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Abstrakt 
 
Syftet med den genomförda studien var att undersöka pedagogernas kunskap om hur elever-
nas självkänsla påverkar deras lärande. Avsikten med uppsatsen är även att ta reda på vilket 
sätt pedagogerna arbetar för att stärka och bibehålla elevers självkänsla samt att se vilka hin-
der och möjligheter som ligger till grund utifrån elevers självkänsla att utveckla dem till de-
mokratiska medborgare. Självkänslan har en central del i människors självbild och litteraturen 
visar att de finns många olika självbegrepp och forskarna är inte alltid ense om vilka begrepp 
som bäst beskriver självkänsla. Begreppen självkänsla och självförtroende förväxlas många 
gånger och det är viktigt att förstå skillnaden mellan dessa då det kan påverka pedagogens 
förhållningssätt och på så sätt antingen vara en tillgång eller ett hinder i arbetet med elevers 
självkänsla. Resultatet visade att det är viktigt för eleverna att ha en bra självkänsla för att 
kunna känna glädje över att vara en lärandeindivid. Vi valde att arbeta utifrån ett sociokultu-
rellt perspektiv då vi alla påverkas av vår omgivning. Beroende på om pedagogens förhåll-
ningssätt är positivt eller negativt påverkar det elevens självkänsla och därmed också dennes 
attityder och agerande. 
 
Nyckelord: Elev, pedagog, pupil, self-esteem, self-concept, självförtroende, självkänsla 
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1. Inledning 
 
I industrialiserade länder är idealet med framgångsorienterande effektivitet och självhädelse 
förknippat med god självkänsla och välbefinnande vilket enligt Johnson (2003) ger en felaktig 
bild av vad självkänsla egentligen handlar om. Skolans roll att ge elever en god självkänsla 
som grund för utveckling till demokratiska medborgare blir då framträdande. 
 

Det du tror om mig, Sådan du är mot mig 
Hur du ser på mig, Vad du gör mot mig 
Hur du lyssnar på mig 
 
SÅDAN BLIR JAG! 
 
Jenner, H. (1987, framsida) 

 

2. Bakgrund 

2.1 Begrepp och definitioner 
 
Flertalet forskare är överrens om att det finns svårigheter med den mångfald av definitioner 
som finns inom självbildsforskningen (Ahlgren 1991; Taube, 2007; Hörnqvist; 1999; Juul & 
Jensen, 2003). Självbegreppet är enligt Taube (2007) ett hypotetiskt begrepp med många 
namn där olika författare använder samma ord men med till viss del olika betydelse eller olika 
ord med exakt samma betydelse. Därför är det viktigt att klart beskriva de begrepp som an-
vänds samt vilken innebörd som avses.  
 
Enligt Hörnqvist (1999) är några vanligt förekommande engelska begrepp self-concept (Ja-
mes, 1890; Rosenberg, 1979) self-esteem (Coopersmith, 1967; Skaalvik, 1990) och self-
concept of ability. Samt några vanliga svenska begrepp är självbild, självuppfattning, själv-
känsla och självförtroende. 
 

2.2 Olika självbegrepp 

2.2.1 Självbild och självuppfattning 
 
Både Johnson (2003) och Taube (1998) definierar självbild och självuppfattning som i princip 
synonyma med den skillnaden att självuppfattning är ett vidare begrepp och innehåller en 
värderingsapekt. Självbilden är tillgänglig för medveten reflektion och är av intellektuell art. 
Det är lite en databas om oss själva till exempel "Man, 40 år, bor i Luleå och så vidare". John-
son betonar att självbilden bara kan vara positiv eller negativ medan självkänslan bara kan var 
låg eller hög. Begreppen betecknas dock i vardagligt tal som bra eller dålig självkäns-
la/självförtroende vilket är en mer värdeladdad definition än hög eller låg. Granlund (1984, ref 
Ahlgren, 1991) beskriver självuppfattning så här: 
 

Med självuppfattning avses de upplevelser individen har av sig själv. Självuppfattningen kan 
ses som en produkt av personens kunskapsprocess och känloprocess/…/ produkterna kunska-
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per, attityder och intressen utgör underlag för individens beslutstänkande, vilket sedan resulte-
rar i de synliga handlingarna (Granlund et al., 1984, s.127). 

 
En människas erfarenheter och känslor är subjektiva och det är bara individen som har inblick 
i sina egna upplevelser. Personens tolkningar och reaktioner påverkas av tidigare erfarenheter 
vilka är avgörande för dennes handlande. Den bild en människa har av sig själv är avgörande 
för dennes beteende och beteendets ursprung finns i självbilden det vill säga att självbilden är 
både ett resultat av och avgörande för hur vi agerar i olika situationer. Dessa två måste vara 
förenliga med varandra för att kunna accepteras rent kroppsligt. (Ahlgren, 1991; Groth, 2007) 
 

2.2.2 Självkänsla och självförtroende 
 
Begreppen självkänsla och självförtroende blandas många gånger ihop och kan medföra miss-
förstånd. Cullberg (2007) och Juul (1997) förklarar att självförtroende handlar om det indivi-
den gör, att den har tillit till sin kapacitet och är en mer utanpåliggande (ej ytlig) inlärd kvali-
tet. Till skillnad mot självkänslan som Juul (1998) och Törnblom (2006) beskriver som en 
slags inre pelare. Självkänslan handlar om vem individen är – det rykte den har inuti sig själv. 
Cullberg (2007) menar att vår självkänsla förutsätts i hög grad av de självbilder som finns 
som djupt inbyggda rötter hos individen sedan uppväxttiden. De självbilder människor har är 
alltid känslomässigt kopplade tills personligheten och i självbilderna finns även en inre kriti-
ker som påverka självkänslan negativt. De två grundläggande faktorerna, självbilden och den 
inre kritikern, är det Cullberg kallar självkänsla.  
 
Johnson (1997, 2003) beskriver självkänsla som vår emotionella relation till oss själva det vill 
säga hur vi värderar vår självbild och hur vi känner inre belåtenhet och tilltro till oss själva. 
Hon menar att det finns två typer av självkänsla som hänger ihop med varandra, det inre och 
den yttre. Den inre självkänslan är en grundläggande och viktig egenskap eftersom den bott-
nar i händelser i förbindelse med jagets tillblivelse. Den ena vägen är att den ges passivt till 
oss av andra genom emotionella bekräftelser. Den andra är där individen aktivt skaffar sig ett 
egenvärde genom till exempel kompetens som leder till en yttre självkänsla 
 
Att alla människor har rätt att må bra och att de ska accepteras för dem de är. Enligt Törnblom 
(2006) så hanterar människan situationer som uppstår i livet på olika sätt på grund av vilken 
självkänsla de har. Det är ett grundläggande mänskligt behov är att sträva efter att vara nöjd 
med sig själv (Combs & Snygg (1959) ref Hörnqvist, 1999)  
 

2.2.3 Sant, socialt och idealt själv 
 
Alla individer bär på olika självbilder och självuppfattningar som vi både vill delge andra och 
hålla för oss själva. Dessa är hur man är som person och hur man skulle vilja vara i olika 
sammanhang. Taube (2007) och Johnson (1997) förklarar tre faktorer som påverkar en indi-
vids värdering av sig själv på ett komplicerat sätt. Det första är ideal-jaget det vill säga hur 
som en person skulle vilja vara, ett önskesjälv med positiva egenskaper. Det andra är det så 
kallade sociala jaget där andras perception och bedömning av individen har betydelse och 
tredje är individens egen erfarenhet av sig själv som ofta kallas real-jaget. Johnson (2003) 
beskriver även att individer kan ha ett borde-själv, där vår moraliska uppfostran har betydelse 
för bilden av oss som fullkomliga, vänliga och pålitliga individer och hon jämför det till 
Freuds superego eller överjaget. 
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Rogers (1951, ref Johnson, 2003) talar om ett verkligt (sant) själv och kopplar det till att alla 
individer har en omedelbar och medfödd upplevelse av att just vara just sig själv med sina 
genuint egna känslor och uttryck. Han fortsätter vidare med att om människor runt omkring 
oss, speciellt föräldrar, kritiserar barnens olika spontana känsloyttringar så uppstår ett falskt, 
idealt själv som barnet försöker leva upp till. Det kan medföra att barnet sänker värderingen 
av sig själv.  
 

Vidare menar Rogers att för människors självkänsla är det viktigt att ett sant eller verkligt 
själv och ett idealt själv inte skiljer sig mycket från varandra. Individens strävan att leva i en-
lighet med en mycket idealiserad självbild leder till en känsla av främlingskap inför sig själv 
(Johnson 2003, s.61). 

 

2.2.4 Bra självkänsla 
 
Johnson (2003) menar att människor med bra självkänsla inte är rädda för att misslyckas med 
det de företar sig och det ger ett visst skydd vid kriser och förluster. Trygg uppväxt och social 
miljö är faktorer som kan stödja utvecklandet av en bra självkänsla (Juul & Jensen, 2003). 
Campell & Lavallee (1993, ref Johnson 2003) har funnit att självkännedom är en central del 
av bra självkänsla. 
 
Det inre tillstånd som en person med bra självkänsla visar är att den är nöjd med sig själv, 
med alla fel och brister. Den har heller inget behov av att kritisera, vare sig själv eller andra, 
eller att vara bäst i alla lägen. Yttre faktorer såsom yrke eller social status speglar inte hur bra 
den inre självkänslan är. Johnsson (2003) beskriver att några kännetecken för en bra inre 
självkänsla är att människan äger fallenhet till emotionella varma gemenskaper, att fritt kunna 
ge uttryck åt känslor, att ha en positiv grundsyn på livet, att kunna acceptera sina känslor och 
behov till exempel sexualitet, kärlek och ilska. Även att veta sina gränser samt att kunna upp-
visa sund självhävdelse och integritet är ytterligare tecken på en bra inre självkänsla. Känne-
tecken för en bra yttre självkänsla är att alltid göra sitt bästa, att vara ansvarsfull, ställa höga 
krav på sig själv och sin omgivning. Att vara duktig, ha kontroll och inflytande samt att få 
uppskattning för sina prestationer stärker självkänslan. 
 
Susan Harter (1985, 1990, ref Johnson, 1997) betonar åtskillnaden mellan självkänslans käns-
lo- och kompetensbetonande delar ur en social och kognitiv synvinkel där barns självkänsla 
till stor del är beroende av hur de upplever sin självkompetens. Harters forskning visar att 
yngre barn som i första hand var duktiga i skolan eller i någon idrott gav mer självkänsla hos 
eleverna. Medan socialt accepterande inte gav eleverna lika stor självkänsla och att utseende 
och uppförande spelade en mindre roll i elevernas gav minst självkänsla. Hos ungdomar i 
tonåren spelade dock utseendet en större roll för självkänslan än tidigare.  
 
Även Taube (2007) betonar att medgångar på olika delar i livet som vi upplever som person-
ligen viktiga ökar självkänslan. Andra viktiga aspekter är en persons upplevelser av kontroll 
där en stark uppfattning av kontroll ger en positiv betydelse likaväl som en känsla av att inte 
ha kontroll kan ge en negativ betydelse för självkänslan.  
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2.2.5 Dålig självkänsla  
 
Dålig självkänsla ligger enligt Johnson (2003) alltid i någon grad bakom sociala och psykolo-
giska problem så som ångest, depression och skolsvårigheter. Vidare beskriver Johnson att 
brister i den inre bastryggheten sällan kan ersättas med yttre faktorer så som goda bedrifter 
eller andra vuxnas kärlek. 
 

Är dessa brister djupa, är det som att fylla en sandgrop med vatten, hur mycket bekräftelse 
man än öser i så rinner den ut lika fort. Framgång och berömmelse kan bara ge tillfällig och 
rätt bräcklig självkänsla eller snarare självförtroende. 
(Johnson, 2003 s.46) 

 
Dock kan en dålig inre självkänsla stärkas genom de insikter som kommer med ett inre mog-
nadsarbete som bygger upp självet och i sin tur bidrar till att berika självuppskattningen. 
 
Självkänslan påverkar även de val människor gör i livet och förklaras av Johnson (2003) som 
att det är rester av tidiga processer som inte låter sig dirigeras av förståndet. Ett exempel är 
människor som djupt inom sig har känslor om att denne inte är värd att älskas av andra och 
därmed kan valet partner påverkas av dessa inneboende känslor. Juul & Jensen (2003) menar 
att en dålig självkänsla medför att möjligheterna till att ha förbindelse med sin integritet och 
inre ansvarstagande kan leda till en begränsning i att formulera konstruktiva, personliga mål 
och därmed kunna känna tillfredställelse i samarbetet och samvaron med andra.  
 
Ödmjukhet och tolerans är enligt Wennberg (2000) några aspekter som inte föds ur en dålig 
självkänsla. Detta medför att människor granskar både sig själv och andra med kritiska ögon 
och behovet av att kritisera andra medför en lättnadskänsla. Denna inre dialog, som inte kon-
trolleras av viljan, leds av "domaren" och medverkar till hur människor tänker och agerar och 
Wennberg fortsätter med att det är "när det blir för svårt att bära vår inre domares dom över 
oss själva som vi dömer andra" (s.38)  
 

3. Studie om värdering av självkänslan 
 
Självkänslan är kanske det mest svårfångade begreppet inom psykologisk forskning på grund 
av att det finns olika preferenser beroende på ur vilket perspektiv eller ideologi som fenome-
net självkänsla studeras. Detta medför att mätningar med formulär ser olika ut och att det är 
svårt att vara opartisk i bedömningen (Johnson, 2003). 
 
Johnson och Forsman (1996) har utvecklat en skala som mäter den inre självkänslan det vill 
säga bassjälvkänslan. Anledningen till detta är att de anser att de befintliga skalor som bland 
annat Rosenberg (1965) och Coopersmith (1967) utvecklat endast mäter den globala själv-
känslan som baseras på enkla kriterier, som att om en person anser om den är populär eller 
inte. Vidare förklarar Johnson (2003) att popularitet och goda egenskaper är antingen före-
gångare eller konsekvenser av god självkänsla och mäter inte självkänslans innersta natur. 
Johnson (1998) har i sin forskning kommit fram till att den inre-självkänsleskalan ger ett nå-
got mer stabilt och tillförlitligt mått än den globala självkänsleskalan.  
 
Johnson (1997, 2003) beskriver ett problem med att mäta självkänsla då denna är en personlig 
egenskap som är dold och av icke-fysiskt slag och inte kan mätas med måttband eller våg. En 
svårighet är att göra frågor som just mäter det avsedda området för studien och inte ett närlig-
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gande område. Ytterligare svårigheter som kan sänka reliabiliteten, tillförlitligheten, i den här 
sortens mätning är att flera egenskaper hos individer kan vara mer eller mindre önskvärda det 
vill säga att personen kan framhäva eller dölja en egenskap som den är mindre nöjd med. Det-
ta menar Wylie (1974, ref Johnson, 2003) är en vanlig felkälla i självskattningar om indivi-
ders självkänsla.  
 

Självet är ett känsligt område för oss. Hela vår sociala existens kretsar kring självkänslan. 
Självkänslan är dessutom mångbottnad som fenomen och har flera aspekter. Därför är den ex-
tremt svår att mäta.(Johnson, 2003, s.34). 

 
På grund av att människor gärna framhåller de positiva och eftersträvansvärda sidor av sig 
själv är det mycket viktigt att ta hänsyn till detta vid självskattningar annars riskerar man att 
felaktigt kategorisera individer med hög självkänsla till gruppen med låg självkänsla och 
tvärtom. Detta kan i sin tur ge helt missvisande slutsatser om självkänslans betydelse för bete-
endet (Forsman, 1993; Jackson, 1967, ref Johnson 2003).  
 

4. Självkänsla och lärande 
 
Juul och Jensen (2003) menar att det är de vuxna som ska dra omsorg över barns/elevers 
självkänsla. Det innebär att vid arbete som professionell pedagog med andra människor måste 
denne vara uppmärksam på sin egen självkänsla och sitt inre ansvarstagande. Detta för att 
minska den negativa effekten som pedagogen själv kan ha på relationerna i det sociala sam-
manhang som den befinner sig i. Bergem (1998) beskriver att det finns ett intimt förhållande 
mellan pedagogens yrkesetiska kompetens och dennes egen personlighetsutveckling. Detta är 
en ständigt pågående process där båda elever och pedagoger är med påverkar varandras mog-
nad och utveckling.  
 
Maslow (1970, ref Imsen, 2000) beskriver att ett av människans grundläggande behov är be-
hovet av trygghet och säkerhet. Behovet kan prägla hela handlingssättet hos en individ och 
skapa fruktan, ångest och kaos om det inte tillfredsställs. Det krävs så stor ansträngning för att 
en elev ska reducera eller bli kvitt ångestladdade känslor att det sociala behovet att bli accep-
terad får stå tillbaka. Imsen (2000) pekar på vikten att det finns trygghet i klassrummet då 
eleverna har behov av att känna sig säkra på att läraren inte agerar oberäkneligt eller är kri-
tiskt. Pedagogens positiva förhållningssätt anser hon vara en förutsättning för god miljö som 
stimulerar elevernas lärande.  
 

4.1 Sociokulturell teori  
 
Inom den sociokulturella teorin påverkas alla människor av varandra genom möten. Men vad 
betyder egentligen sociokulturell teori? Karsten Hundeide, professor i psykologi vid universi-
tetet i Oslo har skrivit boken "Sociokulturella ramar för barns utveckling” (2006), där han 
beskriver den sociokulturella teorins ramar för barns utveckling som ett socialt, kulturellt samt 
historiskt förhållande. Hundeide menar med andra ord att för att förstå barns handlingar, reak-
tioner och färdigheter måste man känna till deras kulturella tolkningsbakgrund och verksam-
hetsramar. 
 
Hundeide (2006) berättar om Shotter, en välkänd psykolog, som hävdade att utvecklingspsy-
kologins svaghet är att den i för stor omfattning ägnar sig åt barn. Psykologen menar att fors-
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karna inte tar hänsyn till de överordnade sociokulturella och historiska omständigheter som 
sätter gränser för och styr huvuddragen i barns utveckling. Hundeide (2006) anser också att de 
sociokulturella och historiska gränserna framträder klart när man studerar barns utveckling på 
avstånd och då ur ett historiskt och tvärkulturellt perspektiv. Enligt författaren lever vi alltid 
inom de historiska och kulturella ramar som egentligen är osynliga för oss eftersom de är så 
självklara. Vidare menar han att även om dessa ramar är självklara så styr de huvuddragen i 
hur barns utveckling ser ut. 
 
Jerlang (1988) berättar att 1924 ingick den ryske utvecklingspsykologen Vygotskij i en fors-
kargrupp vid Moskvas universitet. Vygotskij tyckte inte om den mycket splittrade psykologi-
uppfattning som rådde på universitetet, så han kritiserade denna uppfattning. Syftet för Vy-
gotskij var att utarbeta en helt ny grundval inom psykologin utan Karl Marx citat för att ut-
veckla den på bas av vetenskapliga metoder som Karl Marx hade använt i sitt kända arbete 
"Kapitalet". Vidare menar Jerlang (1988) för att utveckla en ny grundval inom psykologin 
byggd på vetenskapliga metoder utifrån Karl Marx använde sig Vygotskij av en formel S - X - 
R, där S innebär målet för mänskliga handlingar, X skall förstås som aktiviteten, under vilken 
eller med hjälp av vilken målet skulle kunna uppnås och R som till sist skulle betyda resultatet 
av aktiviteten. För Vygotskijs var det centralt att utforska de psykologiska processer som X 
låg bakom på grund av där finns användningen av människans språk och hennes redskap. Det 
var också viktigt att vid samma tillfälle som man försöker förklara de mänskliga processerna 
eller aktiviteterna skulle även de högre processerna som medvetandet förklaras. Det Vygotskij 
ansåg var att varken "den tomma handen eller intellektet" kan förklara något i sig själv. Med 
andra ord är Vygotskijs slutsats att handlingen och därmed användningen av redskapen har 
betydelse för människans utveckling.  
 
Hundeide (2006) och Jerlang (1988) menar att människor utvecklas genom den sociala kon-
takten med andra människor och beskriver att Vygotskij fokuserar i sin psykologiska teori på 
de mänskliga redskapen, som är sociala och samhälleliga och där han menar att för att kunna 
förklara individers olika former av aktiviteter så ska man gå söka förklaringar utanför männi-
skans fysiska kropp och istället söka klargöranden i det sociala livet. Vidare förklarar Jerlang 
(1988) och Hundeide (2006) att det är i den historiskt-samhälleliga delen, d v s i människans 
sociala liv som man skall hitta en förståelse för hur människans handlingar och psykiska pro-
cesser ska utvecklas. Enligt Vygotskijs teori föds människan i inte som en slags "Robinson 
Crusoe", där den klarar sig utan någon vid vår sida utan tvärtom föds den in en redan social 
värld, där den utvecklas genom att sammandrabbas med andra människor genom deras bete-
ende, deras språk, deras handskande med redskap i arbetet m.m. Det är genom handskande 
med redskapet som individer utvecklas och förmedlingen händer genom den sociala kontakten 
med andra individer både språkligt och praktiskt. 
 
Roger Säljö, professor i pedagogik och pedagogisk psykologi anser i Lärande & Kulturella 
redskap (2005) att när människan ska utföra beräkningar, behöver skaffa sig information eller 
löser olika slags problem behöver hon/han alltid hjälpmedel/redskap samt olika tekniker som 
människan litar på och stöder sitt tänkande på och detta sker vid i stort sett varje situation som 
människan utför något. Säljö (2005) berättar vidare om sin pedagogiska psykologiska teori 
och då om lärandet genom redskap genom att referera till Vygotskijs utvecklingspsykologi, 
som även stöder denna tanke om att människor använder redskap i allt de gör och vid vilka 
situationer de än befinner sig. Säljö (2005) menar vidare att teorin med lärande av redskap 
kanske låter väldigt trivialt men är i själva verket en revolutionerande syn på oss själva, vårt 
tänkande samt vårt sätt att lära. Redskapen som vuxit fram under en lång period under vår 
historia är avgörande för hur vi använder vårt intellekt, vår kropp och hur vi samspelar andra, 
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vilket i sin tur förändrar i grunden våra sätt att göra erfarenheter och att lära. Säljö anser att 
om man ser det ur ett sociokulturellt perspektiv är det som att redskapen medierar omvärlden 
för oss människor i olika aktiviteter.  
 

5. Läroplanerna och värdegrundens historik.  
 
I dagens läroplaner det vill säga läroplanerna för det obligatoriska skolväsendet Lpo-94 be-
skrivs det bland annat att sedan folkskolans tid har det förts diskussioner om att demokratisera 
skolan, vilket menades att skapa en bottenskola för alla barn. Att demokratisera skolan och 
utfärda mål och riktlinjer var något som redan fanns i regeringens agenda redan i början på 
1960-talet.  I kungörelsen 1962:480 fastställdes mål och riktlinjer i grundskolan av Kungliga 
Majestätet och riksdagen och dessa utfärdades sedan av skolöverstyrelsen den 10 november 
1962. Genom Lgr-62 som är ett gediget dokument presenterades idéerna till den nya skolfor-
men och som även behandlade ämnesstoftet i detalj. De mål och riktlinjer som var centrala 
beskrivs så här: 
 

I centrum för skolans fostrande verksamhet står den enskilda eleven. Att hjälpa varje elev till 
en allsidig utveckling är riktpunkten för skolans arbete. Det innebär, att den med aktning för 
elevens människovärde och kännedom om hans individuella egenart och förutsättningar skall 
söka främja hans personliga mognad till en fri, självständig och harmonisk människa. (s.13) 
 
Den enskilda människan är i sin kontakt med omvärlden också medmänniska och medborgare. 
Hon är medlem av familj och kamratkrets, och hon är samhällsmedlem. För att hon skall kun-
na finna sig tillrätta i tillvaron, måste hon redan under skoltiden få öva sig leva och verka i 
gemenskap med andra och förbereda sig för sitt liv som framtida familjebildare och aktiv 
medborgare i morgondagens samhälle, som betydligt mer än det nuvarande kommer att kräva 
samverkan mellan människor av olika läggning och begåvning. Skolan måste med andra ord 
ge social uppfostran.(s.13)  

 
 
Kort efter Lgr-62 kom Lgr-69 och genom den avskaffades linjeuppdelningen mellan yrkesfö-
reberedande och gymnasieförberedande studier som sågs som den sista resten av parallellsko-
lesystemet med folkskola för övervägande delen av befolkningen och privatskolor och läro-
verk för elitens barn. Vidare stod det skrivet i Lgr-69:s läroplan för grundskolan i dess mål 
och riktlinjer och i skollagens första paragraf: 
 

Den genom samhällets försorg bedrivna undervisning av barn och ungdomar har till syfte att 
meddela eleverna kunskaper och öva deras färdigheter samt i samarbete med hemmen främja 
elevernas utveckling till harmoniska människor och till dugliga och ansvarskännande sam-
hällsmedlemmar. (s.10) 

 
Därefter beskrivs läroplanens mål och riktlinjer i Lgr-69 under rubriken Eleven i centrum, 
som även skulle genomsyra skolans förhållningssätt till eleverna: 
 

I centrum för skolans verksamhet står den enskilda eleven. De som verkar inom skolan skall 
visa aktning för elevens människovärde och söka skaffa sig kännedom om hans individuella 
egenart och förutsättningar samt söka främja hans personliga mognad till en fri, självständig 
och harmonisk människa. /…/ Verksamheten måste inriktas på skolans samtliga elever, en he-
terogen grupp människor, stadda i ständig utveckling och företrädanda skilda personlighets- 
och begåvningstyper. Den yttre organisationen och det inre arbetet måste därför formas så, att 
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det blir möjligt för varje enskild elev att under uppväxtåren med skolans hjälp tillvarata sina 
anlag och personliga utveckling. (s.10) 

 
Cirka tio år efter Lgr-69 kom Lgr-80, som framhävde att ämnen skulle integreras och nu be-
tonades även vikten av ett lokalt ansvar för skolan. I förorden i Lgr-80 Mål och riktlinjer för 
grundskolan uttrycker sig skolministern Britt Mogård enligt följande: 
 

Läroplanen är ett av samhällets viktigaste styrinstrument för skolan. Jag anser därför vara av 
största vikt att skolans personal redan nu får tillfälle att sätta sig in i den nya läroplanens mål 
och riktlinjer. Det är min förhoppning att det särtryck som nu ges ut skall vara en hjälp även 
för elever, föräldrar och andra intresserade att få svar på den viktiga frågan: Vad vill samhället 
med skolan? (förord) 

 
Vidare i Lgr 80 beskrivs under rubriken Skolans mål skolans huvuduppgift som är att eleverna 
får goda kunskaper och färdigheter i skolan och där skolan skall genom skolarbetet och i sam-
arbetet med hemmen stimulera elevernas lust till att arbeta och fostra dem till att ta ansvar, till 
att få goda arbets- och fritidsvanor samt till att ha ett demokratiskt handlingssätt. Därefter 
nämns det även i Lgr-80:s mål och riktlinjer under rubriken en Likvärdig utbildning: 
 

Barn är olika då de kommer till skolan. Skolan bör heller inte sträva efter att göra dem lika. 
När de lämnar skolan bör de göra det med bibehållen individualitet och särprägel och med en 
uppövad förmåga att respektera individualiteten hos andra människor. /…/ Skolan skall därför 
utveckla sådana egenskaper hos eleverna som kan bära upp och förstärka demokratins princi-
per om tolerans, samverkan och likaberättigande mellan människorna. Att väcka respekt för 
sanning och rätt, för människans egenvärde, för människolivets okränkbarhet och därmed för 
rätten till personlig integritet är en huvuduppgift för skolan. (s.16) 

 

6. Läroplanerna för obligatoriska skolan – Lpo-94 
 
Lpo-94 skiljde sig från de tidigare läroplanerna eftersom det innehöll ett annorlunda och mer 
övergripande dokument. Dokumenten innehöll bland annat komplement till läroplanstexten, 
där kursplaner för de olika ämnena beskrevs. Det innebar att den allmänna delen skulle vara 
mer generell och kunna fungera över lång tid medan det oftare kunde uppkomma behov av att 
granska kursplanerna. 
 
Lpo-94 omarbetades 1998 och inkluderade då förskoleklassen och fritidshemmet, som sam-
ordnades i skolväsendet, där den fick klart framförda pedagogiska mål. Vidare är ett centralt 
inslag i Lpo-94 idén om en gemensam värdegrund, som kännetecknades av rättkänsla, tole-
rans och medborgerligt ansvarstagande. Den tydliga demokratiska värdegrunden behövs i 
dagens samhälle där språklig, etnisk och annan mångfald existerar. Skolans uppgift är enligt 
Lpo-94 att utveckla unga i pluralismens anda att ha förmåga till empati och respekt över et-
niska, sociala och religiösa gränser.  
 
I Lpo-94 nämns det vidare under rubriken Skolans värdegrund och uppdrag i paragraf 1 att 
skolans uppdrag är att främja lärandet där individen stimuleras att inhämta kunskaper. Skolan 
har även i uppdrag att överföra grundläggande värden och främja elevers lärande för att där-
igenom förbereda dem för att leva och verka i samhället. I likhet med läroplanerna för det 
obligatoriska skolväsendet så anser psykologen Hundeide (2006) att människan utvecklas 
tillsammans med andra och även menar att individer utvecklas i ett socialt, kulturellt och hi-
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storiskt förhållande. Läroplanerna och elevers lärande i relation till den sociokulturella teorin 
beskrivs i uppsatsens diskussionsdel. 
 
I Lpo-94 beskrivs skolans värdegrund och uppdrag som ska vara av otvivelaktiga värden och 
genomsyra arbetet såväl undervisningen och utvärderingen: 
 
 

Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (1985:1100) slår fast att 
verksamheten i skolan skall utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska 
värderingar och att var och en som verkar inom skolan skall främja aktningen för varje männi-
skas egenvärde och respekten för vår gemensamma miljö (1 kap. 2 §). 
 
Skolan har en viktig uppgift när det gäller att förmedla och hos eleverna förankra de grundläg-
gande värden som vårt samhällsliv vilar på. Människolivets okränkbarhet, individens frihet 
och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidari-
tet med svaga och utsatta är de värden som skolan skall gestalta och förmedla. (Lärarförbun-
det, s.9) 

 
Vidare framställs i Lpo-94 att skolan har skyldighet att aktivt motverka all sorts kränkande 
behandling samt tendenser till trakasserier. Dessutom ska skolan uppmuntra skilda uppfatt-
ningar och se till att den ger möjligheter att de förs fram. Värdegrunden, elevers självkänsla 
och lärandesituationerna är med andra ord starkt förbundna med varandra. Orlenius (2001) 
menar att skolan inte är separat enhet som står utanför samhället vilket medför att läroplaner-
na speglar de strömningar och normer som finns inom det politiska livet och inte minst inom 
till exempelvis näringslivet. 
 
Vidare beskrivs självkänslans betydelse i avsnittet God miljö för utveckling och lärande: 
 

Personlig trygghet och självkänsla grundläggs i hemmet men även skolan har en viktig roll 
därvidlag. Varje elev har rätt att i skolan utvecklas känna växandets glädje och få erfara den 
tillfredsställelse som det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter” 
(Lärarförbundet, s.12) 

 

7.  Urval av begrepp och definitioner  
 
I den resterande delen av uppsatsen kommer definitionerna självkänsla och självförtroende att 
vara de centrala begreppen. Självkänslan handlar om hur individen värderar sig själv som 
person medan självförtroende har att göra med det individen presterar. 

8. Syfte 
 
Syftet med studien var att undersöka vilka teoretiska och praktiska kunskaper pedagogerna 
har om hur elevernas självkänsla påverkar deras lärande. Avsikten med uppsatsen är även att 
ta reda på vilket sätt pedagogerna arbetar för att stärka och bibehålla elevers självkänsla samt 
att se vilka hinder och möjligheter som ligger till grund utifrån elevers självkänsla att utveckla 
dem till demokratiska medborgare. 
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9. Frågeställningar 
 

1. Vilka teoretiska och praktiska kunskaper har pedagogerna om hur elevernas självkäns-
la påverkar lärandet och utvecklingen till demokratiska medborgare? 

 
2. Hur arbetar pedagogerna för att stärka och bibehålla elevers självkänsla? 

 

10. Metod 
 
I studien användes dels kvalitativa intervjuer med syftet att fånga pedagogernas kunskaper 
inom området. Samt ett självskattningsformulär där pedagogerna ombads att skatta sin egen 
självkänsla i olika sammanhang. 
 

10.1 Metod kvalitativ intervju  
 
Enligt Kvale (1997) ger en kvalitativ undersökning ett större analytiskt djup än vad en enkät 
anses göra då den är av kvantitativ form. Intervjun skiljer sig från ett vardagligt samtal genom 
att intervjuaren ställer frågor som är definierade och kontrollerade av forskaren. Genom lyhört 
lyssnande erhåller forskaren grundligt prövande kunskaper. Den kvalitativa forskningsinter-
vjun tillhör det professionella samtalet som har sina egna regler och tekniker. Vidare beskri-
ver Kvale (1997) att ”Resan kan sporra till en reflektionsprocess som skänker intervjuaren ny 
självförståelse och blottlägger värden och vanor som tidigare tagits förgivna i resenärens 
hemland” (s.12). Det kan ses som en metafor för de framkomna intervjusvar, där pedagogerna 
medverkar till en djupare förståelse och kunskap för forskaren. Även den intervjuade har ock-
så getts möjlighet att under och efter intervjun kunnat börja reflektera över begreppet själv-
känsla. Med detta skapas i dialogen mellan människor en djupare förståelse och insikt, bero-
ende på intervjufrågornas grad av strukturering och standardisering.  
 
Åsberg (2001) menar dock att en intervjustudie är en metod för att samla in data men framhål-
ler också att det inte finns några kvalitativa metoder, utan endast kvalitativ data. I vårt fall 
visar resultatet på stora kvaliteter och ett analytiskt djup genom pedagogernas omfattande 
svar.  
 
Intervjufrågorna hade en hög grad av standardisering då samma frågor ställdes till alla peda-
goger, förutom följdfrågor och en låg grad av strukturering där pedagogen fick stort utrymme 
för sina svar. En diktafon användes vid intervjutillfällena. Fördelen med att ljudinspelningar 
är att informanternas svar kan dokumenteras precist. 
 

10.2 Metod självskattningsformulär 
 
Vi valde utifrån Johnsons & Forsmans (1996) studie Dimensionality and validity of two scales 
measuring different aspects of self-esteem ut ett antal påståenden där den ena kategorin bestod 
av både positiva och negativa påståenden för att i mindre skala försöka mäta den inre och ytt-
re självkänslan hos pedagogerna. Dessa påståenden bygger på faktorer som enligt Johnson 
(2003) kan hjälpa till att identifiera bra eller dålig självkänsla. Självskattningsformuläret ut-
formades som ett attitydformulär där enligt Patel & Davidsson (2003) syftet var att ta reda på 
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informanternas positiva eller negativa attityd till något. Svarsalternativen bestod av: aldrig, 
ofta, ibland och alltid. Endast ett fåtal av de påståenden som Johnson & Forsman har redovisat 
i sin artikel har använts då denna studie inte är lika omfattande. Meningen var att ge intervju-
resultatet en bakgrund.  
 

10.3 Bearbetning, analys och tolkning 
 
Patel & Davidsson (2003) menar att det är bra att kontinuerligt analysera under och efter varje 
intervjutillfälle för att upptäcka hinder i kommunikationen mellan intervjuaren och informan-
ten. Dessa hinder kan medföra felaktigheter i de svar som framkommer och i sin tur ge ett 
missvisande resultat utifrån syftet med studien. Fördelen att vi båda var närvarande vid inter-
vjuerna var att vi kunde hjälpa varandra att tolka informanternas svar. För att få en så bred 
analys som möjligt valde vi att transkribera intervjuerna i stort sett i sin helhet dock ska det 
noteras att en del pauser och intonationer valts bort då de ej enligt oss tillfört eller påverkat 
resultatet på ett negativt sätt. Kvale (1997) menar att utskrifter av intervjuer oftast bygger på 
tolkningar och därför vill vi påpeka att det är våra tolkningar som ligger till grund för resulta-
tet. För att inte missa någon väsentlig information avlyssnades inspelningarna två gånger för 
att få ett så bra resultat som möjligt. Detta var dock ett alldeles för stort material att redovisa 
och därför valde vi att arbeta med meningskoncentrering som enligt Kvale (1997) är en lämp-
lig analysmetod. Denna metod innebär att den insamlade informationen sammanfattas i korta-
re meningar där de viktiga från informanterna svar tas med. Kvale (1997) beskriver fem steg:  
 
I det första steget läses hela det utskrivna intervjumaterialet igenom för att få en känsla av 
helheten. Det andra steget fastställes informanternas uttryckta meningsenheter. I det tredje 
steget undersöks varje mening och urskiljer det som är mest framträdande. Detta ligger sen till 
grund för att fastställda centrala teman. Det fjärde steget i analysen består i "att ställa frågor 
till meningsenheterna utifrån undersökningens specifika syfte"(Kvale 1997, s.177) vilket vi 
också gjorde genom att ställa oss frågor som "Vad säger detta uttalande oss om självkänslans 
betydelse?" Det femte och sista steget i analysen innebär att intervjuns centrala delar skrivs 
samman i en beskrivande resultatdel. 
 
Efter intervjuerna samlade vi in de skattningsformulär som informanterna fyllt i. Svaren 
sammanställdes sen under varje påstående och resulterade i ett rådataformulär. Detta formulär 
analyserades genom att först läsa av svaren på de positiva påståendena och sen de negativa 
påståendena och se hur fördelningen var. Efter det ställdes de positiva svaren emot de negati-
va för att se om det fanns ett samband. Det visade sig att svaren på de positiva påståendena 
var övervägande alltid eller ofta medan svaren på de negativa påståendena var övervägande 
sällan eller aldrig. Svaren från formuläret jämfördes sedan med resultatet och analysen av 
intervjusvaren för att se om det fanns faktorer som enligt Johnson (2003) kan tyda på hur bra 
eller dålig självkänsla en person har. Genom att jämföra intervjusvar och självvärderingssvar 
med varandra ville ge en bild över pedagogernas självkänsla och därmed också försöka ge en 
förklaring och förståelse till pedagogernas förhållningssätt och agerande. 
 

10.4 Urval och avgränsningar 
 
Undersökningsgruppen valdes på grund av att pedagogerna arbetar med ungdomar som är 
mitt i sin utbildningsperiod och på väg in i sin stormiga tonårsperiod där självkänslans bety-
delse är av allra största vikt. Intresseanmälan skickades ut till flera högstadieskolor i Luleå 
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kommun och därefter gjordes urvalet. Studien består av intervjuer och självvärderingsformu-
lär. Skolans styrdokument (Lpo-94) anger riktlinjer för värdegrunden, vilket medför att den 
skall vara likvärdigt oavsett skola. Antalet intervjuer avgränsades till fyra pedagoger på en av 
Luleås högstadieskolor. Anledningen till avgränsningen är tidsbrist. Dock är det enligt Kvale 
(1997) så att ju fler intervjuer desto mer vetenskaplig är undersökningen.  
 

10.5 Etiska överväganden 
 
De etiska aspekterna kring de kvalitativa intervjuerna och självskattningsformulären är viktiga 
eftersom det är vårt ansvar som författare att inte lämna ut information som berör de enskilda 
personerna i den empiriska undersökningen. Vid bearbetning av resultatet har särskild hänsyn 
tagits för att pedagogernas identitet inte ska kunna röjas. Även syftet för studien klargjordes 
för informanterna vid intervjutillfällena.  
 

11. Resultat intervjuer 
 
Intervjuerna med fyra pedagoger har bearbetats och frågeställningarna bildar tre huvudområ-
den under vilka tillhörande frågor och svar kommer att redovisas i komprimerad form. Efter 
det kommer självskattningsformulären att redovisas. 
 

11.1 Huvudområden inom uppsatsens centrala frågeställningar: 

11.1.1 Pedagogernas definition av självkänsla 
 
Två av fyra pedagoger angav att de var osäkra på skillnaden mellan självkänsla och självför-
troende. Pedagog 3 gör åtskillnad mellan den inre och yttre självkänslan och menar att den 
inre är något man har hemifrån eller kanske från de yngre åldrarna medan den yttre är den 
som man kan se i skolan.  Pedagog 2 beskriver det på följande sätt; 
 

Jag jobbar jättemycket med förhållningssättet och sen då med inlärningsklimatet där 
jag är. Med förhållningssätt menar jag att det inte är självförtroende jag är ute efter 
utan självkänslan, att man vet att man kan komma in och vara den man är. 

 

11.1.2 Elevernas självkänsla i en lärandesituation 
 
Pedagogerna arbetar med livskunskap under 40 minuter i veckan, där eleverna får arbeta med 
att ta ställning, våga säga nej, våga yttra sig i grupp och ge uttryck av känslor. Där finns det 
tydliga regler om att alla ska få chansen att tycka till. Det pedagogerna ser är en ökad kontakt 
med eleverna och vilket ger möjligheten till att lära känna eleverna bättre än när de enbart har 
klassrumsundervisning. Två av pedagogerna upplever en attitydförändring hos eleverna att de 
är försiktigare med att inte kalla varandra för fula saker samt att respekten har ökat.  
 
Pedagog 2 arbetar mycket med förhållningssättet och utgår ifrån att först bygga upp basen, där 
ramar och regler är viktiga för att alla ska känna sig trygga. Pedagogen berättar ofta någonting 
personligt om sig själv men lägger inte något privat på eleverna så att de ska tycka ´stackars 
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dig´. Att vara personlig innebär att berätta någonting som till exempel stärkt pedagogen i 
andra situationer där också eleverna kan känna igen sig. Att känna av klimatet i klassrummet 
är en väldigt viktig del och om det inte är en tillåtande stämning  så ser pedagogen till att vara 
tydlig med hur denne vill att det ska fungera. Att alltid ha en positiv syn på eleverna som re-
surser är också en viktig del i pedagogens förhållningssätt. I början av en pedagogs karriär 
kan mängden kunskap som eleverna ska lära sig kännas som ett ok och pedagog 4:s erfarenhe-
ter är att ju mer engagerade och trygga elever denne har desto snabbare går elevernas lärande. 
Det är så mycket som kommer på köpet med en bra självbild så som engagemang för sitt liv 
och för skolan.  
 
Pedagog 3 berättar att det är viktigt eleverna ges uppgifter så att de känner att de klarar av 
dem, vilket tillhör lärarkårens profession. Det tar dock tid att hitta den rätta nivån och om den 
ligger för högt så kan pedagogen hjälpa till så att eleverna klarar uppgiften. Men samtidigt 
säger pedagogen: 
 

Det går ju inte att undvika misslyckande hos elever om de inte har pluggat eller inte lyssnat, 
man vet ju inte var det brister alla gånger. 

 
Vidare berättar pedagog 3 att det är viktigt att skapa bra relationer med eleverna som fungerar 
och där man bryr sig om de som människor och inte enbart som elever. Dock poängterar pe-
dagogen att det finns olika aspekter och olika nivåer att se på relationer och skolarbete.  
Pedagog 4 arbetar med att i första hand att bygga upp en relation med eleven där de lär känna 
varandra och där eleven känner att den kan lita på pedagog 4. Det ska kännas glädjefullt att 
komma till klassrummet och arbeta och då är det viktigt att eleven är förberedd på att komma 
dit.  
 
Viktigt är då att se eleven i sin vanliga arbetsmiljö i klassen eftersom pedagogen arbetar 
mycket enskild med elever som behöver extra stöd och hjälp. De här två kunskapsbilderna ger 
då pedagogen möjlighet att komplettera det som eleven eventuellt gått miste om i klassrum-
met.  
 

11.1.3 Hinder/möjligheter samt redskap för att utveckla och bibehålla elevernas självkänsla 
 
Pedagog 1 anser att möjligheterna är när man talar om självkänsla att alla lärare ska kunna ha 
god kontakt med eleverna som gör att de kommunicerar med eleverna på individnivå. Läraren 
anser vidare att hindren är att det är både tidsbrist samt för få vuxna i skolan som gör att 
kommunikationen som lärare vill ha med eleverna på individnivå har svårt att tillfredsställas 
fullt ut. Pedagog 2 ser inte hinder som en svårighet utan problemet är en utmaning som leder 
till utveckling. Pedagog 2 anser vidare att utifrån de elevgrupper som finns idag är det få ele-
ver som har drömmar och mål inför framtiden och det är därför viktigt som pedagog att 
plocka fram dessa visioner både för läraren och för eleven. Vidare anser pedagog 2 att hinder 
för utveckling och bibehållning av elevers självkänsla kan vara att orka med att själv vara 
motiverad som pedagog när nedskärningar råder i dagens samhälle. 
 
Pedagog 3 anser att möjligheterna för att bibehålla och utveckla elevernas självkänsla är att 
varje vecka inneha livskunskapslektionerna, där eleverna exempelvis lär sig att vara en bra 
kompis, våga säga ifrån m.m. Pedagog 3 nämner att hindren kan vara att vissa elever inte vill 
ha med pedagogen ifråga att göra när det i första hand gäller relationer och kommunikationer 
mellan läraren själv och eleverna. Sådana besvärliga situationer för pedagog 3 tar tid samt ork 
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och kraft från pedagogen själv. Pedagog 4: s vill förbättra elevernas självkänsla genom att de 
får goda relationer med vuxna individer. Eleverna ska kunna lita på den vuxna individen och 
känna sig trygga i klassrumsmiljö, där de ska kunna vara sig själva (våga göra bort sig, våga 
vara duktiga). Pedagog 4 tycker slutligen att vuxna i skolan både ska ge eleverna den tid de 
behöver samt att de även ska finnas tillgängliga för eleverna under icke-lektionstid för att inte 
skärma av sig från eleverna. 
 
Vidare frågades det om pedagogernas sätt att använda redskap för att stärka och bibehålla 
elevernas självkänsla. Pedagog 1 ansåg att det var svårt att i denna fråga koppla ihop termerna 
redskap och självkänsla men svarade att lärarna hade en skolagenda, där pedagogerna arbetar 
med att eleverna reflekterar efter varje lektion över varför det gått bra eller dåligt i själva äm-
net. Pedagog 1 berättade vidare att det var svårt att skilja på begreppen självkänsla och själv-
förtroende när han arbetar med eleverna i sin vardag men pedagogens mål är dock att alltid 
"pusha" eleverna i sina ämnen. Pedagog 2 berättar att centrala redskap för att bibehålla samt 
utveckla elevernas självkänsla är ramar och regler så att alla elever känner sig trygga, kan 
vara sig själva samt att vågar säga till om det är något. Pedagog 2 anser vidare att det är vik-
tigt att väcka lust och nyfikenhet genom att sammankoppla teoretiska skrivövningar på tavlan 
som i sin tur sammankopplas med elevernas självkänsla. Vidare arbetar pedagogen mycket 
med att berätta för eleverna hur vår hjärna fungerar och kopplar det till forskning inom områ-
det bland annat att om vi tänker negativt så blir också resultaten negativa, det vet forskningen 
idag och att det inte är någon skillnad för dessa elever. Pedagogen använder sig av enkla öv-
ningar där det visar sig att vi alla fungerar väldig lika när det gäller hur hjärnan arbetar till 
exempel så skriver pedagogen upp ordet mamma på tavlan och berättar att alla ser en inre bild 
men vi ser inte samma, för vi har alla olika mammor. Sedan skriver pedagogen upp ett för alla 
elever okänt ord och frågar hur eleverna tänker när de ska försöka ta reda på vad det betyder. 
Då visar det sig att alla börjar med att leta och kategorisera; ´Var ska jag sätta in det där or-
det?´, ´Var har jag hört det förr?´, ´Vad hör det till?´ och så vidare och eventuellt kommer de 
fram till vad det betyder. Detta gör det tydligt att alla fungerar på samma sätt. Eleverna blir då 
väldigt fascinerade för när de sitter i stor grupp eller i klass tror de att de är då annorlunda i 
det yttre men när pedagogen skalat av det och kommit fram till att alla fungerar väldigt lika. 
När eleverna kan förstå det och att tänka positivt både om sig själv och om omgivningen samt 
att det tillåts så utvecklas människor, enligt pedagog 2 erfarenhet, ännu snabbare. 
 
Pedagog 3 berättar att under livskunskapslektionerna används redskapet film för att bygga 
upp elevers självkänsla men även i andra skolämnen nyttjas mediet och då även med syftet på 
att eleverna ska få diskutera och arbeta med vem dem personligen är samt även diskutera om 
hur andra individer ser på dem.  
 
Pedagog 4:s redskap för att personligen bibehålla och utveckla elevernas självkänsla är att 
vara tillgänglig för eleverna genom att visa att det alltid finns tid för skoleleverna och även 
möjlighet att erbjuda dem sin hjälp. Vidare anser pedagogen att det är centralt att visa att ele-
verna att deras frågor är riktiga och viktiga även om läraren inte har möjlighet att besvara det 
vid just det tillfälle som eleverna ville ha sina frågor besvarade. 
 

11.1.4 Hinder/möjligheter att utveckla elever till framtida demokratiska medborgare i deras 
klassrumsmiljö. 
 
För pedagog 1 är det viktigt att påpeka för eleverna att alla ska få komma till tals eller i alla 
fall har fått möjligheten att komma till tals. Om en elev inte vill svara på en fråga har denne 
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möjlighet att svara pass och skicka frågan vidare. Då har eleverna gjort det demokratiska 
ställningstagandet att vara aktiv eller inte. Det är inte detsamma som att enbart de aktiva ele-
verna får ordet, menar pedagog 1.  
 
Pedagog 2 ser att fler borde vara delaktiga och engagerade i klassrummet. Ett hinder är många 
gånger att eleverna i dagens skola är ihopsatta av fysisk ålder vilket inte alltid stämmer över-
rens med den mentala ålder som eleverna befinner sig. Vidare menar pedagog 2 att för vissa 
elevers självkänsla skulle det vara bättre att vissa elever får vara med yngre elever där de kan 
känna att de har något att lära ut, för att i samvaro med jämnåriga tar eleven inte fram egen-
skaperna att tro på sig själv. Ett annat hinder som är de besparingskrav som finns idag, att ha 
orken och engagemanget. Samtidigt ser pedagog 2 det även som en utmaning att fler är till-
sammans och att vi kan vi ta del av varandra för att växa, det är det som är självbild eller vär-
degrunden över huvudtaget. Vidare ställer pedagogen frågorna; - vad lär vi oss av det här i 
framtiden? Och - hur kan vi använda det här?  Möjligheterna är många när det demokratiska 
finns så nära i skolan. Genom att tillsammans med eleverna ta upp hur det till exempel är i 
korridorerna eller om det händer saker på skolan, var händer det? Sen arbetar man tillsam-
mans i möten under demokratiska former med ordförande och allt för att sammanväva grun-
derna i det som engagerar eleverna och nå bitarna i deras värld. Även utanför skolan och på 
Internet så som Facebook och andra gemenskaper finns det många ämnen som kan ge möjlig-
heter för utveckling av demokratiska medborgare.  
 
Ett sätt som pedagog 2 brukar använda sig av är att till exempel att den mer tystlåtna eleven 
kan titta på andra elever som pratar mer; Hur de gör? Kan jag ta efter något? Ofta får pedago-
gen en positiv respons från eleven att den såg och vågade prova något nytt. 
 
Pedagog 3 upplever att det finns rätt stora möjligheter att utveckla eleverna till demokratiska 
medborgare och uppger att ett hinder i den nuvarande klassen är att snedfördelningen av vilka 
som pratar och tar för sig mer i klassrummet påverkar den demokratiska utvecklingen i nega-
tiv riktning då pojkarna är mer aktiva och oftare tar ordet än tjejerna. Det är fler killar än tjejer 
i klassen och pedagog 3 menar att tjejerna inte visar viljan att vara med i dialoger men att de 
försöker att få dem mer delaktiga genom att till exempel ha klassråd som en träning till demo-
krati. Pedagogen tror inte att tjejernas försiktighet i klassrummet hänger ihop med självkäns-
lan utan att de egentligen är ganska starka men att de väljer att inte prata så mycket.  
 
Ett annat sätt att arbeta på livskunskapslektionen har varit att dela på tjejerna och killarna i 
egna grupper där båda eleverna fått vädra sina åsikter men speciellt att få höra vad tjejerna har 
sagt men erkänner samtidigt att det borde fungera i helklass även om de är över 20 stycken 
elever och fortsätter med att det är ju ändå inte speciellt demokratiskt att med den snedfördel-
ning som nu finns. Att vara konkret och till exempel ge tjejerna vartannat ord kan enligt peda-
gog 3 vara ett sätt att arbeta vidare med demokrati och värdegrundsfrågorna.  
 
Pedagog 4 anser att ett hinder i elevernas utveckling till demokratiska medborgare är tiden 
och den mängd människor de har runt omkring sig vilket gör kvaliteten sämre på de möten 
som sker. Medan möjligheterna är många men framför allt att intressera sig för eleverna och 
vara aktuell för dem när de vill prata. 
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11.1.5 Utveckling av elever till framtida demokratiska medborgare med tanke på deras själv-
känsla och olika personligheter. 
 
Pedagog 1 menar att det gäller att stötta, pusha och ha en dialog med eleverna om det är något 
som de uppfattar som svårt eller jobbigt. Man kan till exempel ge eleverna möjlighet att först 
redovisa enbart för pedagogen för att senare öka antalet personer som är närvarande för att på 
så sätt öka självkänslan hos eleverna att de duger. Återigen är det kopplat till prestation men 
självförtroendet och självkänslan påverkas av varandra. För att öka självkänslan kan eleven ha 
med sig en vän som den kan lita på att det inte kommer någon kommentar i efterhand för des-
sa kommentarer är inte så vanliga under själva redovisningstillfället. 
  
Pedagog 2 ser olikheterna i klassrummet som en tillgång genom att man har allt som finns i 
det demokratiska samhället men att det gäller att ta tillvara på det också. Utmaningen är att 
våga lyfta fram det aktuella och använda sig av det i klassrummet som att alla inte får plats 
eller inte blir sedda. Om eleverna är med på att man lyfter aktuella frågeställningar finns 
många möjligheter. Pedagogen berättar om en elev som har det tungt just nu i att denne inte 
orkar engagera sig i andra runt omkring utan bara försöker att överleva till skolan är slut. Pe-
dagogen stöttar genom att säga att denne förstår hur eleven tänker men förklarar också att det 
är just här och nu som man ska leva livet på ett sätt som gör att man mår bra. De har jobbat på 
att lära sig säga "att idag är en sämre dag och finns det någon som kan stötta lite extra"? Det-
ta menar pedagogen leder till verklig demokrati där det är tillåtande att säga saker och att ele-
verna ser hur man tar hand om sina medborgare vilket ger stora möjligheter inför framtiden 
om man tar tag i det. 
 
Vikten av att eleven får vara kvar i sin egen personlighet och känna att de är värda någonting 
är en viktig aspekt enligt pedagog 4 och kopplar det till den tid och chans pedagogen ger ele-
verna. Vidare förklarar pedagogen att om en elev inte får napp och svar är risken att denne 
försöker anpassa sig till en bild av dem själv som inte stämmer överrens med deras egentlig 
jag och att det i sin tur påverkar elevens självkänsla på ett negativt sätt. Pedagogen har upp-
levt att elever inte vågar visa sig dåliga vilket kan medföra att de istället blir de busiga eller 
gör andra saker istället. Det samma gäller om en elev är duktig så vågar den inte visa att den 
är det så det leder till att eleven till exempel inte räcker upp handen för då finns risken att bli 
stämplad som duktig. Detta att det slätas ned till en klump i mitten måste enligt pedagogen 
påverka elevernas personlighet och i sin tur deras självkänsla. Att det är pedagogen som ska 
anpassa sig efter eleven och inte tvärtom anser pedagog 4 vara en viktig del i mötet med ele-
verna. 
  

11.1.6 Pedagogernas sätt att fånga elevernas självkänsla 
 
Pedagog 1 anser att det är viktigt att man ser eleverna som enskilda individer och arbetar som 
lärare utifrån denna aspekt. Pedagog 1 berättar vidare att det är även centralt att arbeta med 
elever som har ett tillbakadraget sätt och lyfta fram dessa individer och försöka ge dem en 
positiv feedback samt också berömma dem för deras prestationer, då blir kontexten av det 
hela att eleverna får en bättre självkänsla. 
 
Pedagog 2:s sätt att fånga elevernas självkänsla är genom att vara personligt engagerad som 
lärare, samspela med eleverna samt att även att samtala med eleverna om hjärnans funktion 
för att visa till eleverna hur lika vi människor är.  
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I pedagog 3:s vardag är det viktigt att eleverna mår bra och dessutom tycker läraren att man 
ska ha positiva samtal med dem under deras skoldag. Vidare berättar pedagogen att en del 
elever ger väldigt fort upp deras skolarbeten och vid dessa tillfällen är det centralt för pedago-
gen att ta reda på varför eleven agerar så och för att vidare hjälpa eleven tar pedagogen sedan 
kontakt med föräldrarna. Pedagog 4 menar att man skall fånga upp elevernas självkänsla ge-
nom att hitta dem där de är och engagera sig i som lärare i det som eleverna är intresserade av. 
Pedagogen berättar vidare att när denne undervisar elever i t.ex. matematik utnyttjar läraren 
det som finns och existerar i det verkliga livet t.ex. en hare som finns 50 meter ifrån skol-
byggnaden, då samtalar han med eleverna om harens längd och längdmått. Pedagogen avslu-
tar med att säga att man ska utnyttja det som dyker upp och göra efter det man har i bakhuvu-
det och försöka styra på det.  
 

11.1.7 Kännetecknande faktorer vid urskiljning av elever med dålig och bra självkänsla  
 
Pedagog 1 arbetar inte efter något specifikt schema eller mätverktyg för att urskilja om ele-
verna har bra eller dålig självkänsla utan går mer på känsla när denne träffar eleverna. Ett sätt 
att urskilja är att se hur kommunikationen mellan elever och även mellan pedagoger och ele-
ver fungerar och agerar i klassrummet. Pedagogen menar att om en elev har dålig självkänsla 
så påverkar det även självförtroendet som i sin tur visar sig i att elevens prestationer inte är 
tillräckligt goda. Då gäller det att det finns en bra kommunikation mellan pedagogen och ele-
ven för att stötta och stärka.  
 
För pedagog 2 gestaltas bra självkänsla av att det finns ett ansvar och ett engagemang från 
elevens sida för sin utveckling där utvecklingen ska vara positiv och där eleven vågar se, höra 
och släppa in andra. Vid dåliga självkänsla är det ytterligheterna som visar sig det vill säga 
allt från rädd och rastlös till tyst, inbunden, ointresserad och likgiltig men även att elever är 
högljudda. Här försöker pedagogen att lära känna eleven på ett djupare plan för att ta reda på 
vad som denna kan hjälpa till med och varifrån självkänslan ska fortsätta att byggas upp. Pe-
dagogen är tydlig med att förklara att bara för att en elev är tystlåten är det inte det samman 
som att den har dålig självkänsla överlag utan att i grunden kan ha god självkänsla men när 
det kommer till att prata med andra är den dålig. Det är därför lika viktigt att bygga de tystas 
självkänsla som de högljudda. Det som är viktigt är att alla elever får växa i sin egen person-
lighet oavsett om de är tysta och tillbakadragna eller framåt och mer högljudda så ska de våga 
säga vem de är. Det gäller att bygga i små steg då en del inte vet hur de ska göra.  
 
Pedagog 2 anser att den viktigaste faktorn är att eleverna kommit så långt i sin personliga ut-
veckling att de känner att de har ett ansvar för sina egna liv och sin utveckling. Pedagogen 
stimulerar dessa elever som i sin tur ge stöd åt svagare elever. Det är även centralt att ge stöd 
åt elever med god självkänsla för med en bra självkänsla kommer demokratiska värderingar. 
Detta är enligt pedagog 2 viktigt för att eleverna ska växa inför framtiden, att de får ett hälso-
samt liv med en hälsosam självkänsla och att det är viktigt att de får det i tonåren. Risken 
finns annars att elever, många gånger flickor, börjar skada sig själv för att det inte finns något 
tak utan förväntas att bara vara bättre och bättre hela tiden. En annan viktigt aspekt är att se 
till helheten. Om det enbart fungerar för eleven i skolan men inte på de övriga delarna av dess 
liv är det inte hälsosamt för då får man inte växa som en hel människa. Pedagogen avslutar 
med att berätta att alla pedagoger har sin egen inre resa och att alla måste utgå från den när 
man arbetar med sitt eget förhållningssätt och att det är en rektorsfråga när det gäller att låta 
personalen utvecklas. Alla är inte på samma nivå och då gäller det att anpassa sig i samarbetet 
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med andra kollegor och till vad som är möjligt att genomföra. För det mesta är det ett ensam-
yrke och då får man arbeta utifrån sin egen nivå. 
 
När elever inte gör sig själv rättvisa eller att de gör sig illa är tecken på att eleverna har en 
dålig självkänsla enligt pedagog 3 som till exempel när de struntar i att göra läxan, inte bryr 
sig om att komma i tid eller att inte bryr sig i att ta reda på saker. Men även när de i relation 
till andra beter sig osocialt, aggressivt och otrevligt vilket inte gagnar dem själva. Det resulte-
rar i konfliktsituationer istället för att vara tillmötesgående som i sin tur kan leda till en ond 
spiral. Medan bra självkänsla beskriver pedagogen som att det är när man är trygg i sig själv, 
man vågar ha bra relationer där man vågar lita på varandra.  
 
Pedagog 3 menar att en betydelsefull faktor för att åtskilja elever med dålig och god själv-
känsla är hur elever agerar i elevgrupper och mot vuxna på skolan och därför försöker peda-
gogen att i sin tur att läsa av vad eleverna utstrålar eftersom det är svårt att veta vad de egent-
ligen tänker. Pedagogen anser även att en annan central faktor är hur elever tar sig an sina 
skoluppgifter samt hur de tror på sig själva som individer. Pedagog 3 hävdar vidare att när en 
elev har dålig självkänsla är föräldrarna viktiga faktorer och det på grund av att eleven har 
svårt att ta välmenande anvisningar från pedagogen och ser dessa endast som kritiska direktiv. 
Pedagog 4 betraktar språket som en av de mest betydelsefulla faktorerna vid urskiljning av en 
elev med bra självkänsla samt dålig. Läraren menar att det märks när en elev inte kan lita på 
sitt eget språk och därmed inte vet vad de ska säga till vuxna i skolan. Med andra ord är det en 
del elever som inte har en aning om hur de ska kommunicera med vuxna i skolan. Pedagog 4 
berättar att en del elever samtalar endast med vuxna i sin hemmiljö där de känner till signaler-
na och språket, därför uppstår problemen när de ska samtala med vuxna i skolan.  
 
Även pedagog 4 anser att elevers beteende är en indikator på hur bra elevernas självkänsla är. 
Om de vågar och visar en vilja att våga prata med mig och att de kan bestämma lite grann 
själva om vad samtalet ska handla om så bedömer pedagog 4 att eleven har en god självkänsla 
och tvärtom visar en dålig självkänsla att eleven inte tror att det den har att säga är någonting 
värt. Hos elever som antingen är blyga eller har en tuff attityd anser pedagogen att det är svå-
rare att genomskåda om det är dålig självkänsla som eleven har eller om det är någonting an-
nat. Dock är den svåraste formen av dålig självkänsla när elever, många gånger flickor, har ett 
tydligt vuxenförakt där de säger att; - ”Du ska inte bry dig”! eller – ”Lägg dig inte i det vi 
pratar om”! Här menar pedagog 4 att man måste försöka komma förbi fasaden genom att ald-
rig ge upp och att aldrig lägga någon skuld på eleverna för att de inte tog kontakt första, andra 
eller till om med tredje gången någonting händer.   
 
Pedagog 4 säger vidare att språket är det viktigaste kommunikationsverktyget som används i 
alla sammanhang men även andra medier kan bidra till att pedagogen själv får den första rela-
tionspunkten med eleven. Pedagog 4 menar att kommunikationen med kollegorna är bristfäl-
lig och kollegorna inte hinner se alla de kvaliteter som eleverna egentligen besitter. Kollegor-
na blir förvånade över Pedagog 4:s sätt att arbeta med eleverna. Det positiva resultatet denne 
får i sitt arbete har kollegorna ibland svårt att förstå hur denne har lyckat. Pedagogen avslutar 
med att berätta att det inte är märkvärdigt att tillvarata elevernas kvaliteter och brukar engage-
ra sig och samtala med skoleleverna och därefter kan de starta på sin egen nivå och utvecklas 
otroligt snabbt framåt.  
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12. Resultat självskattningsformulär 
 
Självskattning handlar om självkännedom. Bemötande och agerande gentemot elever hänger 
mycket samman med hur bra/dålig självkänslan är. Om pedagoger är medvetna om sin egen 
självkänsla kan de också hantera och ha förståelse för sitt agerande på ett mer konstruktivt sätt 
och därmed också vara delaktiga i att stärka och bibehålla elevers självkänsla. Formuläret 
bestod av 17 påståenden och var indelade i två avsnitt. Det första handlade om faktorer som 
spelar en roll för pedagogernas inre bassjälvkänsla. Den andra delen innehåller påståenden 
med faktorer som handlar om den yttre eller förvärvade självkänslan. 
  

12.1 Inre självkänsla 

12.1.1 Positiva påståenden 
 
Av fyra pedagoger känner 50 % att de alltid känner sig avslappnade i samvaro med andra me-
dan de övriga upplever att de ofta göra det. När det gäller att våga visa känslor så som att bli 
arg, ledsen eller upprörd upplever tre pedagoger att de ofta vågar det medan en uppger att de 
alltid vågar. Alla de tillfrågade pedagogerna uppger att de ofta vågar säga nej till andras krav 
och förväntningar. 
 
När det gäller vad andra människor tänker och tycker om dem som pedagoger så anger en 
pedagog att den aldrig tänker på det medan de övriga anger att de gör det ibland eller alltid. 50 
% känner att de alltid kan behålla sin självaktning när de erkänner sina fel medan de resteran-
de anser att de ofta kan det 
 

12.1.2 Negativa påstående 
 
Däremot upplever en pedagog att denne alltid känner skuld när den reagerat med gråt, glädje 
eller ilska inför andra medan de övriga ibland eller aldrig känner skuld medan tre pedagoger 
upplever att de ibland känner skuld när de sagt nej till någon medan en pedagog aldrig känner 
det.  
 
Tre pedagoger uppgav att de ofta vill vara andra till lags och en person valde alternativet 
ibland. Det samma gällde påståendet: Jag är väldigt självcentrerad - där 50 % uppgav att de 
aldrig medan de övriga angav ofta eller ibland. Däremot behöver pedagogerna aldrig eller 
ibland förklara varför de gör som de gör. 
 

12.2 Yttre självkänsla 

12.2.1 Positiva påståenden 
 
När det gäller pedagogernas prestationer att alltid göra sitt bästa och om de har lätt att ta emot 
beröm och uppskattning för den de är och kan ge en positiv respons så har en pedagog angett 
att den alltid gör det medan de övriga angav att de ofta eller ibland gör det. Pedagogerna stäl-
ler även alltid eller ofta höga krav på sig själva och tre pedagoger anger att de alltid är an-
svarsfulla i allt de gör medan en anger att den ofta är ansvarsfull. Tre pedagoger anger att de 

19 



 

ofta har lätt att ta emot beröm och uppskattning för det de gör och kan ge en positiv respons 
medan en anger att den alltid har det. Två av fyra anser att de ofta har lätt att höja sin ambi-
tionsnivå successivt och kraftigt när de får positiv feedback medan de två övriga anser att de 
antingen alltid eller ibland har lätt för det. 
 

12.2.2 Negativa påståenden 
 
Däremot anser tre av fyra pedagoger att de ibland lätt bortförklarar sig eller sin insats när de 
får beröm för någon medan en pedagog anser att den aldrig bortförklarar sig. 
 

13. Diskussion 

13.1 Metoddiskussion kvalitativ intervjustudie 
 
Utifrån vårt syfte och de frågeställningar som vi önskade få besvarade ansåg vi att kvalitativa 
intervjuer lämpade sig bäst för att personligen fånga erfarenheter ur pedagogernas synvinkel 
genom att ha empatiska dialoger med undersökningspersonerna.  
 
De kvalitativa intervjufrågorna har utformats enligt en hög standardisering där samma frågor 
ställdes till samtliga pedagoger förutom följdfrågorna. Vid intervjuerna användes även samma 
ordningsföljd när frågorna ställdes till informanterna vilket underlättade vid senare bearbet-
ning av intervjusvaren. Vidare var intervjufrågornas strukturering låg, vilket gav pedagogerna 
ett stort utrymme för sina svar. Genom det stora svarsutrymme som pedagogerna fick och att 
informanterna tog god tid på sig att analysera över våra frågeställningar samt att de hade olika 
erfarenheter om självkänslans betydelse för elevers lärande ledde till ett fördjupat och bredare 
material som vi kunde bearbeta.  Lärarna gavs möjligheter till att reflektera över begreppet 
självkänsla innan, under och efter intervjuerna och trots detta har det ändå funnits problem 
med forskningsfrågorna. Informanterna har haft svårt att särskilja definitionerna självkänsla 
och självförtroende vid intervjutillfällena.  
 
Vi intervjuade endast fyra pedagoger och visste inte om vi med dessa frågesamtal skulle kun-
na uppnå syftet med undersökningen. Efter att vi analyserat intervjuerna ansåg vi att materia-
let var tillräckligt och således gjordes inga fler intervjuer. Vårt mål i början av uppsatsarbetet 
var att även intervjua elever för att få ett vidare perspektiv av studiens syfte och frågeställ-
ningar, men på grund av tidsbrist så var detta inte möjligt. Därför utökade vi vårt material 
med ett skattningsformulär som var något mindre tidsödande än det tänkta elevintervjuerna. 
Vi analyserade skattningsformulären och intervjuerna och efter avslutat arbete blev resultatet 
detta i ett omfattande arbete. Att genomföra intervjuer med elever samt observationer hade 
kunnat ge en mer differentierad bild av studiens område. 
 

13.2 Metoddiskussion skattningsformulär  
 
För att ytterligare stärka uppsatsens syfte samt frågeställningar valde vi att konstruera ett 
skattningsformulär för att försöka mäta självkänsla som enligt Johnson (1997, 2003) är en 
svår variabel att mäta på grund av den är dold och av icke-fysiskt slag. Att använda själv-
skattningsskalor när man mäter självkänsla kan enligt Johnson vara missvisande på grund av 
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en del informanter skattar gärna sin självkänsla högre än han/hon har. Därför har vi varit för-
siktiga i vår tolkning av pedagogernas svar i självskattningsformulären på grund av att då vi 
analyserade dessa insåg att tillförlitligheten i den här sortens mätningar kan vara svåra att tol-
ka samt definiera eftersom individer enligt Johnson (2003) har mer eller mindre önskvärda 
egenskaper som de inte alltid vill skylta med. Av den orsaken var det viktigt att vid konstruk-
tionen av skattningsformuläret att använda oss av svarsalternativen alltid och aldrig som en-
ligt Johnson (2003) är så kallade "lögnitem" för att få ett någorlunda mer önskvärt resultat vid 
mätningen av självkänslan hos informanterna.  
 
Om svarsalternativen i skattningsformuläret visade oss att informanterna ofta hade besvarat 
frågeställningarna med "Alltid" eller "Aldrig" skulle detta enligt Johnson (2003) vara ett tyd-
ligt tecken på att informanterna trodde att de hade osannolika karaktärsdrag det vill säga hel-
gonlika drag. 
 

13.3 Validitet och reliabilitet 
 
Vi avsåg att undersöka vilken kunskap pedagoger har om självkänslans betydelse för elevers 
lärande och vilka arbetssätt de har utifrån denna kunskap för att stärka och bibehålla elevernas 
självkänsla. Samt att se vilka hinder och möjligheter som ligger till grund utifrån elevers 
självkänsla att de utveckla dem till demokratiska medborgare.  Intervjufrågor och självskatt-
ningsformulär utgick från tidigare forskning och gav en bra blick över det valda området. 
Kvaliteten i det framkomna materialet håller en bra nivå i förhållande till studiens omfattning. 
Dock är kunskaper och upplevelser enligt Patel & Davidsson (2003) "abstrakta fenomen som 
inte är pålitliga i samma bemärkelse som vikt och längd" (s.99). Trots detta är intervjuperso-
nerna erfarna pedagoger med många år inom läraryrket. Undersökningens reliabilitet det vill 
säga tillförlitlighet beror ofta på intervjuarens förmåga att genomföra intervjuer och själv-
skattningsscheman. Ju mer erfarenhet denne har desto högre reliabilitet får undersökningsre-
sultatet (Patel & Davidsson, 2003). Vår förmåga att genomföra intervjuer har ökat under den 
tid vi gått på lärarutbildningen men vi har fortfarande mycket att lära. Detta medför att reliabi-
liteten hade kunna vara högre. Under tiden vi bearbetade materialet upptäckte vi nya frågor 
som vi hade kunnat ställa vilket hade medfört en vidare synvinkel. Detta är möjligen något för 
vidare forskning. 
 

13.4 Resultatdiskussion   
 
Resultatet visar att det inte är så enkelt för pedagogerna att alltid har ett konsekvent förhåll-
ningssätt, även om det är en önskan. Eleverna påverkas av pedagogerna och tvärtom i den 
sociala kultur som råder i skolan. Det innebär att elevernas attityder gentemot pedagogerna 
påverkar i sin tur deras handlande emot eleverna. Pedagogens 'sociala jag' påverkas av elever-
nas negativa attityder och kan leda till att sänka deras självkänsla vilket också diskuterades 
under intervjuerna. Detta beskrivs av Bergem (1998) som en mognads- och utvecklingspro-
cess hos bägge parterna som ständigt pågår. Beroende på hur bra eller dålig självkänsla peda-
gogen har så får det olika konsekvenser för dennes agerande. En bra självkänsla är enligt Juul 
& Jensen (2003) en förutsättning för att pedagogerna ska vara bättre rustade att hantera olika 
konflikter och kan då uppträda på ett mer professionellt sätt så som det krävs av oss som pe-
dagoger. Resultatet visar tydligt hur viktigt det är att det sociala samspelet fungerar vilket 
också överrensstämmer med de sociokulturella teorierna. Pedagogernas svar i självskattnings-
formuläret visade att genom att svara alltid eller ofta på de positiva påståendena och ibland 
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eller aldrig på de negativa drar vi slutsatsen att de har både en bra inre och yttre självkänsla. 
Känner en människa sig till exempel alltid eller ofta avslappnad i samvaro med andra och 
samtidigt bara ibland känner skuld visar det enligt Johnson (1997) på en bra inre självkänsla. 
Om pedagogen alltid vill eller ofta vill göra sitt bästa och är ansvarsfulla i allt de gör tyder de 
på en bra yttre självkänsla. Självkänslan hos de flesta människor varierar och är olika i olika 
situationer med tanke på reala, sociala och det ideala jaget. Om det skulle visa skillnad mellan 
det reala jaget och ideala jaget kan det då bero på att människor gärna framhåller de positiva 
och eftersträvansvärda sidor av sig själv enligt Johnson (1997). Vi håller med Johnson att de 
flesta har en ganska bra självkänsla och att det är nödvändigt med lite självtvivel för en posi-
tiv inre utveckling. Att känna sig själv är en förutsättning för bra självkänsla.  
 
Utifrån elevernas språkbruk och kommunikation försökte pedagogerna bedöma om eleverna 
hade en bra självkänsla eller inte. Detta var viktigt för att se hur eleverna hanterade sin sociala 
omgivning. Språket som redskap har funnits under lång tid i vår historia och en av pedago-
gerna lägger mycket stor vikt vid det. Pedagogen anser i likhet med Säljö (2005) att språket är 
avgörande i alla sociala sammanhang. Både pedagogerna och vi anser att språket är ett av de 
viktigaste verktygen för att eleverna ska utvecklas i sin sociala skolvärld vilket också är över-
rensstämmande med Vygotskijs utvecklingspsykologiska teorier (Hundeide, 2006) samt läro-
planens (Lpo-94) riktlinjer.  
 
Redan i Lgr 62 så var det tydliga ramar för hur pedagoger förväntades arbeta för att ha ”akt-
ning för elevens människovärde och kännedom om hans individuella egenart och förutsätt-
ningar skall söka främja hans personliga mognad till en fri, självständig och harmonisk män-
niska” (s.26). För att kunna bli en fri och harmoniska människa måste eleven ha en god själv-
känsla enligt Johnson (2003). Detta anser även vi vara viktigt eftersom det bekräftas i Lpo-94 
under rubriken God miljö för utveckling och lärande, att ”personlig trygghet och självkänsla 
grundläggs i hemmet men även skolan har en viktig roll därvidlag”. ”Varje elev har rätt att i 
skolan utvecklas känna växandets glädje och få erfara den tillfredsställelse som det ger att 
göra framsteg och övervinna svårigheter” (s.26). I och med att dagens läroplaner är målstyrda 
anser vi att även värdegrundens riktlinjer bör vara mer detaljerad så som i de tidigare läropla-
nerna från 1962 och 1969. Om dagens värdegrund skulle vara mera detaljerad skulle större 
vikt kanske läggas på elevernas självkänsla till skillnad mot idag när prestationerna ofta står i 
främsta rummet och främjar självförtroendet mer än självkänslan. Även om båda självbegrepp 
är viktiga så får man inte glömma bort basen självkänsla för elevers totala välmående. 
 
Resultatet av intervjuerna visar att alla pedagoger arbetar med ämnet livskunskap en gång i 
veckan. Två av pedagogerna upplevde att det skett förändringar i attityder till det bättre både 
mellan elever och mellan elev och pedagog. Det är en bra utveckling men frågan är om det 
enbart räcker med att en gång i veckan arbeta med självkänslan. Det som skiljde sig åt var att 
två av pedagogerna hade ett allmänt förhållningssätt, i alla möten med elever, som inte alltid 
är fokuserat på prestationer utan också arbetar med självkänslan i fokus. För dem var det vik-
tigt att först bygga upp ramar och regler vilket medför att alla elever ska känna sig trygga och 
kunna vara sig själva i skolan. En för vår studie intressant kommentar från en av pedagogerna 
var att "det är så mycket som kommer på köpet med en bra självbild så som engagemang för 
sitt liv och för skolan." (pedagog 2) De övriga hade till en början svårigheter att förklara skill-
naden mellan begreppen självkänsla/självförtroende vilket också Ahlgren (1991), Taube 
(2007) och Hörnqvist (1999) visar i sin självbildsforskning att definitionerna ofta är kompli-
cerade att definiera. En av pedagogerna hade som uttryckligt mål att "pusha" eleverna i sina 
ämnen vilket i det här sammanhanget visar att tonvikten ligger på självförtroendet i dennes 
förhållningssätt. Vilket också tydliggjordes i intervjun genom att pedagogen ofta återkommer 
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till hur de arbetar med att stärka och bibehålla elevernas självförtroende, trots att det handlar 
om självkänsla. I självbilden ingår både självkänsla och självförtroende och det är av största 
vikt att båda får växa och utvecklas. Studien visar att pedagogerna liksom tidigare forskning 
(Johnson, 2003) att självkänslan måste få större plats i skolan för att underlätta för elevers 
lärande.  
 

Är dessa brister djupa, är det som att fylla en sandgrop med vatten, hur mycket bekräftelse 
man än öser i så rinner den ut lika fort. Framgång och berömmelse kan bara ge tillfällig och 
rätt bräcklig självkänsla eller snarare självförtroende. 
(Johnson, 2003 s.46) 
 

Om begreppen varit självklara för alla pedagogerna så är vi övertygade om att de kunnat arbe-
ta med ett mer allmänt förhållningssätt som innebär att självkänslans betydelse för elevers 
lärande sätts ännu mer i fokus. Vidare ansåg pedagogerna att för att fånga elevernas självkäns-
la var det centralt att arbeta med elever som har ett tillbakadraget sätt för att lyfta fram dessa 
individer samt vara personligt engagerad. Dock tycker vi precis som värdegrunden i Lpo-94 
att det lika viktigt att stärka alla elever med sina olika personligheter.  
 
Intressant var också hur två av pedagogerna arbetade för att utveckla elevernas självkänsla 
och därmed också på vilket sätt det bidrog till deras utveckling som demokratiska medborga-
re. En av pedagogerna såg att många elever tillsammans är en möjlighet eftersom de kan ta 
del av varandra för att växa som människor. Precis som pedagogen anser vi att det är viktigt 
att hjälpa eleverna i deras demokratiska utveckling genom att möta eleverna i deras vardag 
och arbeta med det som är viktigt för dem. Vi vill även betona att en mycket central aspekt 
som också ett par av pedagogerna ansåg var är att alla elever ska bli sedda och få ta plats i ett 
klassrum. Vi har både rättighet men också skyldighet att som medborgare ta hand om var-
andra och dessa gäller även i skolans värld. En av pedagogerna upplevde däremot att för 
många elever i ett klassrum är ett hinder i deras demokratiska utveckling genom att kvaliteten 
på de möten som sker blir sämre eftersom tiden med eleverna får med andra människor blir 
kortare. Vad kan det bero på att dessa två pedagoger ser det på så olika sätt? En tolkning kan 
vara att pedagogerna har olika erfarenheter vilket kan medföra att de inte har samma defini-
tion av demokratisk medborgare.   
 

14. Slutord 

Studien har visat hur viktigt det är att det finns en bra bas av självkänsla hos både pedagoger 
och elever för att det sociala samspelet ska fungera så bra som möjligt. När interaktionen fun-
gerar väl finns det förutsättningar för att eleverna ska känna glädje över att vara lärandeindi-
vider. Det ställer stora krav på alla inblandade men det är framför allt pedagogerna som har 
huvudansvaret. Pedagogerna måste vara tillräckligt medvetna om vem de själva är för att 
kunna stärka och bevara elevernas självkänsla. Det är viktigt att eleverna känner att det duger 
som de är, får vara trygga och känna glädje över att vara lärandeindivider och en del av sam-
hället som de lever i. Elever med bra självkänsla har alla förutsättningar för att få en bra grund 
för ett fortsatt liv som demokratiska medborgare.  
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Frågor Examensarbete/C-uppsats Bilaga 1 
Inledning fråga 1 
 
Forskaren Maarit Johnson (2003) beskriver både inre och yttre självkänsla, som en del 
av människans självbild. Självkänslan kan ses på två sätt och den inre självkänslan är 
den emotionellt baserade aspekten, som är av stor betydelse för barn om den stabilt 
grundläggs i barndomen. Den yttre självkänslan som är den kompetensbaserade 
aspekten är kopplat till en känsla av välbefinnande som barnet/eleven får när hon kla-
rat av en uppgift.  
 
1) På vilket sätt arbetar du som pedagog för att bygga upp elevernas självkänsla i en 
lärandesituation? 
 
Inledning fråga 2 
 
Vår självkänsla kretsar kring hela vår sociala existens. Skolan är elevers sociala miljö, 
där de existerar under stor del av dagen. 
 
2a) Vilka hinder/möjligheter ser du för att utveckla och bibehålla elevernas självkäns-
la? 
  b) Vilka redskap använder du som pedagog för att stärka och bibehålla elevernas 
självkänsla? 
 
Inledning fråga 3 
 
I läroplanerna beskrivs skolans värdegrund samt uppdrag som ska genomsyra lärarens 
arbete i såväl undervisning och utvärdering och där pedagogen ska utveckla eleverna 
till demokratiska medborgare. Värdegrunden, elevers självkänsla och deras lärandesi-
tuation är starkt kopplade till varandra. Läroplanerna speglar de normer som finns 
utanför skolan, som i det politiska livet samt näringslivet. 
 
3a) Vilka hinder/möjligheter ser du för att utveckla elever till framtida demokratiska 
medborgare i deras klassrumsmiljö? b) Och då med tanke på elevers självkänsla och 
deras olika personligheter. 
 
Inledning fråga 4 och 5 
 
Nyckeln till framgång finns inom varje enskild människa. Som pedagog har man stor 
makt att stärka elevernas självkänsla. 
 
4) Hur planerar och arbetar du som pedagog för att fånga elevernas självkänsla? 
 
5) Hur urskiljer en pedagog en elev med bra självkänsla och en elev med dålig själv-
känsla? b) Vilka faktorer anser du som pedagog vara centrala att utgå ifrån? c) Och 
varför anser du dessa faktorer vara så betydelsefulla? 
 

 



   

Självskattningsformulär Bilaga 2 
 
Denna självskattning handlar i grund och botten om självkännedom. Detta är till för 
både vår och din egen del genom att vi får material till vårt examanensarbete och du 
får möjligheten att reflektera över dig själv i olika situationer i klassrummet. Bemö-
tande och agerande gentemot elever hänger mycket samman med hur vår självkänsla 
är. Om vi är medvetna om den kan vi också hantera och förstå varför vi agerar och 
reagerar och därmed vara medvetet delaktiga i att stärka och bibehålla elevers själv-
känsla. Detta är också något vi måste göra eleverna medvetna så att det blir en kun-
skap för livet. 
 
Forskarna Maarit Johnson och Lennart Forsman (Stockholms universitet) har utarbetat 
en skattningsskala som vi har valt att arbeta efter. 
 
 
Inre självkänsla - bassjälvkänslan 
 
 
1. Jag känner mig avslappnad när jag är med andra människor 
 

1) Alltid 2) Ofta 3) Ibland 4) Aldrig 
    
 
 
2. Jag vågar visa att jag är arg, ledsen, upprörd 
 

1) Alltid 2) Ofta 3) Ibland 4) Aldrig 
    
 
 
3. Jag tänker inte på vad andra människor tänker och tycker om mig 
 

1) Alltid 2) Ofta 3) Ibland 4) Aldrig 
    
 
 
4. Jag känner skuld när jag sagt nej  
 

1) Alltid 2) Ofta 3) Ibland 4) Aldrig 
    
 
 
5. Jag känner skuld när jag reagerat med gråt, glädje eller ilska inför andra 
 

1) Alltid 2) Ofta 3) Ibland 4) Aldrig 
    
 
6. Jag kan och erkänner när jag har fel utan att förlora min självaktning 
 

 



   

1) Alltid 2) Ofta 3) Ibland 4) Aldrig 
    
 
 
7. Jag vågar säga nej till andras krav och förväntningar 
 

1) Alltid 2) Ofta 3) Ibland 4) Aldrig 
    
 
 
8. Jag vill vara andra till lags 
 

1) Alltid 2) Ofta 3) Ibland 4) Aldrig 
    
 
 
9. Jag är väldigt självcentrerad  
 

1) Alltid 2) Ofta 3) Ibland 4) Aldrig 
    
 
 
10. Jag måste ofta förklara för andra varför jag som jag gör.  
 

1) Alltid 2) Ofta 3) Ibland 4) Aldrig 
    
 
 
 
Yttre självkänsla - förvärvad 
 
 
11. Jag vill alltid göra mitt bästa 
 

1) Alltid 2) Ofta 3) Ibland 4) Aldrig 
    
 
 
12. Jag är ansvarsfull i allt jag gör 
 

1) Alltid 2) Ofta 3) Ibland 4) Aldrig 
    
 
 
 
 
 
13. Jag ställer höga krav på sig själv och andra runtomkring mig 
 

 



   

1) Alltid 2) Ofta 3) Ibland 4) Aldrig 
    
 
 
14. Jag har lätt att ta emot beröm och uppskattning för den jag är och kan ge en 
positiv respons 
 

1) Alltid 2) Ofta 3) Ibland 4) Aldrig 
    
 
 
15 Jag har lätt att ta emot beröm och uppskattning för det jag gör och kan ge en 
positiv respons 
 

1) Alltid 2) Ofta 3) Ibland 4) Aldrig 
    
 
 
16. Jag har lätt att bortförklara mig eller min insats när någon ger mig beröm 
 

1) Alltid 2) Ofta 3) Ibland 4) Aldrig 
    
 
 
17. Jag har lätt att höja min ambitionsnivå successivt och kraftigt när jag får 
positiv feedback 
 

1) Alltid 2) Ofta 3) Ibland 4) Aldrig 
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