självkänslan ”bara blivit bättre och bättre” (5). 

Upplevd orättvis bedömning 

En berättelse beskriver en elev som, när klassen fick till uppgift att skriva noveller, 

kände tillförsikt och motivation inför uppgiften. Eleven som beskriver sig själv som 

att ”alltid vara ute i sista stund” var klar med uppgiften två dagar innan 

inlämningsdatum, och kände sig mycket nöjd med resultatet. ”Jag var väldigt nöjd 

över min arbetsinsats och kände för första gången att jag behärskar något bra i 

svenskan”. Eleven blir sedermera mycket missnöjd då denne får betyget G- av läraren 

och ifrågasätter lärarens bedömning. Läraren skall då ha sagt något i stil med ”Ja, du 

kan ju uppenbarligen inte skriva en novell”. Detta beskriver eleven som en händelse 

som ”sänkte mig totalt”. Eleven skriver att konsekvensen blivit att denne inte ”orkar 

ödsla energi på vissa uppgifter” (7). 

 

An annan berättelse redogör för en elev som känner sig orättvist behandlad. Eleven 

beskriver hur nöjd denne kände sig över det han/hon presterat i en skriftlig 

inlämningsuppgift och hur ett högt betyg kändes inom räckhåll. Uppgiften innebar att 

skriva en berättelse, något som eleven i fråga kände att denne behärskade. Eleven 

litade till sin fantasiförmåga och sitt ordförråd och tyckte på hela taget om att skriva. 

Eleven beskriver dagen då berättelserna återlämnades som ”den värsta under hela 

gymnasiet”. Berättelsen var inte godkänd. Eleven beskriver ur minnet lärarens 

kommentar: ”Ganska bra ordförråd, dålig avslutning, G-”. Eleven beskriver hur hans 

självkänsla påverkats med orden ”jag kände mig så fruktansvärt dålig”. Eleven 

beskriver att denne slutat anstränga sig i svenska och nästan inte fått betyget godkänt i 

kursen. ”Jag tappade helt självkänslan i svenska på grund av min svensklärare” (10). 

Motivationsproblematik 

I en berättelse beskriver en elev en period där klassen arbetade med antiken. 

”Lektionerna var långa och kändes helt onödiga”. Eleven skriver att läraren brister när 

det kommer till att motivera eleverna, istället klagar denne på elevernas prestationer. 

Eleven beskriver antiken som något man var tvungen ”kämpa sig igenom”. När 

antiken äntligen var avklarad har svensklektionerna blivit bättre, skriver eleven. ”De 

tunga grejerna är bortgjorda, även om det varit jobbigt ibland” (14). 

 

En annan berättelse berör också ämnet antiken och den här eleven beskriver 

arbetsområdet antiken under tvåan som ”dödstråkigt”. Lektionerna i allmänhet 

”sänkte eleven psykiskt”. Eleven upplevde inte att läraren kunde göra ämnet intressant 

och fånga elevens uppmärksamhet. Samma elev upplever en känsla av trötthet och 
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”ville därifrån”. Dessa lektioner ledde till diskussion och ”tjafs” med läraren huruvida 

ämnet var relevant eller inte. Eleven upplever inga konsekvenser vad avser 

självkänslan – ”jag fixade det området elegant ändå” (2). 
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Analys och Diskussion 

Metoddiskussion 

Validitet 

Patel och Davidson menar att det som validiteten kopplas till är om forskaren lyckas 

samla in underlag för att göra en trovärdig tolkning av den studerades livsvärld (Patel 

m.fl, 2003). Den här undersökningen avsåg att ta reda på hur trettio utvalda elever 

upplevt att deras självkänsla påverkats negativt av idrotts- respektive 

svenskundervisningen i skolan. Självkänsla är sällan ett enkelt ämne av flera olika 

orsaker. Dels är det svårt att veta vad som egentligen avses när det talas om 

självkänsla, det finns t.ex. flera definitioner som ofta går in i varandra. Det är också 

ett svårt ämne på grund av dess nära anknytning med människans allra innersta tankar, 

om sig själv och om sin plats i livet. Att kräva av ungdomar att de ska öppna sig och 

berätta om dessa mycket personliga känslor kan innebära svårigheter.  

 

För att undvika dessa fallgropar så långt det var möjligt anpassades undersökningen 

på flera sätt. För det första valde vi att eleverna själva skulle skriva fritt om vad de 

upplevt, detta för att få en så opåverkad bild som möjligt. Hade vi istället gjort en 

enkät, hade kanske nyanserna och variationerna gått oss förbi, då svarsalternativen 

istället hade varit givna. Bägge klasserna om femton elever fick 60 minuter på sig att 

skriva sin berättelse, detta för att eleverna skulle ha gott om tid att verkligen fundera 

och hitta något lämpligt att skriva om. Innan de satte igång hade vi haft en 

introduktion där vi berättade dels vilka vi var, och varför vi gjorde detta. Vi höll också 

ett kort anförande där vi försökte klargöra för eleverna vad vi avsåg med just 

självkänsla, att det är något som har med hur man är att göra, vad man har för tankar 

om sig själv som person. Definitionen gav vi till eleverna för att förtydliga vad det 

egentligen var vi ville att de skulle skriva om, vilken slags påverkan vi var ute efter. 

Vidare fick eleverna själva bestämma om de ville skriva namn på sina berättelser. 

Hade detta varit ett krav hade kanske många inte velat öppna sig på det sätt som de nu 

gjorde. 

 

Det vi kan bedöma validiteten på är helt enkelt hur bra berättelserna överensstämde 

med det vi ville veta. Till att börja med har vi kunnat använda samtliga berättelser i 

analysen, vi har bedömt att det funnits relevant material i alla berättelser. Ett fåtal 

berättelser har däremot inte behandlat de fyra punkter vi frågat efter, de har 

exempelvis utelämnat vilka konsekvenser händelsen fått. Frånsett detta har vi ändå 

bedömt att samtliga berättelser har varit så pass genomtänkta och välformulerade att 

vi kunnat använda dem. Det torde tala för god validitet.  

Reliabilitet 

Två klasser medverkade alltså i undersökningen. Vi besökte dessa klasser inom loppet 

av två dagar och bägge tillfällena var på förmiddagen. Bägge klasserna hade i förväg 

fått veta att vi skulle komma dit samt att det skulle handla om självkänsla, mer visste 

de inte. Trost (2005) menar att om informanterna är väl förberedda och hinner tänka 
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igenom svaren ökar reliabiliteten. I detta fall var eleverna kanske mer förvarnade än 

förberedda. Å andra sidan kan det vara en fördel att eleverna inte var mer förberedda 

då deras svar kan ha blivit mer spontana och uppriktiga. Samtliga elever hade 60 

minuter på sig att skriva, tanken med denna väl tilltagna tid var som tidigare nämnt att 

eleverna skulle ha möjlighet att ordentligt tänka igenom sin berättelse. Samtliga 

berättelser var användbara, vilket torde tala för att tiden var tillräcklig och att eleverna 

inte behövde stressa igenom uppgiften. I övrigt bör inte finnas några andra yttre 

omständigheter som skulle omöjliggöra att en liknande studie skulle få samma 

resultat. 

Resultatanalys och diskussion  

Idrottsämnet 

Det dolda spelet / Gruppdynamik 

Den kategori som kanske är mest framträdande i resultatet är den vi valt att kalla 

gruppdynamik, eller det dolda spelet. Många av berättelserna vittnar om hur personer, 

främst andra elever, utövat en ofta mycket negativ påverkan på den utsatte som förr 

eller senare tagit skada av denna påverkan. Denna påverkan beskrivs i berättelserna på 

en rad olika sätt. Det kan vara exempelvis kommentarer om personens kropp, kläder 

eller nedsättande ord om personens prestationer. Det kan också vara blickar, som 

utbyts andra elever emellan, eller som sänds direkt till personen i fråga. Det 

förekommer också suckar, främst då när personens prestation inte motsvarar de andra 

elevernas förväntningar.  

  

Många elever har fått stukad eller rent av knäckt självkänsla - självförtroendet har gått 

i botten och konsekvenserna har sträckt sig långt utanför idrottshallen och 

idrottslektionerna. I många berättelser beskriver också eleven att dennes självkänsla 

var vacklande redan innan dessa händelser inträffade. På grund av denna yttre 

påverkan, detta dolda spel, säger sig en elev t.ex. övervägt att helt sluta gå på idrotten 

på grund av den behandling han/hon fått av andra elever (11). En annan elevs 

upplevelser har troligen skapat en motvilja gentemot bollspel och lagidrott i allmänhet 

(2). Dessa upplevelser, känslor och konsekvenser kan inte förbises. När andra elevers 

uppträdande får så långtgående konsekvenser att t.ex. en elev överväger att sluta gå på 

lektionerna, då är det inget annat än mobbning. Det är mycket iögonfallande att detta 

kunnat fortlöpa.  

 

Denna typ av negativ påverkan tycks i många fall ha sin utgångspunkt i att det råder 

en obalans rörande förväntningar och viljor inom gruppen. Att instinkten, viljan och 

ambitionen att vinna är hög hos vissa och lägre hos andra verkar vara en av flera 

anledningar till att dessa kommentarer, utrop, blickar och suckar fälls. En stark 

vinnarinstinkt kan antas komma från en gedigen tävlingserfarenhet och dessa elevers 

upplevelser går i linje med vad både Londos (2010) och Ekberg (2009) funnit 

angående att de starka, tävlingsvana eleverna gynnas av idrottsundervisningens 

upplägg medan de svaga, tävlingsovana eleverna direkt missgynnas av de många 

tävlingsmoment som blivit en integrerad del av idrottsundervisningen.  
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Den negativa påverkan utövad av andra elever har dock inte alltid samma fatala 

effekt. En berättelse beskriver en elev som säger sig ha fått en del negativa 

kommentarer om sina prestationer under idrottslektionerna, men säger sig inte ha tagit 

någon skada av dessa. Personen tror att det beror på två saker; för det första att 

han/hon inte bryr sig så mycket om ämnet, och för det andra att personens självkänsla 

var och är fortfarande bra då han/hon vet sig vara mycket bättre än många andra i 

andra ämnen (15). Detta visar på att nivån på självkänslan spelar in i hur eleven 

lyckas tackla denna yttre negativa påverkan. Är elevens självkänsla god från början 

har förmodligen negativa kommentarer, blickar och suckar inte alls samma påverkan - 

då är det förmodligen lättare att slå ifrån sig dessa och inte ta illa vid sig.  

Missriktad välvilja 

Att uppmuntra och inspirera för att förstärka positiva handlingsmönster attityder och 

inställningar, är ett verktyg som flitigt används från lärarens sida, menar Öhman. Det 

sker ofta genom positiva tillrop och uppmuntrande konversation (2007). Denna 

uppmuntran, som endast är tänkt att stärka eleverna och deras beteende, kan ibland få 

motsatt effekt, vilket en av elevberättelserna skulle kunna vittna om. Eleven, som känt 

sig dålig på idrotten och aldrig riktigt tyckt om lektionerna, beskriver hur självkänslan 

sänkts drastiskt då andra personer ropar saker som ”Försök lite nu!”, ”Bättre kan du!” 

när han/hon i själva verket redan gör sitt allra yttersta. Konsekvensen som har blivit 

av dessa upplevelser är att eleven inte ens vill försöka göra sitt bästa på lektionerna, 

han/hon ”låter de som kan göra det mesta” därför att de andra ”helt klart skulle klara 

sig bättre utan mig” (6). 

 

Av berättelsen framgår det inte om det är en lärare eller andra elever som yttrat 

kommentarerna. Skulle det å ena sidan vara läraren som gjort det, tycks han/hon i det 

här fallet ha misslyckats anpassat innehållet i lektionerna till elevens färdigheter och 

förmågor, vilket Lindwall (2004) och Raustorp (2006) menar är väldigt viktigt för att 

eleverna skall få en positiv känsla av att de faktiskt klarar av saker. Detta krävs för att 

knuffa in eleverna i den positiva spiral av framgång, lust och tilltro som kan uppstå 

om undervisningen anpassas rätt. Skulle det å andra sidan vara andra elever som yttrat 

dessa kommentarer kan det röra sig om antingen missriktad välvilja från deras sida, 

likväl som det skulle kunna vara kommentarer av det hånfulla, nedlåtande slaget. Är 

det negativa kommentarer från andra elever, har läraren återigen kommit tillkorta då 

han/hon inte tycks ha uppmärksammat denna förmodade negativa behandling.  

Konkurrens 

En annan situation som bevisligen kan vara svår för vissa elever är när de möter 

konkurrens från andra elever i en ny klass. Detta kan förklaras genom att självkänslan 

delvis baseras på i vilken utsträckning individen tror sig vara kompetent (Ahlgren, 

1991) inom olika områden, t.ex. idrottslig kapacitet och förmåga. Om en elev baserar 

mycket av sin självkänsla på att personen i sig är duktig i idrott och länge har varit 

den överlägset bästa i sin klass, är det inte oväntat att det kan bli tungt för den eleven 

om han/hon plötsligt förlorar sin plats i toppen inom ”sitt” område. Det visar också de 

två berättelser som vi valt att räkna till kategorin konkurrens.  

 

Konsekvenserna som beskrivs i dessa två berättelser är dock lite annorlunda jämfört 

med många andra berättelser. Den ena eleven menar att han/hon till följd av denna 

konkurrenssituation nu för tiden hanterar just konkurrens på ett bättre sätt, att det nu 
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istället ”pushar” denne att bli bättre (9). Den andra eleven menar att det ur denna 

situation växte fram en inre röst som sa att man inte kan leva livet i konkurrens med 

andra, en röst eleven nu för tiden kan lyssna till när det behövs. Således verkar 

konkurrens, trots att det fick eleverna att må ganska dåligt för tillfället, snarare ha 

stärkt dem i det långa loppet. Dessvärre skriver ingen av eleverna hur deras 

självkänsla var innan det inträffade, så om orsaken till att de tacklade konkurrensen 

väl, var att de i grunden hade god självkänsla - går inte att avgöra. Att konkurrens 

verkar ha mindre långtgående negativa effekter än t.ex. det dolda spelet med 

kommentarer, suckar och blickar kan nog anses relativt fastställt. 

Tillfällig fysisk nedsättning 

I ovanstående kategori spretar berättelserna lite mer när det gäller händelserna, 

känslorna och konsekvenserna. Alla elever har gemensamt att de vill kunna idrotta 

som de gjort tidigare, men olika sjukdomar och skador har hindrat dem från att 

prestera fullt ut. Samtliga elever upplever missnöje med sina prestationer, att de inte 

längre kan göra det de vill och att de inte klarar det de tidigare kunnat. Lika mycket 

som att det handlar om att det är betyg som står på spel och som man måste prestera 

för att kunna få, lika mycket verkar det handla om att den egna prestationen inte 

motsvarar de förväntningar och krav eleven har på sig själv, baserat på tidigare 

prestationer och erfarenheter.  

 

Dessa upplevelser har fått lite olika konsekvenser för de olika eleverna. Den första 

eleven beskriver det som en riktig sorg att inte kunna delta på idrotten och hur sorgen 

ibland blir för mycket att bära, då familjen kring middagsbordet pratar om sina 

träningar och tävlingar. Eleven blir då ledsen, deprimerad och får utbrott. Vidare 

beskriver eleven hur denne ”måste lära sig att hantera sorgen”(1). Den andra eleven 

beskriver inga mer långtgående konsekvenser (8), medan en tredje elev som oroar sig 

för att skadan ska uppstå igen, beskriver hur han/hon nu håller en låg profil på idrotten 

- trots att personen egentligen vill prestera mycket mer. Som synes har sjukdoms- och 

skadekategorin även den många långtgående konsekvenser, allra helst när det rör sig 

om långvariga/kroniska problem. Men även en kortare tids frånvaro kan bevisligen 

ställa till stora problem, främst då problem med självkänsla och självförtroende.  

Fysisk kontakt 

Den fysiska kontakten elever emellan är en naturlig och ofrånkomlig del av 

undervisningen. I berättelsen i den här kategorin tas exemplet dans upp, vilket kanske 

är det mest påtagliga och känsliga momentet. Tillfällen för fysisk kontakt är dock 

långt fler än bara under danslektionerna. Berättelsen beskriver en elev som under en 

danslektion blir äcklad av kamraten han/hon dansar med till den grad att samma elev 

bestämmer sig för att smita från lektionen. Efteråt kände sig eleven dum för att 

han/hon kände dessa känslor. Huruvida denna händelse har påverkat elevens 

självkänsla är svårt att säga då det inte tydligt framgår i berättelsen. Ett rimligt 

antagande skulle dock kunna vara att elevens självkänsla berördes då han/hon kände 

sig dum över sina känslor och sitt agerande. Hur det kändes för danspartnern framgår 

naturligtvis inte i berättelsen, men att händelsen kanske påverkade den personen 

negativt är inte otänkbart.  

 

För att undvika liknande situationer är det viktigt att läraren skapat en genuin och 

respektbaserad relation till eleverna (Lawrence, 1996), där läraren tydligt markerat för 



29 

 

eleverna hur momentet ska gå till, att det inte är okej att vägra vara med någon och att 

det handlar om ömsesidig respekt. 

Omklädningsrummet 

Två av berättelserna berörde kategorin omklädningsrummet, ett område oftast utanför 

de vuxnas vakande ögon. De två berättelserna skiljer sig åt på många punkter, men det 

kan dock spekuleras i om någon av händelserna hade inträffat om de vuxna klivit fram 

långt tidigare och tagit tag i de underliggande problemen. I den ena berättelsen 

beskrivs hur en elev slår en annan elev som ska ha betett sig illa, där hade troligtvis en 

vuxens närvaro om inte hindrat så åtminstone minskat risken för att det skulle inträffa. 

Den andra berättelsen skildrar en elev som länge varit överviktig och inte velat byta 

om med resten av klassen. Som sagt, det kan bara spekuleras i om den här eleven 

känner motvilja inför ombytet på grund av sina egna tankar och föreställningar, eller 

om han/hon i själva verket har fått utstå trakasserier genom åren för sin vikt, och 

därför känner motvilja gentemot omklädningsrummet. Således, hade en vuxen varit 

närvarande kanske detta inte hade inträffat. Men troligtvis hade det hänt på vägen till 

nästa lektion eller vid något annat tillfälle då ingen vuxen var närvarande. Poängen är 

att de problem som uppkommer eller får sin upprinnelse i omklädningsrummet inte 

orsakas av rummet i sig eller bristen på vuxen tillsyn. Dessa problem kommer förr 

eller senare att uppstå om de vuxna inte långt tidigare satt stopp för trakasserierna, och 

dragit tydliga gränsen om vad som är gott uppförande.  

Svenskämnet 

Lärarens klavertramp  

Lärarens kompetens är viktig för resultatet och för elevens självkänsla. Lärarens 

agerande och resonemang med sina elever betyder mycket för hur eleverna ser på sig 

själva och sina prestationer. Därför är det viktigt att läraren är kompetent och 

professionell i sitt sätt att bemöta eleverna. Lärarens muntliga klavertramp kan få 

illavarslande konsekvenser för eleven, det kan vara svårt att återuppbygga förtroende 

och lust hos eleverna. Många elever har sviktande tro på sig själv och behöver få veta 

sina styrkor. Elever på praktiska/yrkesförberedande program har ibland sviktande 

självkänsla när det kommer till teoretiska ämnen, därför kan det vara extra viktigt att 

idka försiktighet vad avser negativ kritik gentemot dessa elever – en del av dem är 

inte särskilt intresserade av svenskämnet då de inte anser sig ha någon nytta av det. 

Detta är en viktig uppgift för svenskläraren. Återigen är det viktigt för läraren att 

arbeta med motivation och intresse för att få med eleverna på tåget. Lärarens 

kompetens blir oerhört viktig. Att rada upp elever på ett led och kommentera deras 

fysik är ett mycket oprofessionellt sätt att närma sig eleverna. Eleverna genomgår 

vuxenblivande och många har svårt att tycka om/acceptera sin kropp och sitt utseende. 

Det är att vara ute på tunn is att lära känna varandra genom att kommentera elevers 

yttre attribut. Hur deras ögon ser ut, eller hur deras kroppar ser ut och vad de vittnar 

om att de utövar för sport. Det ter sig både förnedrande och utelämnande, risken att 

som lärare trampa i klaveret är överhängande – man bör inte sätta vare sig själv eller 

sina elever i den situationen, det är dömt att misslyckas. Någon känner sig träffad eller 

trängd. ”Ni är den sämsta klass jag har haft” ett annat exempel på kommentarer som 

aldrig kan anses produktiva. 
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Upplevd orättvis bedömning 

Relationen mellan lärare och elev är inte jämlik. Det är i praktiken en överordning och 

en underordning i och med att läraren betygsätter eleven. De två elevberättelser jag 

har valt att klassificera som upplevd orättvis bedömning har båda gemensamt att 

eleverna beskriver att de varit motiverade och förväntansfulla inför en skrivuppgift 

där bägge elever känt sig kompetenta och sedermera förväntat sig ett gott resultat. 

Alltså: Eleven har ett sätt att se på hur väl uppgiften är utförd, och rimligen bör 

bedömas. Eleven förväntar sig att lärarens bedömning och uppfattning om 

prestationen förhåller sig relativt lik den egna uppfattningen. Diskrepans och konflikt 

uppstår när eleven och läraren bedömer samma uppgift totalt olika. Lärarens 

bedömning visade sig vara ”knappt godkänd”, elevens förhoppning inkluderat 

förberedelse, arbete och egen prestation var ett betydligt högre betyg. Således har 

eleven lagt ner arbete, blivit nöjd – ”ovanligt nöjd” – förväntar sig då att hårt arbete 

ska leda till belöning. Läraren upplever och bedömer inte alls uppgiften på samma 

sätt, utan bedömer att uppgiften måste kompletteras för att nå godkändnivå.  

 

Eleven värderar sin arbetsinsats/prestation och sedermera resultat högt. Läraren 

värderar elevens arbetsinsats/prestation och sedermera resultat, relativt lågt. Då 

läraren genom sin utbildning fått mandat, och är skyldig att bedöma eleven genom 

betygsättning, blir betyget också ett kvitto på prestationen. Finns det elever som kan 

bortse från ett lågt betyg och vara nöjd med sin prestation ändå? I båda berättelserna 

har lärarens bedömning och tillvägagångssätt att framföra kritik fått olyckliga 

konsekvenser. Båda eleverna (10,7) menar att de efter denna mentala punktering slutat 

anstränga sig – vilket resulterade i att en av eleverna nästan inte erhöll betyget 

godkänt i svenskkursen.  

 

Vad visar berättelserna på? Om elevens egen målsättning och prestation i deras egen 

mening borde generera ett högt betyg, och läraren sätter ett lågt betyg blir 

konsekvensen för dessa elever att de tappar en stor skopa motivation och självkänslan 

får sig en törn. Att vara kompetent, duktig på något, göra sitt bästa - är en utlämnande 

handling. Eleven satsar högt och mycket av ”sig själv”, en låg lärarbedömning på den 

prestationen kan få förödande konsekvenser. Det kan göra ont att få samma besked 

igen, att bli besviken – vilket en del elever löser genom att inte anstränga sig mer i 

just den kursen. 

 

Läraren med makt bedöma har en stor och allvarlig uppgift. Läraren har ett ansvar att 

försöka bli en god kommunikatör och ingjuta hopp och motivation i eleverna. Orden 

”Du kan ju uppenbarligen inte skriva en novell” kan aldrig generera något positivt 

(7). Det är ett klumpigt och inkompetent sätt av läraren ifråga att förmedla att det 

saknades en del beståndsdelar i elevnovellen. En upplevd orättvis bedömning kan 

visst vara ”rättvis” utifrån lärarens styrdokument och kursplaner. Det kan emellertid 

aldrig vara sanktionerat att göra en elev till åtlöje genom att förmoda vad eleven kan 

eller inte kan.  

Motivationsproblematik 

Två av elevberättelserna behandlar också situationer där deras egen motivation satt 

käppar i hjulet. Lärarens insats kritiseras, eleverna upplever inte att läraren lyckats 

fånga deras intresse och göra arbetsområdet intressant. En av eleverna beskriver 

lektionerna som ”dödstråkiga” och den andra eleven menar att läraren inte lyckats 
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göra ämnet spännande. På de yrkesförberedande programmen verkar det ibland finnas 

en utbredd uppfattning om att svenskämnet är ett nödvändigt ont, något de måste ”ta 

sig igenom”. Denna förutfattade mening fungerar naturligtvis stigmatiserande, och ger 

ämnet och läraren svårare utgångsläge än yrkeslärarnas uppgift. Det är därför viktigt 

här att läraren lyckas nå eleverna och övertyga eleverna om fördelen och vitsen med 

att läsa och förkovra sig i svenskämnet, då det är viktigt för den personliga 

utvecklingen och definitionen av ”jaget”. ”Vi är våra berättelser” menar Johansson 

(2005) och ju bättre beskrivare vi blir, desto lättare kanske det blir att förstå varandra 

och beskriva en definition av självet som man faktiskt kan hålla med om.  

 

I alla händelser är det viktigt att läraren lyckas entusiasmera och fånga sina elever, 

men alla blir inte hänförda av antiken. En del blir inte upprymda av att läsa romaner, 

så är det. Men ambitionen och att läraren sätter sig för att skapa intresse genom att 

själv vara förberedd och intresserad, det är alltid en förutsättning. Det är naturligtvis 

så att eleven också måste anstränga sig för att tillgodogöra sig lektionsundervisningen 

och nya kunskaper – här har lärare och elev, i bästa fall, ett ömsesidigt förtroende och 

en ömsesidig respekt mellan varandra.  

Elevens egna handlingar/agerande som påverkat självkänslan negativt (3st) 

Tre elever beskriver händelser där deras eget agerande/handlingar varit en utlösande 

faktor i situationer där deras självkänsla påverkats negativt. De identifierar alltså att 

deras egna handlingar varit en del i att den egna självkänslan fått sig en törn, t.ex. i 

sammanhang när en elev uttryckt en kommentar som fått läraren att börja gråta och 

lämna klassrummet. En annan elev beskriver hur denne ”förstört” en lektion genom 

att spela pajas, och hur eleven kände efteråt när lektionen i princip blev förstörd. Detta 

kan påvisa det faktum att det inte alls alltid är nödvändigt att självkänslan påverkas av 

exogena krafter i skolmiljön, den kan likaväl påverkas av individens egna agerande 

och handlingar.  
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Ämnesövergripande diskussion  

Det blir påtagligt efter denna studie och när man tittar på kategorierna att påverkan på 

elevers självkänsla oerhört mycket beror på läraren. Direkt och indirekt har läraren 

mer eller mindre ett finger med i allt som sker i skolan, även om det är lättast att 

identifiera lektionssituationerna. Den direkta påverkan, som blivit mest synliggjord i 

svenskan, exemplifieras genom att läraren aktivt agerat på ett sätt som ter sig både 

osympatiskt, för att inte säga elakt. Där har självkänslan hos en del elever skövlats 

som regnskog i Amazonas för att ge plats och mark åt lärarens ego. Lawrence skriver, 

som tidigare nämnts i bakgrunden att relationen mellan lärare och elev ska 

genomsyras av acceptans, genuinitet och empati. Detta är en förutsättning om goda 

lärandesituationer ska uppstå, och att läraren ska ha möjlighet att påverka elevers 

självkänsla. (Lawrence 1996) 

 

Svenska är ett speciellt ämne i skolan, det fokuserar på elevens språk, såväl talat som 

skrivet. Det talade språket existerar bara i det ögonblick det uttalas och mottages – 

sedan upphör ljudet och bokstäverna. Språket definierar, skapar konturer, och ger 

omvärlden ledtrådar om vilka vi är. Språk och ordval får oss att sålla i informationen 

vad vi vill exponera för andra och vad vi vill hålla för oss själva.  

Det skrivna ordet upphör emellertid inte att existera – det finns kvar där på pappret 

tills det kastas eller bränns upp. Det är definitivt och evigt. 

Det skrivna ordet i form av t.ex. novellen är en inbjudan till svenskläraren att ta en titt 

bakom kulisser som annars är tillstängda hos eleven. Det är ett förtroende som slås 

sönder med storsläggan om man yttrar nedsättande adjektiv till en elev om dennes 

prestation. Att yttra floskler och oärlighet är inte att föredra eller särskilt utvecklande 

för eleven – men empati, medmänsklighet och en viss ”feeling” torde i alla händelser 

finnas med som inslag i läraren och dess lärargärning. Öhman (2007) menar att 

kontinuerligt berömmande och uppmuntran från läraren är viktigt och påverkar 

elevers självkänsla i positiv riktning.  

Andra exempel där läraren brister, för att inte säga visar på mycket dåligt omdöme, 

framkommer under den kategori i svenskämnet där läraren väljer att kommentera 

elever utifrån deras utseende och fysik. Här kan man inte tala om annat än en direkt 

påverkan.  

 

Det blir samtidigt också tydligt att lärarens frånvaro av agerande kan innebära 

startskottet till en negativ upplevelse i en del elevberättelser. Lärarens påtagliga 

klavertramp som i svenskan illustreras i ovanstående stycke, återfinns inte på samma 

sätt inom idrotten. Här är det snarare det uteblivna agerandet som står i fokus. Läraren 

ser inte det som sker, alternativt identifierar inte det som sker i någon negativ 

bemärkelse - därför kan förtryck och dolda spel fortlöpa i gruppen. På läraren vilar 

således ett stort ansvar att identifiera dessa negativa krafter och göra elever 

uppmärksamma på vilka humana regler som ska gälla. Det är viktigt att efter bästa 

förmåga motverka dessa spel och beteenden. Tävlingsmomentet som ofta återfinns på 

idrottslektionerna är också signifikant för ämnet och återfinns inte på samma sätt i 

svenskämnet. De ständiga tävlingarna som både enligt undersökningens resultat men 

också enligt Londos (2010) och Ekberg (2009) tenderar att dominera undervisningen, 

markant missgynnar de elever som inte har någon tävlingserfarenhet utanför skolan. 
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Resultaten tydliggör dock att även den indirekta påverkan i förlängningen också bör 

klassas som klavertramp, med avseende på den negativa effekt den får även på 

idrottselevers självkänsla. Detta är ett rimligt antagande, även om den kategorin inte 

explicit kan skapas av idrottselevernas berättelser. 

 

 

Självkänslan kan vara något mycket skört hos en del elever, en del elever behöver inte 

särskilt många tacklingar innan självkänslan når en kritisk nivå. Då det också kunnat 

påvisas ett samband mellan stukad självkänsla och fallande resultat blir det tydligt att 

arbete och agerande med ambitionen att stärka elevers självkänsla blir en viktig, 

kanske den viktigaste uppgiften för en lärare, något som Taube (2007) också 

understryker. De krafter som berör självkänslan är ständigt närvarande under alla 

lektioner - de är naturligtvis inte bara aktuella under ämnen som idrott och svenska, 

utan gäller för samtliga ämnen.  

 

Intressant att notera i elevberättelserna var de berättelser där eleverna själva upplevde 

att deras egen insats/agerande gav upphov till dålig självkänsla. Här fungerade 

exogena krafter (som läraren), även om upplevelsen var att lektionerna var 

”dödstråkiga”. ”Skulden” lägger eleverna alltså på sig själva, och menar att deras 

dåliga självkänsla har upprinnelse i det egna agerandet – (dans, förstörd lektion etc.) 

Det kanske kan antas visa på en viss mognad, då eleverna inte skjuter över orsaken till 

den dåliga självkänslan på någon klasskamrat, lärare eller skolan – de medger och 

identifierar situationer och händelser där de agerade ”mot” sin inre känsla och efter 

detta upplevde ett missnöje med sig själva, vilket i själva verket fick en negativ effekt 

på deras självkänsla. 

 

Slutligen kan vår uppfattning inte bli annat än att arbete för att stärka och jobba med 

elevers och gruppens självkänsla är förhållandevis styvmoderligt behandlat av många 

lärare - enligt elevberättelserna. Det blir mycket påtagligt för oss som blivande lärare 

att våra ord och förväntningar väger tungt. Rosenthal och Jacobson (1992) kom i sina 

experiment fram till att det finns ett starkt samband mellan vilka förväntningar läraren 

har på sina elever kontra hur eleverna faktiskt beter sig och presterar. Om 

undervisningen läggs på rätt nivå kommer en god spiral att skapas, menar Raustorp, 

då upplevelser av att behärska en uppgift kommer att öka personens inre drivkraft att 

ägna sig åt denna uppgift (Raustorp, 2006).  

 

 

Sammanfattningsvis är skillnader ämnena emellan följande: Idrotten har inslag av 

”dolda spel”, där eleverna inte nödvändigtvis blir tacklade av lärarens kommentarer, 

utan snarare frånvaron av dessa när eleverna på olika (ofta subtila) sätt blir illa 

behandlade av andra elever. Lärarens ingripande/nolltolerans blir här avgörande för 

att de dolda spelen ska avslöjas och elimineras. I svenskämnet å andra sidan, finns 

samma mekanismer med suckar, blickar etc. men det finns större chans att eleverna 

inom ramen för detta ämne kan verka mer i ”det dolda” – alltså prestationen blir inte 

lika ”synlig” eller elevens insats går lättare att ”mörka”. Detta är som tidigare nämnt 

betydligt svårare i idrottsämnet, där kropp och fysisk prestation inte går att ”gömma 

undan” på samma sätt. I svenskämnet var det lärarens direkta påverkan som gjorde 

skoltillvaron negativ för eleverna. Om då självkänslan hos elever är så lättpåverkad 

som vår studie verkar visa på, krävs det att läraren tar krafttag och verkligen 

identifierar att det existerar lärandesituationer och gruppkulturer där elevers 
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självkänsla är oerhört påverkbar. Kompetens, kunskap, empati och fingertoppskänsla 

krävs av läraren för att bli vass på att identifiera detta och lösa situationerna på ett bra 

sätt. Naturligtvis blir det klavertramp och missförstånd mellan elever och elever, 

lärare och elever - det är naturliga inslag när kommunikation och samarbete pågår. 

Dock borde läraren som ska fungera som förebild i alla möjliga sammanhang alltid 

försöka föregå med gott exempel. 
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Bilaga 1. 

Vardagen för en elev i skolan är långt ifrån bara en dans på rosor eller 
en skridskotur i medvind. Varje dag hamnar eleven i situationer som 
denne frivilligt inte valt, och inte ensam påverkar. Skolan innebär 
ständiga möten mellan individer som förutsätts samarbeta på ett bra 
sätt; på rasten, i korridoren och i klassrummet etc. Sådana är 
spelreglerna för skolan som den ser ut idag. Det sociala samspelet är 
dock en svår balansgång, full av hinder och fallgropar - det faktum att 
människor fungerar och reagerar på olika sätt ökar risken för 
missförstånd och konflikter. 
 
Beskriv en händelse inom ramen för svenskämnet som påverkade din 
självkänsla negativt. Hur kändes det för dig? Vad gjorde du? Vilka 
konsekvenser har denna händelse fått för dig? 
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Tack för din medverkan! 
Om du kan tänka dig att medverka i en uppföljande intervju för att komplettera 
din berättelse – skriv ditt namn på formuläret. 
   _________________________________                               
                                                     Namn (frivilligt) 
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Bilaga 2. 

Vardagen för en elev i skolan är långt ifrån bara en dans på rosor eller 
en skridskotur i medvind. Varje dag hamnar eleven i situationer som 
denne frivilligt inte valt, och inte ensam påverkar. Skolan innebär 
ständiga möten mellan individer som förutsätts samarbeta på ett bra 
sätt; på rasten, i korridoren och i klassrummet etc. Sådana är 
spelreglerna för skolan som den ser ut idag. Det sociala samspelet är 
dock en svår balansgång, full av hinder och fallgropar - det faktum att 
människor fungerar och reagerar på olika sätt ökar risken för 
missförstånd och konflikter. 
 
Beskriv en händelse inom ramen för idrottsämnet som påverkade din 
självkänsla negativt. Hur kändes det för dig? Vad gjorde du? Vilka 
konsekvenser har denna händelse fått för dig? 
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Tack för din medverkan! 
Om du kan tänka dig att medverka i en uppföljande intervju för att komplettera 
din berättelse – skriv ditt namn på formuläret. 

        
_________________________________ 

                      Namn (frivilligt) 


