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Abstract 
 
This study is about how students view the effects teachers have on their self-esteem 

and self-confidence. The theoretical background covers the consequences of success 

and failures, and the interaction between students and teachers, in regards of self-

esteem and self-confidence. The purpose of the study was to examine what had in-

fluenced the students’ self-esteem and self-confidence in the interaction with teachers.  

 

To reach the goal of the study, several qualitative interviews were made with the 

following questions as base: 

 

 Which factors does the student consider to be of importance for their self-

esteem and self-confidence in the interaction with teachers? 

 

 How does the student feel that these factors were affected concerning their 

self-esteem and self-confidence? 

 

During the analysis and systematization of the transcribed interviews, five factors 

emerged that effects self-esteem and self-confidence. The factors were: ”acknowled-

gement of a student”, ”relation and humanity”, ”understanding of students situation”, 

”communication and feedback” and ”expectations”. 

 

Conclusion: The influence of these factors shows that they worked to strengthen the 

students’ self-esteem and self-confidence, in occasions the students described as posi-

tive. The factor ”expectations” could work as strengthening for self-esteem and self-

confidence, regards of the occasion was positive or negative. The factor ”expectations” 

could also work as weakening the students’ self-esteem and self-confidence, despite of 

the occasion being positive. The factors ”acknowledgement of a student”, ”relation 

and humanity”, ”understanding of students situation” and ”communication and feed-

back” worked as weakening the students’ self-esteem and self-confidence, in the 

occasions had bean of a negative nature. 

 

Keywords: Self-esteem, Self-confidence, Student, Teacher 



 
 

Sammanfattning 
 

Denna studie handlar om elevers upplevelser, av vad som är stärkande eller ned-

brytande för elevens självkänsla och självförtroende, i mötet med lärare. Den 

teoretiska bakgrunden tar upp framgångar och misslyckandens innebörd, samt mötet 

mellan elev och lärare, relaterat till självkänsla och självförtroende. Syftet med studien 

var att ur ett elevperspektiv undersöka vad det är som påverkat elevens självkänsla och 

självförtroende, i mötet med lärare. 

 

 För att nå syftet genomfördes kvalitativa intervjuer, där följande frågeställningar var 

utgångspunkten:  

 

 Vilka faktorer anser elever har betydelse för deras självkänsla och själv-

förtroende i mötet med lärare?  

 

 Hur upplever elever att deras självkänsla och självförtroende påverkas av dessa 

faktorer?  

 

Vid analys och systematisering av de transkriberade intervjuerna, framkom fem på-

verkande faktorer: ”bekräftelse av en elev”, ”relation och mänsklighet”, ”förståelse för 

elevens situation”, ”kommunikation och feedback” samt ”förväntningar” 

 

Slutsatsen visar att vid positiva upplevelser av de fem faktorerna, påverkar detta stär-

kande för elevens självkänsla och självförtroende. Faktorn ”förväntningar” var den 

faktor som kunde påverka stärkande för elevens självkänsla och självförtroende, oav-

sett om upplevelserna var positiva eller negativa. Faktorn ”förväntningar” kunde även 

påverka eleven negativt vid positiva upplevelser, och vara nedbrytande för själv-

känslan och självförtroendet. I faktorerna ”bekräftelse av en elev”, ”relation och 

mänsklighet”, ”förståelse för elevens situation” samt ”kommunikation och feedback” 

påverkades eleverna negativt om upplevelserna var negativa och således var det ned-

brytande för självkänslan och självförtroendet. 

 

Nyckelord: Självkänsla, Självförtroende, Elev, Lärare
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund  
 

Mitt möte med elever med låg värdering av sina tankar, åsikter och närvaro i klass-

rummet skapade ett intresse för självkänslans betydelse vid den lärande situationen. 

För att kunna ta ansvar för sina studier kan det vara en fördel om eleven tror på sig 

själv och sin egen förmåga. Att kunna motivera en elev i sitt lärande förutsätter att ele-

ven har en hög självkänsla. Detta anser jag då min upplevelse är att det har varit svå-

rare att motivera en elev med låg självkänsla, eftersom eleven själv inte anser sig som 

värdefull, och inte kan ta till sig av uppmuntrande och stödjande ord. ”Enligt många 

lärare är det en stor utmaning att skapa glädje och motivation just hos dessa elever” 

(Nilsson, 1999, s.5). 

 

Således började jag fundera på hur lärarna i mötet med eleven påverkar självkänslan. 

Genom att stärka elevens självkänsla, borde man nå en mera givande lärande situation, 

där det blir lättare att motivera eleven, samt att eleven får en bättre psykisk hälsa och 

en hjälp i skapandet av sin identitet. 

 

I styrdokumentet Läroplan för de frivilliga skolformerna, Lpf94 (Skolverket, 2006) 

som gymnasieskolan rättar sig efter står att läsa ”Skolan ska stärka elevernas tro på sig 

själva och ge dem framtidstro”. Jag tolkar detta som ett ansvar på lärarna att medvetet 

arbeta med att stärka elevernas självkänsla. Att stärka elevernas tro på sig själva ger 

dem tillit till sin egen förmåga, vilket är stärkande för självkänslan. ”Till en god själv-

känsla hör också att våga erkänna sin oro, sin litenhet, okunnighet och rädsla. Det 

handlar i grunden om att ha tillit till sin egen förmåga” (Nilsson, 1999, s.5). 

 

Att stärka elever i ämneskunskaper är givetvis viktigt, och kan ge eleverna ett stärkt 

självförtroende om de anser att de har framgång. Men för att komma åt självkänslan 

måste man se bortom prestationer. ”Det räcker således inte bara med att känna att jag 

är bra på något, utan det handlar också om hur jag blir sedd, hur jag blir lyssnad till, 

respekterad och förstådd när jag uttrycker mina tankar och känslor” (Nilsson, 1999, 

s.70-71). Med hänsyn till detta måste man se på vad som händer i mötet och hur detta 

påverkar eleven. 

 
Man kan ha självförtroende, men en bräcklig självkänsla. Då blåser man lätt upp sig själv och 

har svårt att låta andra komma fram och vara duktiga. Mobbning bottnar bland annat i dålig 

självkänsla, både hos den som mobbar och den som blir mobbad. Mobbaren kan verka som han 

eller hon har bra självförtroende, men det är mera ett sätt att dölja en bräcklig självkänsla. 

(Nilsson, 1999, s.70-71) 

1.2 Begreppsdefinitioner 
 

De begrepp som behöver definieras för en större förståelse är självkänsla och själv-

förtroende. Dessa begrepp blandas vanligen samman, men när man tittar närmare på 

dem finns det betydande skillnader. Det blir därför viktigt att ha tydliga definitioner 

för vad de står för, och hur jag kommer att förhålla mig till dem i min rapport. För att 

komma åt begreppen självkänsla och självförtroende bör man beskriva de olika 

aspekter av självbilden, som enligt Nilsson och Waldemarson (2007) kan ge svar på 

frågan, vilka vi egentligen är:  
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De vi innerst inne är (jagets kärna) 

Den vi tror att vi är (själv- eller jagbilden) 

Värderingen av självbilden (självkänsla) 

Hur vi tror att andra uppfattar oss (”mig-bild”) 

Den vi borde eller skulle vilja vara (jagideal) 

I relation till våra förmågor (självförtroende) 

I förhållande till vår inre trygghet (självtillit) (Nilsson & Waldemarson, 2007, s.42) 

 

Nilsson och Waldemarson beskriver att ”de samlade ”svaren” på dessa uppfattningar 

utgör en helhetsbild som är uppdelad på olika dimensioner som kropp, tankar, känslor, 

relationer och roller” (Nilsson & Waldemarson, 2007, s.42). Det man kan förstå ut-

ifrån detta är att våra uppfattningar påverkar vår självbild, vilket kan medföra att ”vad 

vi tror och hur det faktiskt är behöver inte stämma överens” (Nilsson & Waldemarson, 

2007, s.42). Det kan sägas att ”självbilden är en viktig personlig faktor” (Nilsson & 

Waldemarson, 2007, s.42) och att människor strävar efter att få behålla sin självbild 

och sin självkänsla. Grunden för en bra självkänsla är om den önskade självbilden som 

en människa har blir bekräftad, anser Nilsson och Waldemarson. 

1.2.1 Självkänsla utgår från det vi är 

 

När man ser till begreppet självkänsla så kan man av definitionerna komma fram till 

att det utgår från det vi är, och det är en värdering av oss själva och vår självbild. 

 
Självkänsla (self-esteem). […] Det anger vårt känslomässiga förhållande till oss själva; hur vi 
värderar vår självbild och hur vi känner inre tillfredställelse och tillit till oss själva. Självkänslan 

kan vara hög eller låg men är en relativ bestående och stabil grundegenskap. Självkänslan 

inbegriper också självrespekt och självacceptans. Självkänslan står för vår evaluering av vad 

eller hur vi är. (Johansson, 2003, s.15) 

 

I studien kommer självkänsla benämnas på några olika sätt för att beskriva i vilken 

grad den är, graderingar såsom hög, god och positiv eller låg, dålig och bräcklig 

kommer att användas. 

1.2.2 Självförtroende utgår från det vi gör 

 

Begreppet självförtroende kan definieras utifrån det som vi gör, d.v.s. vad vi presterar 

i en viss situation. Man kan ha ett starkt självförtroende på något man upplever att man 

är bra på, och ett svagt på ett nytt område där erfarenheter saknas. 

 
Självförtroende (self-confidence). Denna term syftar på vad vi gör och är därför mer 

situationsbunden och föränderlig aspekt av självet. I vardagslag används detta ord ofta när man 

just menar självkänsla, men alla är nog överens om att självförtroendet (men inte självkänslan) 

kan fluktuera, ibland ordentligt. Kritik från chefen eller kanske en misslyckad hårklippning kan 
dra ner självförtroendet för en dag eller två. Man kan ha ett gott självförtroende när det gäller 

matlagning men inte nödvändigtvis när man skall lösa matematiska problem – eller tvärtom. Det 

hänger ihop med anlag och förmåga på ett visst område. Givetvis ger god självkänsla oftast 

bättre och stabilare självförtroende generellt men de två är ändå inte att förväxla i grund och 

botten. (Johansson, 2003, s.16) 

 

I studien kommer självförtroende benämnas på några olika sätt för att beskriva i vilken 

grad den är, graderingar såsom högt, starkt och gott eller lågt, svagt och dåligt kommer 

att användas. 
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1.3 Obalansens effekter 
 

Jag anser att låg självkänsla inte behöver betyda att man har lågt självförtroende. 

Företagsledare, idrottsmän eller andra framgångsrika personer kan ha låg självkänsla, 

trots att de lyckats i sina egna eller andras ögon. Den inre värderingen av det egna 

värdet, är enligt mig inte samma sak som andras yttre värderingar av personens värde. 

Vidare anser jag att låg självkänsla inte behöver betyda att man misslyckas med sina 

studier eller i arbetslivet, men om värderingen av det egna värdet är hög d.v.s. hög 

självkänsla har personen en bättre psykisk balans och en större valfrihet (vilket jag ut-

vecklar mera i tredje stycket).  

 

Med en bättre psykisk balans kan personen må bra samtidigt som den presterar, istället 

för att prestera för att tro att den skall må bra. Alla människor fungerar olika, en del 

personer blir provocerade och kämpar hårdare om de får höra att de inte klarar av 

något, medans andra ger upp. Om en person med låg självkänsla och högt själv-

förtroende får höra att de inte klara av något kan de vilja överbevisa att de visst kan, 

och tar sig för något som de egentligen inte vill. Personen kan eventuellt känna att de 

måste bevisa sitt värde för den andra personen.  

 

Om en person med en hög självkänsla och ett högt självförtroende får höra att de inte 

klarar av något, kan de välja att förklara för personen som ger kritiken att de visst tror 

sig klara av situationen. De kan också välja att enbart ignorera kritiken, eftersom de 

inte känner sig tvungna att överbevisa för någon annan. Jag anser därför att en hög 

självkänsla och ett högt självförtroende ger personen större valfrihet att göra, för indi-

viden, bra val. De kan på så sätt ta ansvar för sitt liv, och känna att de duger som de är, 

och inte behöva göra saker för att bevisa sitt värde för andra. De kan då lägga tid, kraft 

och energi på det som är viktigt för den egna personen.  Att stärka eleven i sin själv-

känsla blir därför enligt mig viktig för lärare som möter elever i den lärande situa-

tionen. 

 

Begreppen självkänsla och självförtroende kan många gånger vara svåra att hålla isär 

och som en följd av detta används begreppen godtyckligt i mycket av litteraturen. Men 

då båda begreppen har att göra med en människas skapande av sin självbild, är de såle-

des nära förbundna med varandra. Jag anser att man behöver ha både en god själv-

känsla och ett starkt självförtroende för att ens självbild skall bli mera positiv. Av den 

anledningen anser jag att lärare bör arbeta med att stärka elevens självkänsla och själv-

förtroende för en mera givande lärandesituation, och en bättre psykisk hälsa för 

eleven. 

 
En människa med god självkänsla blir aktiv, eftersom hon har en tro på sin förmåga att göra 

saker, förändra yttre omständigheter och påverka andra. Hon har följande grundinställning: Vill 

jag må bra, så måste jag göra något! Ta initiativ, producera, skapa kontakt och utbyte med andra 

människor. (Nilsson, 1999, s.90) 

 

Beroende på var man är i livet kan ens självkänsla variera. Man går igenom olika faser 

i livet, och vid förändringar kan självkänslan påverkas. Om man ser på små barn som 

ännu inte börjat skolan är deras attityder till lärandet oftast väldigt positiv. De vill lära, 

och har en glädje i att lära. När de möter skolan och fasas in i dess miljö, är de sårbara 

i sin självkänsla och påverkas mycket av bemötandet från lärarna i skolan beträffande 

sin självbild, och attityder till lärande.  
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Självbilden förändras i mötet med något nytt, och lärarnas attityder och beteende blir 

avgörande för elevens självkänsla och självförtroende. Jag tror att alla faser som vi går 

igenom i livet innebär en sårbarhet för individens självkänsla och självförtroende. 

Faser och stadier som lågstadiet, mellanstadiet, högstadiet och gymnasiet där man 

bryter upp och börjar om på nytt, blir tider som är mer påverkbara. Följaktligen kan 

självkänslan och självförtroendet få en törn nedåt eller uppåt i dessa faser. Eftersom 

det är i ungdomen, och i synnerhet under gymnasietiden som vår vuxna identitet 

skapas, anser jag att det är viktigt att stödja eleverna på vägen att lära känna sig själva. 

Att visa eleverna att de duger som de är och bekräfta och se individen i mötet. 

 
Det handlar inte bara om att bli bekräftad att jag gör något i skolan som jag är bra på (att få ökat 

självförtroende) utan självkänslan växer också i mötet med en annan människa. Någon som 

tycker om en förbehållslöst och ser vem man är. (Nilsson, 1999, s.70)  

1.4 Syfte 
 

Syftet är att ur ett elevperspektiv undersöka vad det är som påverkat elevens själv-

känsla och självförtroende i mötet med lärare.  
 

Syftet blir intressant då det är elevers upplevelser som påverkar självkänslan och själv-

förtroendet, d.v.s. inte alltid hur det faktiskt är eftersom ”vad vi tror och hur det 

faktiskt är behöver inte stämma överens” (Nilsson & Waldemarson, 2007, s.42). Att få 

elevernas bild och deras erfarenheter av vad som påverkar, kan skapa en insikt i mötets 

betydelse för lärare, och vilka faktorer som är avgörande för att mötet skall upplevas 

mera positivt och stärkande för eleven, då lärares avsikter kan vara goda men upp-

levelsen för eleven kan vara en annan.  

1.5 Frågeställningar 
 

Vilka faktorer anser elever har betydelse för deras självkänsla och självförtroende i 

mötet med lärare?  
 

Hur upplever elever att deras självkänsla och självförtroende påverkas av dessa 

faktorer? 
 

Med faktorer menar jag de omständigheter som har påverkat och haft effekt på elevens 

självkänsla och självförtroende. För att undersöka vilka faktorer som haft effekt har 

jag för avsikt att använda mig av följdfrågorna, vad, när och hur när jag närmar mig 

mitt undersökningsområde självkänsla och självförtroende. Jag är således intresserad 

av att få svar på: 
 

 vad, när och hur en lärare gör, eller inte gör, något i mötet med eleven som 

minskar eller ökar en elevs självkänsla och självförtroende. 

 vad, när och hur en lärare säger, eller inte säger, något i mötet med eleven 

som minskar eller ökar en elevs självkänsla och självförtroende. 

1.6 Avgränsningar 
 

Jag riktar in mig på elevernas upplevelse av vad som påverkar i mötet. Jag har inte för 

avsikt att mäta andra faktorer som påverkar elevens självkänsla och självförtroende. 
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2 Litteraturgenomgång 

2.1 Teoretiska utgångspunkter 
 

Här kommer jag att redogöra för litteratur och styrdokument som är av vikt för under-

sökningsområdet, elevers självkänsla och självförtroende. Litteraturgenomgången 

innehåller styrdokumenten för gymnasieskolan, material utgivet av skolverket samt 

tidigare forskning och litteratur avseende undersökningsområdet. 

2.1.1 Styrdokument 
 

I skolans värdegrund som beskrivs i Läroplan för de frivilliga skolformerna - Lpf94 

kan man läsa att ”Skolan ska stärka elevernas tro på sig själva och ge dem framtidstro” 

(Skolverket, 2006) vilket enligt mina begreppsdefinitioner är att skolan skall stärka 

elevernas självkänsla. Vidare kan man läsa att läraren ska ”stärka varje elevs själv-

förtroende” (Skolverket, 2006). Det står också att ”Varje elev ska möta respekt för sin 

person och sitt arbete” (Skolverket, 2006). vilket är en respekt eleven kan tillägna sig 

genom en god självkänsla, vilket i sin tur kan påverkas av ett respektfullt bemötande. 

2.1.2 Skolverket 
 

Värdegrunden som beskrivs i Lpf94 (Skolverket, 2006) är de värderingar som skolan 

och lärarna skall arbeta efter. Skolverket har publikationer som behandlar värde-

grunden och hälsa vilket är ett led i arbetet med att stärka elevers självkänsla. En pub-

likation (Nilsson, 1999) tar upp vikten av att arbeta med ett hälsoperspektiv för att 

komma närmare ett elevperspektiv på tillvaron, och för att motverka att elevers själv-

känsla bryts ner. Med elevperspektiv på tillvaron blir elevers upplevelser och åsikter 

viktiga. Tanken är att få igång en diskussion om hur skolan och lokalsamhället kan 

arbeta med dessa frågor. I publikationen (Nilsson, 1999) tar man upp vikten av mötet 

och samspelet med eleverna, som ett led i att kunna nå fram till eleven i hälsoarbetet. 

Jag ser här paralleller till det möte mellan elever och lärare som jag har syfte att 

undersöka om vad som påverkar självkänslan och självförtroendet.  
 

Ungdomar har i intervjuer inför den här boken kunnat i detalj beskriva hur de vill att föräldrar 

skall prata med dem för att de skall lyssna på vad föräldrarna har att säga. Ett barn som inte trivs 

i skolan, som inte har någon bra kontakt med lärarna vill ännu mindre göra ”som skolan säger”. 

Samspelet mellan den unge och de vuxna är kanske därför det mest centrala att bygga vidare på i 

all hälsoundervisning till unga människor. (Nilsson, 1999, s.6) 

 

Nilsson (1999) tar upp vikten av att arbeta med hälsoundervisning för att stärka 

eleverna. Detta kräver att skolan och lärarna aktivt arbetar genom pedagogik, arbets-

miljö och elevinflytande.   
 

Vi vill sätta in hälsoundervisningen i ett större sammanhang av skolans hela pedagogiska arbete. 

Hur kan skolan själv bli bättre på att främja hälsa genom sin pedagogik, sin arbetsmiljö och sitt 

elevinflytande? Hur kan hälsoundervisningen bli mera trovärdig och komma närmare barnets 

egen vardag? Ungdomar som fastnar i alltför mycket drickande, som röker mycket och som 
börjar experimentera med narkotika har det ofta svårt i skolan, känner mindre engagemang och 

skolkar oftare. Det blir lätt en nedåtgående spiral, där självkänslan kan komma att knäckas 

alltmer. Enligt många lärare är det en stor utmaning att skapa glädje och motivation just hos 

dessa elever. (Nilsson, 1999, s.5) 
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2.1.3 Teori och forskning  

 

Framgångar och misslyckanden - Håkan Jenner har forskat om motivation (Jenner, 

2004) och i ” Motivation och motivationsarbete i skola och behandling” kan man tyd-

ligt se vikten av att eleverna stärks i sin självkänsla för att kunna motiveras. Jenner 

skriver att det är ”viktigt att pedagogen har förståelse för vad dålig självkänsla och 

rader av misslyckanden kan innebära” (Jenner, 2004, s.10). Förståelsen kan vara till 

nytta för att på bästa sätt ge feedback till eleven, och veta hur man skall stötta eleven 

och stärka självförtroende och självkänsla. Vidare förklarar Jenner att det finns 

attributionsforskning som analyserar ”de orsaker som individer anger som bakgrund 

till framgång och misslyckande och hur förklaringarna påverkar det fortsatta 

handlandet” (Jenner, 2004, s.10). Genom att känna till dessa orsaker menar Jenner 

således att det kan vara en tillgång för läraren. Det ”finns forskningsresultat som tyder 

på att individer med svagt självförtroende har en tendens att förklara misslyckandet 

med bristande förmåga och liknande (interna faktorer) och framgången som följd av 

tur, lätta uppgifter, etc. - dvs. externa faktorer, något som är oberoende av dem själva” 

(Jenner, 2004, s.10). Jenner har sett till undersökningar där syftet varit att ta reda på 

hur människor förklarar sina egna framgångar och misslyckanden. Av dessa undersök-

ningar kan man se att människan för att behålla sin självkänsla kan skylla sina 

misslyckanden på externa faktorer, d.v.s. sådant som den själv inte har kontroll över.  

 
Man har då urskiljt ett generellt förklaringsmönster på så sätt att försökspersonerna i allmänhet 

tar åt sig äran för framgångar, som alltså tillskrivs förmåga och ansträngning, men förlägger 

orsaken till misslyckanden utanför sig själv. Dessa skilda ”lägesförklaringar” kan ses som 

individens försök att behålla en positiv självkänsla. (Jenner, 2004, s.57) 

 

Vidare beskriver Jenner att en person med starkt självförtroende inte tvivlar på sig 

själv även om den misslyckas.”En individ som hyser stark tilltro till den egna 

förmågan kommer att bära ett misslyckande med fattning” (Jenner, 2004, s.59). Att 

ständigt misslyckas kan däremot vara påfrestande för personen och kan då ge effekter 

vilket yttrar sig i ett utåtagerande mot sin omgivning. ”Att ständigt misslyckas tär på 

självförtroendet. För att skydda sig kan individen reagera med passivitet eller 

aggressivitet. Man aktar sig för att utsätta sig för några nya risker eller omvandlar 

besvikelsen till ilska, riktad mot omgivningen” (Jenner, 2004, s.60). En person med 

svagt självförtroende kan inte ta sina framgångar till sig och glädjas åt dem eller stär-

kas av dem. ”De med svagt självförtroende tror inte på sig själva, ens efter 

framgångar” (Jenner, 2004, s.58). Det beror på den bild som de har av sig själva och 

att den först måste förändras för att de skall kunna tro på sig själva vid framgång. Det 

kan förklaras med att personen ser detta som tillfälligheter, en engångshändelse eller 

ren tur. Om personen misslyckas tar de däremot detta till sig mycket snabbare som en 

bekräftelse på den redan dåliga självbilden. ”Enligt samma synsätt kommer en individ 

som hyser svag tilltro till den egna förmågan att ta ett misslyckande som bekräftelse på 

den egna dåliga förmågan och mer eller mindre se sig som dömd att misslyckas även i 

framtiden” (Jenner, 2004, s.59). På detta sätt blir den egna förväntningen i fortsätt-

ningen också att misslyckas, vilket kan bli en självuppfyllande profetia och en ond 

cirkel. 
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Det är naturligt om pedagogen gläds åt den andres framgångar och tänker att framgångarna leder 

till att självförtroendet stärks mer eller mindre automatiskt som följd av detta. Vi har ju också det 

bevingade ordet ”Framgång föder framgång!” Men människor med svagt självförtroende har ett 

helt annat attributionsmönster. För dem gäller att framgång föder osäkerhet! […] Misslyckanden 

kopplas till den egna personen, medan framgångar i allmänhet kopplas till externa faktorer. Det 

kan ibland till och med gå så långt, att man avsiktligt fördärvar för sig, för att så att säga 

”återställa ordningen.” (Jenner, 2004, s.63) 

 

Av detta kan man se att det är av vikt att ha förståelse för vilka effekter ett svagt själv-

förtroende har. Man måste som lärare ha större förståelse för elevers upplevelser även 

vid framgång och inte ta denna för given som stärkande för elevens självförtroende. 

Eleven måste kunna ta framgången till sig, utan att förlägga den till externa faktorer, 

och lära sig att förändra sin självbild och på så sätt även stärka sitt självförtroende. 

”Om man önskar förändra personers framgångsförväntningar eller självbild, måste 

man ändra deras tolkningar av varför de lyckas resp. misslyckas” (Jenner, 2004, s.59). 
 

Sammanfattningsvis kan det således konstateras att en lärare bör ha förståelse för vad 

ett misslyckande respektive en framgång kan innebära, och ge för effekter för en elev 

med låg självkänsla eller svagt självförtroende. Läraren bör lyssna till de förklarings-

faktorer, d.v.s. interna faktorer eller externa faktorer som eleven anger till 

misslyckandet eller framgången, för att på så sätt kunna ge den feedback och det stöd 

som eleven behöver, och på så sätt kunna förändra elevens negativa syn på sin 

självbild. Det är först då eleven förändrar sin negativa syn på sin självbild, som eleven 

kan stärkas i sin självkänsla eller sitt självförtroende.  
 

Mötet mellan en lärare och en elev - Mötet mellan en lärare och en elev (vilket jag i 

texten kommer att benämna mötet) har betydelse enligt Jenner. ”I centrum för mötet 

står pedagogen och en eller flera elever […]. Mötet påverkas av deras relation i en 

mängd avseenden” (Jenner, 2004, s.18). Enligt Jenner har Börjesson (2000) beskrivit 

följande om mötet ”Det viktiga är inte att man blir sedd - det blir man alltid som 

klient, patient eller elev - det avgörande är hur man blir sedd” (Jenner, 2004, s.18). 

Andra aspekter på vad som är betydelsefullt i mötet är ” […] vilka förväntningar som 

pedagogen har, den tilltro och tillit som utvecklas” (Jenner, 2004, s.18). Att lärarens 

agerande och maktposition är avgörande för hur mötet skall upplevas beskriver Jenner 

enligt följande citat.  

 
Den professionella relationen skiljer sig från andra medmänskliga kontakter i det att pedagogen 

har ett övertag, grundat bl.a. på en formell och informell maktposition. Det är inte en jämbördig 

relation. Just därför är pedagogens agerande av särskild betydelse, och det är viktigt att den 

andres beroendeposition inte förstärks. (Jenner, 2004, s.18) 

 

I mötet har också lärarens förväntningar betydelse. ”Det finns sedan slutet av 1960-

talet en omfattande pedagogisk forskning om det som brukar kallas Pygmalion-

effekten. Begreppet används för att beskriva hur förväntningar kan fungera som själv-

uppfyllande profetior. Positiva förväntningar leder till goda resultat, negativa 

förväntningar till dåliga resultat” (Jenner, 2004, s.20). Det krävs att läraren inte har 

förutfattade meningar, utan en öppenhet bör eftersträvas för att kunna kritiskt 

reflektera över sitt arbete. Det är av betydelse att läraren arbetar mot att förstå sina 

elever eftersom det inte är avsikten att eleven skall försöka förstå läraren. Ett ansvar 

ligger på läraren att i mötet agera som den som tar ansvar för relationen, då det inte är 

en jämställd relation, vilket det inte heller varken bör eller ska vara. 

 



8 
 

Som professionell har man ett bestämt uppdrag, och det är inte en jämställd relation. Det gäller 

då att vara uppmärksam på att man har ett övertag, en formell och en informell maktposition, och 

att man har ett bestämt ansvar för relationen. Kort sammanfattat: Det är pedagogens uppgift att 

försöka förstå sin elev eller klient, men det är inte hans/hennes uppdrag att försöka förstå 

pedagogen. (Jenner, 2004, s.23) 

 

Det är av vikt att i mötet se eleven som person och inte sak, dvs. subjekt istället för 

objekt. ”Det handlar om att se den andre som person och inte som en sak som ska 

åtgärdas. Eleven eller klienten kan ha problem, men han/hon är inte problemet” 

(Jenner, 2004, s.23). För att uppnå detta förhållande bör läraren arbeta aktivt med att 

eftersträva det. ”För att den eftersträvade subjekt-subjekt-relationen ska uppnås krävs 

att yrkesutövaren har tillägnat sig ett förhållningssätt, som kan beskrivas med begrepp 

som perspektivseende, kontextualisering, konstruktiv åtgärdsplanering, professionell 

hållning och etisk hållning” (Jenner, 2004, s.23). Det är alltså av vikt att lärare kan 

sätta sig in i olika perspektiv, d.v.s. se situationer ur olika perspektiv med ett öppet 

sinne. Lärare bör via kontextualisering kunna sätta saker i ett sammanhang och skapa 

mening för eleven, samt vid behov ge förslag till förändring via de åtgärder som 

planeras. En professionell hållning och etisk hållning innebär ett ansvarstagande för 

sin yrkesroll, och på vilket sätt den påverkar eleven i sina moraliska handlingar. En 

annan orsak till att eftersträva ”subjekt-subjekt-relationen” är att ”Ojämlika relationer 

lämnar större utrymme för övergrepp och kränkningar än jämlika” (Jenner, 2004, 

s.30). Vidare förklarar Jenner att ”Människovärdet måste därför alltid stå i fokus. Som 

absolut värde kan det fungera som en orienteringspunkt för det professionella 

handlandet” (Jenner, 2004, s.30).  

 
Min poäng är alltså den, att elevers och klienters erfarenheter av goda pedagogiska möten 

sammanhänger med pedagogens insikt om den asymmetriska relationen. Det kan även uttryckas 
som att det är pedagogens professionella skyldighet att visa respekt och hysa positiva 

förväntningar på eleven och klienten, även om - eller snarare i synnerhet om - ingen annan gör 

det, kanske inte ens eleven eller klienten själv. (Jenner, 2004, s.35-36) 

 

I mötet är också människosynen av betydelse för att mötet skall påverka elevens upp-

levelse som positivt. ”För att människovärdet ska få genomslag i praktiken måste 

pedagogen vara beredd att reflektera över sin egen människosyn” (Jenner, 2004, s.30). 

Om läraren i mötet kan visa respekt för eleven som en person och medmänniska blir 

mötet stärkande. ”Det handlar om att bli respekterad för den man är och om att inte få 

sin självkänsla hotad eller kränkt i en sårbar situation” (Jenner, 2004, s.31). Att detta 

är viktigt kan också förklaras då det beror på den ojämlika relationen som finns mellan 

en lärare och en elev. 

 
Att man blir bemött med respekt i en situation där man är i underläge kan ge en stark upplevelse 

av ett gott möte, dvs. samma typ av bemötande som i en jämställd relation skulle uppfattas som 

något ordinärt blir i den här situationen något annorlunda. Sammanhanget påverkar upplevelsen. 

(Jenner, 2004, s.31)  

 

Eftersom läraren innehar en maktposition blir människosynen och bemötandet viktigt 

för att inte eleven skall känna sig i underläge. Likt mobbning som kan uppstå i ojäm-

lika maktförhållanden, kan en lärares beteende i mötet uppfattas som mobbning efter-

som det inte går att bortse från elevens beroendeställning till läraren. 
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I en av Skolverkets attitydundersökningar (1999) uppger två procent av eleverna att de känner 

sig mobbade av kamraterna. Dubbelt så många eller fyra procent känner sig mobbade av någon 

lärare. […] det kan handla om sådant som att ironisera över elevens svar, att göra sig rolig på 

elevens bekostnad, att misstro eleven, se ned på eleven; allt som förstärker elevens känsla av 

underläge. (Jenner, 2004, s.32)  

 

En lärare som kan stärka en elev genom att bekräfta och se personen och lyfta fram 

personens egenskaper kan lyckas att stärka självförtroendet hos en elev.  

 
Jag kände en sån oerhörd glädje och lycka. I klassrummet lyfte Axel fram mig och kom med 

kommentarer om mig som fick mig att framstå som en originell och kreativ person istället för en 

som var deppad och rädd. Med andra ord, han såg mina dolda sidor och talanger. Det allra bästa 
var att det inte kändes tillgjort. Han tyckte verkligen om mig på riktigt och vågade visa det. Han 

verkade nästan imponerad av mig. (Jenner, H s.34) 

 

Denna förändring för en elev kan innebära en styrka att gå vidare och få en bättre 

självkänsla, och värdera sig själv högre än vad eleven tidigare gjort. Det kan handla 

om att hjälpa en elev med att stärka självbilden, för att sedan se eleven klara sig själv 

vidare med en egen inre styrka som dröjer sig kvar. 

 
Axel gav mig självförtroendet tillbaka. Han fick mig att känna mig värdefull som individ. När 

läsåret var slut mådde jag inte dåligt längre och det var mycket hans förtjänst. Nu är han inte lika 

viktig för mig längre. Han håller sig lite i bakgrunden. Men ibland ler vi mot varandra. Jag ler för 
att jag ser honom lite som en skyddsängel. Han ler för att han ser att han lyckats med sitt jobb 

som lärare. (Jenner, H s. 34) 

 

En lärare kan på motsatt sätt försvaga en elevs självbild genom att brista i sin bekräf-

telse till eleven. Detta kan innebära att läraren i mötet förändrar elevens självbild efter-

som lärare ofta är en betydelsefull person i elevens vardag. 

 
Att inte få någon reaktion alls är en form av icke-bekräftelse, det handlar om ett ”varken – eller”. 

Det handlar inte om att man är sådan eller sådan, utan om att man inte finns eller bokstavligen är 

meningslös, värdelös. Om detta beteende upprepas under lång tid från viktiga personer i 
omgivningen, kan självet börja suddas ut och upplösas. (Nilsson & Waldemarson, 2007, s.45) 

 

Att inte bli bekräftad kan innebära en icke verbal kommunikation från läraren. ”Det 

icke-verbala är en viktig del av människors kommunikation. Tankar, känslor och 

upplevelser avspeglas i de kroppsliga uttryck som förmedlas tillsammans med talat 

språk (Argyle, 1978)” (Nilsson & Waldemarson, 2007, s.65). Eftersom ”Alla 

uppfattningar om vår egen identitet är grundade på kommunikation med andra” 

(Nilsson & Waldemarson, 2007, s.44). är det viktigt att läraren är medveten om sin 

icke verbala kommunikation, och om det är en positiv eller negativ icke verbal 

kommunikation som sänds ut. ”Icke-verbal kommunikation påverkar och påverkas av 

våra självbilder – det som rör vår person och vår identitet kommunicerar vi främst 

genom icke-verbala uttryck. Dessa speglar vårt inre liv, vad vi tänker, känner, 

upplever och vill” (Nilsson & Waldemarson, 2007, s.66). 

 

Då eleven upplever en positiv icke verbal kommunikation från läraren kan detta såle-

des vara stärkande och en negativ icke verbal kommunikation kan bryta ner själv-

bilden. ”Våra bedömningar av andra personer kan också avläsas i vår icke-verbala 

kommunikation, liksom andras reaktioner på oss själva” (Nilsson & Waldemarson, 

2007, s.66). 
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Kommunikation är något oundvikligt, det går inte att inte kommunicera. Allt vi gör eller inte gör 

rymmer ett budskap och möjliga tolkningar. Om en annan person är medveten om att vi själva 

finns i närheten, kan närvaron eller frånvaron av vilket beteende som helst få ett budskapsvärde. 

Både ord och tystnad, aktivitet och passivitet ges ett innehåll. (Nilsson & Waldemarson, 2007, 

s.34) 

 

Jenner hänvisar till Fritzen (1998) då betydelsen av kommunikation i mötet tas upp. 

 
Genom pedagogiskt handlande – den aspekten av mänskligt handlande som har med utveckling 

av kunnande, normer och värden att göra - skapas i den pedagogiska praktiken en 

mångfacetterad väv av relationer. Det råder idag relativt stor enighet om att pedagogiskt 

handlande till sina mest centrala delar består av kommunikation. (Jenner, 2004, s.18)  
 

Sammanfattningsvis bör en lärare ha förståelse för följderna av låg självkänsla och lågt 

självförtroende, mötets betydelse, kommunikationens betydelse, förväntningarnas 

betydelse, maktpositionens betydelse, och människosynens betydelse i sitt arbete med 

att stärka en elevs självkänsla och självförtroende. 

 

Eftersom en lärare kan påverka en elev på många olika sätt innebär detta mycket för en 

elevs självuppfattning och självkänsla även i ett framtida perspektiv. Eleven minns de 

lärare som har betytt något för självbilden, och det kan vara dessa lärare som är avgö-

rande för elevens framtid. Jenner refererar till Börjesson (2000) då följande beskrivs. 

 
Nästan alltid finns det emellertid ljus i mörkret. Den person man talar med kan också erinra sig 

undantagen från regeln - han/hon minns de lärare som verkligen förmedlade nånting som var 

mycket intressant och de som hade en särskild fallenhet för att kunna se och leva sig in i 

elevernas värld. Dessa enskilda lärare tilldelas inte sällan en viktig roll för vad som hände 

personen senare i livet - dels när det gällde senare studie- och yrkesval, men också för personens 

självuppfattning och självkänsla. (Jenner, 2004, s.35) 

 

Det framgår ur citatet nedan att lärarens bemötande är av betydelse i skapandet av en 

elevs självbild. Dessa ord har en elev skrivit. 

  
Vad du säger om mig 

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, 2004, s.35)  
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3 Metod 

3.1 Datainsamlingsmetod 

 

Jag har valt att använda mig av kvalitativ intervju för att samla in data till min analys, 

utifrån mina frågeställningar. Mitt val av metod kommer sig av att jag riktat in mig på 

att undersöka vad, när och hur elever menar att deras självkänsla och självförtroende 

påverkas i mötet med lärare. För att kunna uppfylla syftet med undersökningen behö-

ver jag således komma in på djupet genom de svar som mina informanter ger. Därav 

ser jag en styrka i valet av en kvalitativ intervju som metod, då jag på detta sätt kan 

föra in ”samtalet på ett visst frågeområde och sedan lyhört följer den intervjuade i 

spåren så att denne inte leds bort från sina tankebanor” (Johansson, 2003, s.45). 

 

Som kritik till vald metod och som svaghet finns en risk för att jag omedvetet påverkar 

informanten, eller att informanten känner sig styrd eller lotsad till att svara s.k. för-

väntningseffekter ”dvs. att informanten lyssnar av intervjuarens fråga och försöker 

svara utifrån vad frågans undertext antyder att intervjuaren vill ha för svar” 

(Johansson, 2003, s.46). 

 

Jag har valt bort enkät som metod av anledning att det blir för opersonligt och statiskt 

vilket innebär att man inte kan gräva djupare in i frågeområdet. Observation som 

metod är inte tillräckligt för att komma närmare mitt undersökningsområde inom 

begreppen självkänsla och självförtroende, däremot har observationer av elevers 

tillsynes brist på självkänsla och självförtroende väckt mitt intresse för valda under-

sökningsområde.  

 

Jag har konstruerat ett frågeformulär riktat till elever för att täcka mina fråge-

ställningar (Bilaga 1). Jag konstruerade frågorna till eleverna med avsikt att få svar på 

vilka olika faktorer i mötet med lärare som påverkat elevens självkänsla och 

självförtroende, samt hur eleverna upplever dem som stärkande eller nedbrytande. 

 

3.2 Urval och perspektiv 

 

Urvalet av informanter gjordes i samarbete med två lärare på gymnasiet. Eftersom 

intervjuerna genomfördes under lektionstid blev mitt urval styrt av lärarna, till de 

elever som ansågs vara klara med de arbetsmoment som var inplanerat. Av de elever 

som lärarna ansåg kunde avvika från lektion för en intervju deltog 4st.  

 

Mitt urval är således 4st elever av samma kön, på gymnasiet i årskurs 3. De valda 

eleverna är över 18 år och således myndiga. Att eleverna skall vara myndiga är ett 

ställningstagande av flera anledningar. Dels vill jag att eleven skall ha uppnått en viss 

mognad för att kunna reflektera över mina frågor, och dels för att jag vill att eleverna 

skall vara nära studenten och färdiga med gymnasietiden så att hela skolgången kan 

reflekteras över. 
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Jag har valt att ur ett elevperspektiv belysa min frågesällning. Det elevperspektiv som 

mina intervjuer utgår ifrån är ett retrospektivt perspektiv där fördelen kan vara att 

”minnet kan hängas upp på någon händelse eller något skeende som är signifikant för 

den intervjuade” (Trost, 2005, s.80).  

 

Jag är medveten om att ett retrospektivt perspektiv inte ger svar på ”hur det var vid 

den tidpunkt som frågan skenbart handlar om” (Trost, 2005, s.80) utan om ”hur den 

intervjuade nu ser på hur det var då” (Trost, 2005, s.80). Detta anser jag inte är någon 

nackdel för min studie då man behöver ett vidare perspektiv för att se hur olika 

händelser påverkat under en längre tid, och vad det medfört för personens självbild.  

 

Genom att använda mig av minneskrokar att hänga upp intervjun kring, kan jag ”ställa 

konkreta frågor om skeenden” (Trost, 2005, s.80) utifrån mitt undersökningsområde 

självkänsla och självförtroende, och på så sätt komma nära de omständigheter som 

eleven upplever ha påverkat självkänslan och självförtroendet. Jag kan således 

”fortsätta att följa hans sätt att tänka och känna” (Trost, 2005, s.80). Dessa omständig-

heter kan sedan systematiseras för att finna de faktorer som eleverna upplever påverkat 

deras självkänsla och självförtroende.  

 

Nackdelen med ett retrospektivt perspektiv kan vara ”Glömska, förenklingar och 

omtolkningar” (Trost, 2005, s.80) vilket jag är medveten om, och därav försöker jag få 

informanterna att söka sig till minnen som är signifikanta för dem själva.  

3.3 Genomförande 

 

Mina teoretisk förberedande åtgärder av litteraturinläsning om intervjuteknik och 

kvalitativa intervjuer (Trost, 2004) (Johansson & Svedner, 2006), har bidragit till att 

förbättra mina förutsättningar att kunna samla in relevant data samt att agera på det 

sätt som det förväntas vid mötet med informanterna.  

 

Min första kontakt med eleverna som intervjuades var på en av elevernas lektion. Jag 

kunde ta kontakt personligen med eleverna, och på ett diskret sätt fråga om de ville 

delta i min studie. Eftersom jag valt att inte efterfråga deltagare till min studie genom 

att vända mig till en större grupp och informera om studien (p.g.a. undersöknings-

områdets känsliga natur) kändes det mera förtroendeingivande att prata med eleverna 

enskilt.  

 

De elever som valde att delta fick följa med till ett närliggande rum, där vi kunde 

genomföra intervjun enskilt. Jag informerade informanterna om att intervjun är 

frivillig och kan avbrytas om så eleven önskar, vidare informerade jag om att intervjun 

spelas in, och att det inspelade materialet kommer att raderas efter att jag behandlat 

mina insamlade data. Jag har lovat informanterna att inga namn kommer att finnas 

med, varken deras eller någon av de lärare som de nämner. Elevernas identitet skall på 

detta sätt skyddas från att kunna utläsas i rapporten. Därav har jag uppfyllt 

informationskravet, samtyckeskravet och konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, 

2002) enligt de ramar som finns för kvalitativa intervjuer och forskningsetiska 

principer. 
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Vid mina intervjuer använde jag mig av ett frågeformulär (Bilaga 1) vilket bidrog till 

att alla informanter fick samma information innan intervjun. Jag förklarade begrepps-

definitioner av begreppet självkänsla och självförtroende, genom en enklare definition 

av livscoachen Mia Törnblom (2005). Jag informerade även om att det inte gjorde 

något om eleven blandade ihop begreppen, min avsikt var att eleverna skulle känna sig 

bekväma och inte tänka allt för mycket på vilket av begreppen som påverkats i mötet, 

utan fokusera på sina upplevelser av mötet och hur det påverkat eleven. 

 

3.4 Etiska frågor 
 

De etiska överväganden som jag har tagit ställning till är på vilket sätt jag lämpligast 

tar kontakt med mina informanter, och informerar dem om deras skydd av sin 

identitet. Det har varit viktigt för mig att informera de elever som deltog att inga namn 

kommer att finnas med i studien, samt att min avsikt är att man inte skall kunna 

identifiera någon av eleverna i mitt resultat. Jag har av etiska skäl valt att inte nämna 

vilket kön eleverna har, då detta är ytterligare en aspekt att skydda deras identitet.  

 

Ur en etisk synpunkt kan det vara ”tvivelaktigt med allt för många citat från 

intervjuerna” (Trost, 2004, s. 114) men för att kunna belysa elevernas syn har jag ändå 

valt att använda mig av förhållandevis många citat. Jag anser inte att skyddet av 

elevernas identitet hotas av de citat som jag valt att ha med i resultatdelen av studien.  

 

Emellertid är skyddet av identiteten inte fullständigt då andra elever samt de lärare 

som hjälpte till i urvalet känner till elevernas identitet. Det finns även en risk att 

eleverna kan utläsa varandras identitet, men jag har försökt att motverka detta genom 

att blanda citaten och inte redovisa elevernas intervjuer var för sig.  
 

Innan genomförandet av intervjuerna fanns en fundering på att utföra intervjuerna i 

grupp om 3 elever, men då jag inte anser att detta går att försvara etiskt p.g.a. 

tystnadsplikt valde jag att intervjua eleverna enskilt. 

3.5 Giltighet och tillförlitlighet 
 

Mina reflektioner över trovärdighet av studien utgår från att jag öppet visar mina 

intervjufrågor, och förklarar hur jag använder mig av följdfrågor för att minimera 

risken att jag styr informanten. Med anledning att jag visar detta finns en ”öppenhet 

inför trovärdighet: Läsaren kan ganska lätt avgöra om intervjumaterialet är trovärdigt” 

(Trost, 2004, s.114) till den kvalitativa intervjun och hur den genomfördes. Vidare kan 

citaten från informanterna, som jag också ur en etisk synvinkel har betraktat, visa på 

en trovärdighet när jag presenterar studiens resultat.  
 

När jag reflekterar över tillförlitlighet av studien instämmer jag med Trost (2004) då 

det kan vara ” en smula egendomligt att tala om reliabilitet eller tillförlitlighet vid 

kvalitativa intervjuer” (Trost, 2004, s.112). Eftersom ”Människan är inte alls statisk 

utan tvärtom hela tiden deltagare och aktör i en process” (Trost, 2004, s.112) kommer 

troligtvis inte svaren vara identiska om studien görs vid ett annat tillfälle. Däremot kan 

jag framhålla att mitt genomförande av intervjuerna beträffande informationen till 

informanterna var likvärdigt, tidsåtgången till intervjuerna var likvärdiga och alla 

intervjuer spelades in och transkriberades på ett likvärdigt sätt. Därför anser jag att 

min noggrannhet kan ses som en styrka.  
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En brist i studien kan vara att även om jag tagit del av tillvägagångssätt för kvalitativa 

intervjuer, samt agerat enligt de ramar som är angivna, har jag inte den erfarenhet som 

kan efterfrågas för att kunna garantera giltighet och tillförlitlighet. ”Man kan läsa sig 

till en hel del, men man måste öva sig mycket och en del blir aldrig bra intervjuare” 

(Trost, 2004. S.5).  

 

Urvalet av elever kan ha påverkat resultatet, även om jag anser att eleverna som deltog 

i studien har den variation man eftersträvar. ”I de flesta fall vill man vid kvalitativa 

studier få en så stor variation som möjligt och inte ett antal likartade” (Trost, 2004, 

s.117). Av etiska skäl kan denna variation däremot inte beskrivas mera utförligt, då jag 

inte anser att man etiskt kan försvara ett utlämnande av eleverna, genom att ingående 

beskriva deras variation.  

 

Det som kan betraktas som en svaghet i giltigheten kan vara att det är andra faktorer 

som har påverkat elevens självkänsla och självförtroende, vilket jag dock har 

avgränsat mig ifrån, men ändock är det rimligt att påpeka detta som en svaghet. 
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4 Resultat 

4.1 Påverkande faktorer för självkänsla och självförtroende 

 
Resultatet kommer att redovisas med stöd av citat från informanterna. Vid dessa citat 

kan det förekomma en paus, då eleven tänker efter, och detta markerar jag med ”…”. 

Citaten kommer även vara friliggande från den övriga texten, samt vara kursiverade, 

och jag har valt att använda mig av både indrag och citattecken för att öka tydligheten 

av att det är en elev som citeras.  

 

Syftet var att ur ett elevperspektiv undersöka vad det är som påverkat elevens själv-

känsla och självförtroende i mötet med lärare. Jag frågade således: Vilka faktorer anser 

elever har betydelse för deras självkänsla och självförtroende i mötet med lärare? Hur 

upplever elever att deras självkänsla och självförtroende påverkas av dessa faktorer?  

 

Analysen av intervjuerna genomfördes genom att jag transkriberade mina intervjuer, 

därefter analyserade jag varje intervju med mina frågeställningar som utgångspunkt 

och fann olika omständigheter som påverkat eleven. Dessa omständigheter systemati-

serades därefter för att finna vilka faktorer som påverkat eleven.  

 

Vid analysen av intervjusvaren framstod fem återkommande faktorer som påverkar 

självkänslan och självförtroendet. Dessa faktorer går in i varandra, eftersom de i ett 

möte är lika betydelsefulla. Kommunikation och relation påverkar i allra högsta grad 

de andra faktorerna men jag har valt att presentera faktorerna var för sig, även om de 

flyter in i varandra till stor del.  De påverkande faktorerna är: 

 

 Bekräftelse av en elev 

 Relation och mänsklighet  

 Förståelse för elevens situation 

 Kommunikation och feedback 

 Förväntningar 

 

Jag kommer således att redovisa resultatet utifrån de fem faktorer som framkommit 

från intervjuerna, samt att under varje faktor beskriva hur eleverna upplever att den 

påverkar deras självkänsla och självförtroende. Varje faktor avslutas med en tabell för 

att överskådligt visa hur eleverna upplever att deras självkänsla och självförtroende 

stärks eller brutits ner av upplevelserna i mötet med lärare. Jag har även en tabell 

(Bilaga 2) över elevernas samlade upplevelser av påverkan av självkänsla och själv-

förtroende i möten med lärare, för att visa på stärkande och nedbrytande känslor. 
 

Jag vill inleda med ett citat för att påvisa betydelsen av mötet med lärare. Att börja 

skolan överhuvudtaget var något som påverkade eleverna och en elev uttalade sig på 

följande sätt.  

 
”Lärarna tog bort alla de egenskaper som jag hade innan jag började skolan.” 

 

Eleven kände att både självförtroendet och självkänslan påverkades negativt vid skol-

start, men beskrev att tack vare stöd hemifrån har eleven klarat av dessa motgångar 

förhållandevis bra. 
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4.1.1 Bekräftelse av en elev 

 

Elevernas upplevelser visar att bekräftelse är viktigt för att stärka självkänslan och 

självförtroendet. Det visade sig också hur de påverkades av att inte bli bekräftad. En 

elev beskriver att det var stärkande då en lärare gav bekräftelse utanför klassrummet 

och att eleven blev glad, positiv och kände att det var roligt att komma till skolan. Det 

blir viktigt för eleverna om läraren stöttar utanför klassrummet och ger bekräftelse vid 

möte i korridor. 

 
”Läraren mötte mig i korridoren och sa hur duktig jag har blivit och att jag var bra”. 

 

Eleverna beskriver att något de mest betydelsefulla lärarna gör, och det som är 

stärkande är när lärare kan bekräfta och se eleven mer än bara i egenskap av en elev. 

 
 ”Vissa lärare ser eleven inte bara som elev… de kan vara på elevens nivå och prata 

liksom utanför skolan om annat… frågar allmänt och så där… man blir sedd”  

 

Vidare berättade en elev att när lärare bekräftar eleven blir upplevelsen positiv. 

 
”frågar hur man mår… då blir man positiv och känner att läraren ser en”  

 

Då lärare tar för givet att en elev som är duktig inte behöver bekräftelse lika mycket 

som de med mindre kunskap, kan detta få följder. 

 
”jag var duktig tyckte många… räckte upp handen och kunde… men de såg inte mig för 

att jag kunde så ofta.”  

 

Eleven upplevde sig ignorerad och förbisedd av läraren vilket innebar att eleven bröts 

ner i sitt självförtroende och sin självkänsla. Eleven fick inte chans att visa sin 

kunskap, och tappade därmed lusten och glädjen och kände sig mindre värd.  

 
”Jag hade mycket självförtroende som liten och lärarna satte sig på mig och de tog bort 

min känsla av att jag kunde och att jag var bra.” 

 

Även då eleverna arbetar i grupparbeten och i samarbete med andra elever var det 

viktigt för eleverna att bli bekräftade av läraren för de enskilda insatserna, och inte bli 

en i mängden.  

 
”Lärare skall vara duktiga på att se vad man gör och presterar… att man inte bara 

drar alla över en kant” 

 

Elever känner sig mindre värda om en lärare favoriserar elever och ger vissa elever 

extra uppmärksamhet och ignorerar andra. 

 
”Jag känner mig mindre värd när lärare favoriserar, det har hänt” 
 

”-Å vad duktig du är… och visar att de bara lyssnar på en elev” 
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Favoriseringen av en annan elev kan påverka den elev som blir ignorerad eller förbi-

sedd till att jämföra sig och finna förklaringar till andra elevens betyg och prestationer. 

Eleven känner sig mindre värd och orättvist behandlad. 

 
”Man har skrivit bra eller bättre men man får sämre betyg. En elev som inget gör men 

favoriseras får ändå bra betyg. Jag vill inte anstränga mig att göra något om läraren 

inte ser mig och vad jag gör.” 
 

 

Tabell 1: Bekräftelse av elev 
 

 

Elevernas upplevelser av mötet med lärare är följande i faktorn:  

Bekräftelse av elev 

  

Det som eleverna anser stärkande för sin självkänsla och självförtroende är  

då upplevelsen blir att de känner: 

 

 Bekräftelse av sin person 

 Glädje 

 Positivitet 

 Trivsel i skolan 

 

Det som eleverna anser nedbrytande för sin självkänsla och självförtroende är  

då upplevelsen blir att de känner: 

 

 Försummelse 

 Ignorans 

 Ledsamhet 

 Mindre värde för sin person 

 Olust 
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4.1.2 Relation och mänsklighet 

 

Eleverna beskriver att det är stärkande för självkänslan om läraren visar sig mänsklig, 

intresserad och engagerad i eleven. Eleven känner sig då accepterade. 

 
”Vissa lärare visar att det är ok att vara den man är… att alla är olika och att det är 

okej .” 

 
”Alla skriver och förklarar sig på olika sätt och det är bra att läraren förstår detta”  

 

Att läraren har en positiv inställning till elever upplever de som viktigt för att stärka 

självkänslan och självförtroendet. Glädje och humor är viktigt för eleverna och detta 

anses stärkande. 

 
”En lärare som kan skoja och skämta… inte bara regler som skall följas hela tiden. ”  

 

Eleverna beskriver positiva relationer med att läraren får elever att känna sig värde-

fulla oavsett prestation. Detta upplever eleverna som stärkande för sin självkänsla. 

 
”Den läraren älskar alla elever… vill vara vår ”kompis”… fast på ett bra sätt. Läraren 

är duktig på det och får en att må bra” 

 

Positivt bemötande från läraren påverkar elevens humör. Eleven vill gå till skolan och 

trivs. Eleverna upplever en trygghet i att det finns någon de kan lita på och prata med i 

skolan. Eleverna upplever det stärkande att de har förtroende för en lärare. 

 
”Man skapar sin vuxna identitet… går från barn till vuxen.  Man träffar dagligen lärare 

mer än sina föräldrar…” 
 

”Att man känner att man har någon man kan prata med” 

 

”Skojar till det när man träffas, man blir glad” 

 

En elev upplever den mest betydelsefulla och stärkande av lärarna på följande sätt. 

 
”läraren är jordnära, på min nivå och förklarar. läraren har en relation till mig… typ 
känner mig” 

 

Eleverna upplever att positiva relationer kan innebära att de växer i sin självkänsla 

genom en lärares sätt att se på eleven. Eleverna upplever att de då kan, dels värdesätta 

sig själva mera vilket ökar självkänslan, och dels värdesätta sina prestationer vilket 

ökar elevens självförtroende.  

 
”Ja den läraren har fått mig att känna mig smart.  Jag har ju aldrig haft MVG 

tidigare… Så det har hjälpt på en del andra ämnen också.” 

 

Det som eleverna upplever stärkande är när lärare vågar visa sig mänsklig och 

anpassar sig till eleverna och att läraren har självdistans. Lärare som inte tar sig själva 

på för stort allvar ger glädje åt elever. 
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”Vara på elevernas nivå. Kunna ta livet med en klackspark. Inte vara för seriös. Inte 

bara vara lärare” 

 

Eleverna beskriver att de upplever sig mindre värda om lärarens förmåga att visa sig 

mänsklig brister och relationen är dålig. 

 
”lärare betygsätter mig som person inte vad jag har för kunskap det får mig att känna 
mig mindre värd.” 

 

”jag känner att läraren inte tycker om mig.” 

 

Eleverna kan uppleva bristen på en positiv relation som en förklaring till ett lägre 

betyg, trots att eleven tror på sig själv och vet med sig att prestationerna varit bra. 

 
”Om man skall prata betyg och har lämnat in med bra resultat… om man har ett G och 

allt annat VG då väger det ner… för läraren inte tycker om mig… det märker man 

eftersom de favoriserar … går runt och frågar andra elever men hoppar över mig.” 

 

Negativa relationer till en lärare beskriver eleverna med att läraren inte tycker om dem 

och att detta medför en osäkerhet och att de inte vet hur de skall förändra den negativa 

relationen, även om de så önskar. 

 
”Man vet inte vad man har gjort… och man kan ju inte fråga heller.”  

 

 

Tabell 2: Relation och mänsklighet 

 

 

Elevernas upplevelser av mötet med lärare är följande i faktorn:  

Relation och mänsklighet  

 

Det som eleverna anser stärkande för sin självkänsla och självförtroende är  

då upplevelsen blir att de känner: 

 

 Att de är värdefulla 

 Att läraren har självdistans 

 Att läraren kan anpassa sig 

 Att läraren är mänsklig 

 Förtroende 

 Glädje 

 Tillit 

 Trygghet 

 

Det som eleverna anser nedbrytande för sin självkänsla och självförtroende är  

då upplevelsen blir att de känner: 

 

 Brist på en positiv relation 

 Mindre värde för sin person 

 Osäkerhet 

 

 



20 
 

4.1.3 Förståelse för elevens situation 

 

Eleverna upplever att en lärares förståelse för deras situation är stärkande för själv-

känslan och självförtroendet. Eleverna upplever att de känner sig viktiga i skolan som 

person när de får förståelse, detta innebär att de vill kämpa mera och prestera. 

 
”om man säger att vi skall ha prov på måndag… så kan läraren förstå om man har 
träning match osv.… om de lyssnar och förstår att vi har ett liv utanför skolan också.” 

 

”då vill man ge mer i skolan när man har förståelse och känner att man blir sedd och 

lyssnad på… det är stärkande man känner sig viktig i skolan…” 

 

Eleverna beskriver att det är stärkande med förståelse och anpassning till deras 

situation. De beskriver att lärarna behöver ha förmågan att kunna byta perspektiv och 

kunna anpassa sig till deras situation. De beskriver att det är stärkande om läraren är 

mänsklig och inte bara en lärare. 

 
”Det är svårt för lärare… de måste även vara lite psykologer… de måste kunna prata 

med en elev. Det finns mycket annat i tonårslivet… det är så svårt som det är och så 

mycket andra problem.” 
 

”kan läraren se om eleven mår bra och kunna anpassa sig till eleven och göra ett eget 

litet schema…” 
 

”prata med elever det är så mycket annat också än skolan i en tonårings liv… det är så 

många lärare som bara är lärare och inga människor…” 

 

Det anses stärkande om en lärare visar sig mänsklig och förstående för eleven som 

person och kan anpassa sig och göra undantag om det kan hjälpa eleven. 

 
”Att en lärare kan göra undantag ibland.”  

 

Om en lärare är stödjande och visar förståelse så upplever eleverna sig mer värda och 

betydelsefulla. Orättvisa och trångsynthet ger eleven en törn, vilket medför en känsla 

att det inte är någon idé att kämpa vidare då lärarens brist för förståelse för elevens 

situation uppstår. 

 
”När man visar vad man kan, och fått bra resultat… så har man missat en grej… så får 

man IG på den kursen några poäng ifrån G. Man blir typ blir ledsen att de inte kan ge 

med sig eller nått” 
 

Eleverna upplever att de blir stärkta om läraren anstränger sig att förklara så att alla 

förstår. De upplever också att det inte alltid är uppskattat om de frågar eller säger till 

läraren att de inte förstår. Detta innebär en osäkerhet i de fall där de inte vågar fråga 

eller känner att det inte är okej att fråga. 

 
”Läraren förklarar in i det sista så att alla förstår och frågar om man förstår. Det 

gjorde de alltid förr på högstadiet inte nu på gymnasiet. Man vågar inte fråga så det är 

bra att läraren förklarar. En del skriver massa på tavlan och tror att man skall förstå. 

Och alla sitter och fattar ingenting. En del lärare tycker det är jobbig om man frågar, 
det känns inte okej.” 
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Eleverna upplever att lärare kan stärka elever via sitt agerande i klassrummet genom 

att förklara så att alla elever förstår, anpassa sig till elevernas verklighet i de uppgifter 

som de får, vara hjälpsam och delaktig samt agera på ett positivt sätt i klassrummet. 

 
”Läraren bör förklara, ha en bra lektionsplanering och bra uppgifter som angår oss, 
förklara så att alla förstår, hjälpa elever, alltid finnas till hands och även skämta” 

 

Eleverna upplever en styrka i att läraren tar sig tid att förklara och förenkla om det 

behövs. De vill uppleva att det är okej att fråga, och de vill inte känna sig dumma om 

de frågar. Eleverna upplever att tryggheten att kunna fråga är stärkande för deras 

självkänsla då de vågar vara dem de är och att läraren accepterar detta.  

 
”Om jag inte förstår frågorna på ett prov förklarar läraren och det känns stärkande” 

 
 

Tabell 3: Förståelse för elevens situation 

 

 

Elevernas upplevelser av mötet med lärare är följande i faktorn:  

förståelse för elevens situation 

  

Det som eleverna anser stärkande för sin självkänsla och självförtroende är  

då upplevelsen blir att de känner: 

 

 Att de är viktiga som person  

 Att läraren anstränger sig att förklara 

 Att läraren kan anpassa sig 

 Att läraren lyssnar 

 Förståelse från läraren 
 

Det som eleverna anser nedbrytande för sin självkänsla och självförtroende är  

då upplevelsen blir att de känner: 

 

 Att de inte vågar fråga 

 Att deras ansträngningar inte ger resultat 

 Orättvisa 

 Osäkerhet 

 Trångsynthet från läraren 
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4.1.4 Kommunikation och feedback 

 

Eleverna upplever positiv feedback som stärkande för sitt självförtroende och de får ett 

behov att kämpa vidare, om de kan ta till sig feedbacken. 

 
”Att lärarna alltid peppar ökar självförtroendet” 

 

”När en annan människa förstår att man kan är det stärkande” 
 

”När man får en uppgift i skolan och man säger att man inte kan, 

så peppar läraren och man kämpar mera” 

 

När eleverna upplever att de lyckats och när läraren ger mycket positiv feedback i sin 

kommunikation, ökar självförtroendet, vilket ger eleverna kraft och de vill prestera 

mera. Eleverna upplevde även att de blev stärkta i sin självkänsla då de fick en 

förändrad och mera positiv syn på sig själva. 

 
”När man får bra resultat och får beröm för det… gör det att man vill kämpa ” 

 

”En lärare gav mig beröm… du är duktig och du kan detta. Det har gett mig tron att… 
jag är väl duktig… Den känslan hade jag inte innan” 

 

Eleverna upplevde att den feedback som de får vid en bra prestation även kan stärka 

dem i fortsättningen. Eleverna upplever att de stärks av feedback, i de fall de tar till sig 

framgången. Även framgången i sig är stärkande för eleven, men då jag har avgränsat 

mig bortser jag från denna faktor. 

 
”Efter redovisningen sa alla lärare att det var den bästa redovisningen. Jag kunde inte 

sluta le. Jag har vågat detta med redovisningar mera även senare.” 

 

Eleverna upplever att den attityd som en lärare använder i sitt sätt att kommunicera 

påverkar självkänslan och självförtroendet. Av de lärare som eleverna uppfattade 

kommunicerade på ett negativ sätt kände eleverna sig diskriminerade och de upplevde 

dessa lärare som arroganta. Eleverna fann inget stärkande i den negativa 

kommunikationen, utan eleverna kände sig arga och irriterade, samt att detta var en 

känsla som dröjde sig kvar. De upplevde att de blev mycket negativt påverkade av en 

negativ kommunikation.  

 
”Det känns som läraren diskriminerar en … trycker ner en utan ord… med kroppsspråk 

dissar en… man behöver hjälp men läraren går till någon annan… man ger upp… 
verkligen särbehandlar folk … duktiga elever duger… och mindre duktiga är skit” 

 

Eleverna undrade vad de gjort för fel och kände förvirring om de blev bemötta med 

negativ kommunikation, och de vågade inte konfrontera läraren om detta. Eleverna 

kunde uppleva en aggression genom att de mådde dåligt bara de tänkte på en lärare 

som agerade med en negativ attityd till dem.  

 
”Nej det går inte, jag förstår inte hur den läraren tänker. Läraren säger: - Nej, nej… 

Vad är det här för något? Det här får du göra om! Gör om, gör rätt!” 
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Eleverna upplever att de inte kan prata med en lärare som kommunicerar på detta sätt. 

De känner en rädsla eftersom de inte vågar konfrontera läraren, och känner en upp-

givenhet eftersom de upplever att det inte är någon idé att fråga om de blir behandlade 

med arrogans. 

 
”många vågar inte säga när något är fel… och jag som vågar detta får skit… vilket får 
mig att må dåligt, läraren får mig att skylla på, även om alla tycker som jag”  

 

 

Tabell 4: Kommunikation och feedback 

 

 

Elevernas upplevelser av mötet med lärare är följande i faktorn:  

kommunikation och feedback 

 

Det som eleverna anser stärkande för sin självkänsla och självförtroende är  

då upplevelsen blir att de känner: 

 

 Att de blir bemötta med respekt 

 Att det finns anledning att kämpa vidare 

 Bekräftelse på prestation via kommunikation 

 

Det som eleverna anser nedbrytande för sin självkänsla och självförtroende är  

då upplevelsen blir att de känner: 

 

 Aggression 

 Arrogans 

 Att läraren via sitt kroppsspråk är negativ 

 Diskriminering via kommunikationen 

 En negativ attityd från läraren 

 Förvirring 

 Rädsla 

 Uppgivenhet 
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4.1.5 Förväntningar 

 

Eleverna upplevde att positiva förväntningar var stärkande i det avseendet att det fanns 

någon som trodde på dem, om de själva inte gjorde det.  

 
”Jag har ju en lärare som säger att - du är den duktigaste eleven jag har haft… duktig 

… och du kan… och då vill man ju visa detta i fortsättningen.”  

 

Negativa förväntningarna kunde också upplevas som utmanande, i de fall eleven ville 

förändra lärarens syn på dem. Då eleven ville bevisa att lärarens negativa förvänt-

ningar var felaktiga, kunde eleven bli stärkt i sitt självförtroende av de negativa 

förväntningarna. 

 
”När de sa att jag inte kunde, att det inte var någon idé […] Jag ville bevisa att jag 
kunde.” 

 

Eleverna beskriver att om en lärare har trott på dem och haft positiva förväntningar, 

har detta lett till bra resultat även i andra kurser. De har känt sig stärkta i sitt själv-

förtroende och sin självkänsla.  

 
”Det är väl egentligen bara en person som har trott på mig.” 
 

”Om lärare inte har några förväntningar så gör man inte lika mycket.” 

 

Eleverna upplever att både låga och höga förväntningar påverkar självförtroendet i att 

tro sig kunna prestera. 

 
”Om en lärare tror att jag kan mindre än jag kan så vill jag visa att jag kan mera än 

vad han eller hon tror… och tvärtom också, att om en lärare har höga förväntningar 
vill man leva upp till detta” 

 

Eleverna beskriver att lärarna förväntade sig att eleverna utförde muntliga redo-

visningar inför sina klasskamrater. Genom momentet redovisning upplevde eleverna 

att de hade blivit stärkta i sitt självförtroende.  Eleverna upplevde att lärarens positiva 

förväntningar på dem att klara av en redovisning var stärkande. Eleverna kunde även 

uppleva de hot som kunde förekomma inför en redovisning som stärkande. Det kunde 

vara hot om ett lägre betyg om de inte genomförde redovisningen. 

 
”Det var mera i början på gymnasiet med redovisningar… i början var jag helt emot 

det men man var tvungen för att få ett visst betyg och man var tvungen att prestera” 

 

Eleverna upplever att negativa förväntningar var nedbrytande för självförtroendet och 

självkänslan och de kunde känna sig oönskade och mindre värda. 

 
”Det var aldrig någon som trodde på mig.”  

 

Positiva förväntningarna kunde även eleverna uppleva som nedbrytande om de ansåg 

att förväntningarna var för höga.  
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”det kan också bli pressat… antingen får man bättre självförtroende för att någon tror 

på en … eller så blir pressen att man blir stressad och känner att man inte klarar av 

det… alldeles för höga krav och då skiter man i det i stället” 
 

 

 

Tabell 5: Förväntningar 

 

 

Elevernas upplevelser av mötet med lärare är följande i faktorn:  

förväntningar 

 

Det som eleverna anser stärkande för sin självkänsla och självförtroende är  

då upplevelsen blir att de känner: 

 

 Att de lyckas prestera 

 Att de vill förändra lärarens negativa förväntningar 

 Att läraren tror på dem 

 En press att prestera för att uppnå ett visst betyg 

 

Det som eleverna anser nedbrytande för sin självkänsla och självförtroende är  

då upplevelsen blir att de känner: 

 

 Att de har ett mindre värde 

 Att de är oönskade 

 Att förväntningarna är orealistiskt höga 
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4.2 Slutsatser av resultatet 
 

De slutsatser som jag kan dra är att det är via ett flertal faktorer som elever upplever 

att lärare i mötet påverkar självkänsla och självförtroende. De påverkande faktorerna 

är ”bekräftelse av en elev”, ”relation och mänsklighet”, ”förståelse för elevens 

situation”, ”kommunikation och feedback” samt ”förväntningar”. Det som resultat-

redovisningen visar är att: 

 

 Vid positiva upplevelser av de fem faktorerna ”bekräftelse av en elev”, 

”relation och mänsklighet”, ”förståelse för elevens situation”, ”kommunikation 

och feedback” samt ”förväntningar” påverkar detta stärkande för elevens själv-

känsla och självförtroende.  

 

 Faktorn ”förväntningar” var den faktor som kunde påverka stärkande för 

elevens självkänsla och självförtroendet, oavsett om upplevelserna var positiva 

eller negativa.  

 

 Faktorn ”förväntningar” kunde även påverka eleven negativt vid positiva 

upplevelser och vara nedbrytande för självkänslan och självförtroendet. Med 

andra ord kunde en elev uppleva en lärares positiva förväntningar som 

orealistiskt höga och därav nedbrytande för självkänslan och självförtroendet. 

 

 I faktorerna ”bekräftelse av en elev”, ”relation och mänsklighet”, ”förståelse 

för elevens situation” samt ”kommunikation och feedback” påverkades 

eleverna negativt och således var det nedbrytande för självkänslan och själv-

förtroendet om upplevelserna var negativa. 
 

5 Diskussion av resultatet 
 

Diskussionsdelen inleds med en sammanfattning av resultatet kopplat till syftet av 

studien och därefter diskuteras de påverkande faktorerna i förhållande till den 

teoretiska genomgången för att slutligen reflektera över förslag till fortsatt forskning. 
 

5.1 Sammanfattning av resultat 
 

Mitt syfte var att ur ett elevperspektiv undersöka vad det är som påverkat elevens 

självkänsla och självförtroende i mötet med lärare. Jag vill därav relatera mina 

slutsatser till mitt syfte för att belysa att jag kommit fram till vad i mötet med en lärare 

som påvekar en elevs självkänsla och självförtroende. Eleverna påverkades av upp-

levelserna i mötet med lärare via faktorerna ”bekräftelse av en elev”, ”relation och 

mänsklighet”, ”förståelse för elevens situation”, ”kommunikation och feedback” samt 

”förväntningar” och de slutsatser som jag redovisat i resultatdelen är följande. 
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 Vid positiva upplevelser av de fem faktorerna ”bekräftelse av en elev”, 

”relation och mänsklighet”, ”förståelse för elevens situation”, 

”kommunikation och feedback” samt ”förväntningar” påverkar detta stärkande 

för elevens självkänsla och självförtroende.  

 

 Faktorn ”förväntningar” var den faktor som kunde påverka stärkande för 

elevens självkänsla och självförtroendet, oavsett om upplevelserna var positiva 

eller negativa.  

 

 Faktorn ”förväntningar” kunde även påverka eleven negativt vid positiva 

upplevelser och vara nedbrytande för självkänslan och självförtroendet. Med 

andra ord kunde en elev uppleva en lärares positiva förväntningar som 

orealistiskt höga och därav nedbrytande för självkänslan och självförtroendet. 

 

 I faktorerna ”bekräftelse av en elev”, ”relation och mänsklighet”, ”förståelse 

för elevens situation” samt ”kommunikation och feedback” påverkades 

eleverna negativt och således var det nedbrytande för självkänslan och själv-

förtroendet om upplevelserna var negativa. 
 

5.2 Diskussion av de påverkande faktorerna 
 

Jag anser att elevens nuvarande självkänsla och självförtroende påverkar elevens upp-

levelse av mötet med lärare, samt hur eleven tolkar omständigheterna i mötet, och på-

verkas av dem. Jag anser att elever påverkas oavsett vilket utgångsläge de har i sin 

självbild. När jag relaterar till slutsatserna av studien anser jag att lärare bör arbeta 

aktivt med att stärka elevers självkänsla för att främja elevernas psykiska hälsa, för att 

få dem att trivas i skolan, och känna att de blir stärkta i skolmiljön. ”Ett barn som inte 

trivs i skolan, som inte har någon bra kontakt med lärarna vill ännu mindre göra ”som 

skolan säger”. Samspelet mellan den unge och de vuxna är kanske därför det mest 

centrala att bygga vidare på i all hälsoundervisning till unga människor” (Nilsson, 

1999, s.6).  

 

Att samspelet mellan elever och lärare är viktigt kan påvisas genom de faktorer som 

framkommit av elevernas upplevelser av vad som påverkar deras självkänsla och själv-

förtroende. Faktorerna ”bekräftelse av en elev”, ”relation och mänsklighet”, 

”förståelse för elevens situation”, ”kommunikation och feedback” samt ”förvänt-

ningar” förutsätter en bra kontakt och ett gott samarbete mellan lärare och elev. Lärare 

som inte aktivt arbetar på att förbättra elevers psykiska hälsa riskerar därmed att inte 

nå fram till eleverna, och detta kan innebära att eleverna istället bryts ner i sin 

självkänsla och i sitt självförtroende. 
 

Jag anser att via faktorn ”bekräftelse av en elev” kan en lärare ge eleven både själv-

känsla och självförtroende i det avseende att läraren bekräftar både elevens presta-

tioner, samt eleven som person, och inte enbart betraktar eleven som en elev. Det blir 

alltså viktigt att läraren eftersträvar en subjekt-subjekt-relation, för att kunna bekräfta 

eleven på rätt sätt. ”Det handlar om att se den andre som person och inte som en sak 

som ska åtgärdas. Eleven eller klienten kan ha problem, men han/hon är inte 

problemet” (Jenner, 2004, s.23).  
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Förutom att bekräfta eleven som person anser jag att det är av vikt att bekräfta elevens 

prestationer. Att eleven blir sedd för sina prestationer i exempelvis ett grupparbete och 

inte ”blir en i mängden” har att göra med hur eleven blir sedd. Eleven vill få en be-

kräftelse på att läraren har sett prestationen som utförts enskild, även om prestationen 

utförts i ett grupparbete. ”Det viktiga är hur man blir sedd” (Jenner, 2004, s.18). 
 

Angående faktorn ”relation och mänsklighet”, har jag reflekterat över att elever med 

låg självkänsla kan förklara sina motgångar på externa faktorer som t.ex. att läraren 

inte tycker om dem. Detta kan relateras till ”de orsaker som individer anger som bak-

grund till framgång och misslyckande och hur förklaringarna påverkar det fortsatta 

handlandet” (Jenner, 2004, s.10). Elevens upplevelse att läraren inte tycker om dem 

anser jag inte att man behöver tvivla på, säkerligen har läraren och eleven en dålig re-

lation. Detta är i sig beklagligt då det i högre grad är lärarens ansvar än elevens att 

skapa en bra relation. Eftersom den dåliga relationen påverkar elevens självkänsla och 

självförtroende kan inte eleven se sin egen del i motgången, utan det blir lätt att istället 

skylla på externa faktorer, som att läraren inte tycker om eleven, vilket de inte anser att 

de kan påverka, och läraren kan således inte stärka elevens självkänsla och själv-

förtroende.  

 

Om elevens och lärarens relation varit positiv, borde det funnits möjlighet för läraren 

att nå fram till eleven och samtala om motgången, och således stötta eleven genom att 

få eleven att inse var bristen till kunskap finns. Om läraren också varit insatt i ”de 

orsaker som individer anger som bakgrund till framgång och misslyckande och hur 

förklaringarna påverkar det fortsatta handlandet” (Jenner, 2004, s.10) kunde eleven fått 

hjälp att stärkas och utvecklas.  

 

Faktorn ”kommunikation och feedback” är en stor och viktig del i arbetet med elever i 

och utanför klassrummet.  För att hjälpa en elev att stärkas och utvecklas krävs att 

läraren reflekterar över sin kommunikation. Begreppet kommunikation syftar till både 

verbal och icke verbal kommunikation. ”Det icke-verbala är en viktig del av 

människors kommunikation. Tankar, känslor och upplevelser avspeglas i de 

kroppsliga uttryck som förmedlas tillsammans med talat språk (Argyle, 1978)” 

(Nilsson & Waldemarson, 2007, s.65).  

 

Att aktivt tänka på sin kommunikation blir viktigt i mötet med eleven. De elever som 

upplevt en negativ icke verbal kommunikation kände sig mycket kränkta, och känslan 

av att inte kunna påverka den negativa situationen var för eleven skrämmande. Jag 

anser att faktorn ”kommunikation och feedback” är mycket viktig att reflektera över i 

mötet med elever. Det gäller att läraren är medveten om vilka signaler som sänds ut 

via sitt kroppsspråk. Eftersom kommunikation är något oundvikligt och vi kommu-

nicerar vare sig vi vill det eller inte, blir denna reflektion än viktigare.  

 

Även om en lärare själv anser att de inte gör något för att bryta ner en elevs själv-

känsla, kan upplevelsen av eleven vara att lärarna aktivt bryter ner eleven genom igno-

rans och försummelse. ”Om en annan person är medveten om att vi själva finns i 

närheten, kan närvaron eller frånvaron av vilket beteende som helst få ett 

budskapsvärde. Både ord och tystnad, aktivitet och passivitet ges ett innehåll” (Nilsson 

& Waldemarson, 2007, s.34). 
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Hur en lärare visar sin bekräftelse kan variera, och ett sätt är via negativ bekräftelse 

genom negativa förväntningar. Då jag reflekterar över faktorn ”förväntningar” och 

slutsatsen att en lärares negativa förväntningar kan påverka eleven positivt, kan jag 

ställa mig något tveksam till detta. Jag tror att om en elev med låg självkänsla och ett 

lågt självförtroende utsätts för negativa förväntningar, måste eleven först bygga upp 

sin självkänsla och sitt självförtroende, genom att finna styrka i andra faktorer utanför 

skolan, om eleven skall lyckas vända detta och stärkas av de negativa förväntningarna. 

 

Jag anser därför att p.g.a. min avgränsning till enbart de faktorer som påverkar i mötet 

med lärare kan trovärdigheten i denna slutsats ifrågasättas. Jag hänvisar till den 

forskning som gjorts beträffande Pygmalion-effekten. ”Det finns sedan slutet av 1960-

talet en omfattande pedagogisk forskning om det som brukar kallas Pygmalion-

effekten. Begreppet används för att beskriva hur förväntningar kan fungera som 

självuppfyllande profetior. Positiva förväntningar leder till goda resultat, negativa 

förväntningar till dåliga resultat” (Jenner, 2004, s.20).  

 

En elev som redan har en god självkänsla och ett gott självförtroende kan däremot se 

en negativ förväntning som en utmaning, där eleven kämpar extra hårt för att över-

bevisa lärarens låga förväntning. Studiens slutsats att negativa förväntningar påverkar 

elever positivt, kan i ett annat perspektiv ha påverkats av att elever med god själv-

känsla och ett gott självförtroende bidragit med sina upplevelser av negativa 

förväntningar.  
 

Förutom en lärares förväntningar ansåg eleverna att lärarens förmåga att visa sig 

mänsklig var avgörande för om de kände sig stärkta. Jag anser att detta beror på den 

ojämlika relation som alltid finns mellan en lärare och en elev. Eleverna ansåg att de 

lärare som lyckas med att motarbeta denna ojämlika relation visade sig mera mänsklig, 

och agerade inte enbart som en lärare. Detta grundar jag på att eleverna kände 

förtroende till de lärare där en positiv relation utvecklats. Eleverna beskrev dessa 

lärare som mest betydelsefulla och stärkande. De beskrev läraren som förstående och 

att deras kommunikation var positiv. Eleverna kände sig respekterad av dessa lärare 

och upplevde inte något hot. ”Det handlar om att bli respekterad för den man är och 

om att inte få sin självkänsla hotad eller kränkt i en sårbar situation”(Jenner, 2004, 

s.31).  

 

Jag anser att de lärare som lyckats bygga upp relationer som uppfattas på ett positivt 

sätt av eleverna har en god förmåga att visa sig mänskliga. Lärarna når fram till 

eleverna genom att kunna anpassa sig till elevernas situation via ”[…] perspektiv-

seende, kontextualisering, konstruktiv åtgärdsplanering, professionell hållning och 

etisk hållning” (Jenner, 2004, s.23) vilket jag anser är en förutsättningen för att lyckas 

skapa goda relationer. Lärarna visar härmed en ”förståelse för elevens situation” och 

eleven känner sig respekterad som människa och blir stärkt i mötet med läraren. 

”Människovärdet måste därför alltid stå i fokus. Som absolut värde kan det fungera 

som en orienteringspunkt för det professionella handlandet” (Jenner, 2004, s.30).  
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5.3 Förslag till framtida forskning 

 
Då studien visar på faktorer i möten med lärare som påverkar självkänslan och själv-

förtroendet hos eleven, vore det intressant att undersöka hur lärarens självkänsla och 

självförtroende påverkar agerandet i mötet med eleven.  
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6 Kritisk granskning av det egna arbetet 
 

Det som kan ha påverkat resultatet är mina informanter och deras upplevelser. Om de 

mött andra lärare genom sin skolgång kanske deras upplevelser också varit 

annorlunda. Min avgränsning av informanternas påverkan av andra faktorer kan 

eventuellt också påverkat resultatet. Även om jag anser att det relevanta för studien var 

hur eleverna upplever att lärarna påverkat deras självkänsla och självförtroende, är 

andra faktorer i skolan viktiga, såsom klassindelningar, klasskamrater och skolmiljö. 

 

Elevernas nuvarande självkänsla och självförtroende kan också påverka resultatet, 

eftersom omständigheter kan upplevas olika beroende på de referensramar man för till-

fället har. Antalet intervjuer kan också ses som en svaghet och påverkat resultatet samt 

att alla intervjuade är av samma kön. I en kvalitativ studie påverkar de människor som 

ingår resultatet, således även jag. Min analys och systematisering av elevernas upp-

levelser har troligtvis påverkat resultatet.  

 

Eftersom vi alltid kommunicerar kan mina icke verbala uttryck ha påverkat 

informanterna vid intervjun ” Kommunikation är något oundvikligt, det går inte att 

inte kommunicera. Allt vi gör eller inte gör rymmer ett budskap och möjliga 

tolkningar” (Nilsson & Waldemarson, 2007, s.34). Eftersom mina erfarenheter av att 

intervjua är begränsade kan min nervositet påverkat intervjun genom att det tog några 

minuter innan både jag och informanten kände oss bekväma i situationen.  

 

Mitt val av kvalitativ metod anser jag som den mest lämpliga över studien med 

utgångspunkt i studiens syfte och frågeställning . Däremot hade jag valt att styra 

urvalet av elever till en fördelning över båda könen. Detta vore intressant för att under-

söka om det är någon skillnad i vad som är stärkande eller nedbrytande relaterat till 

kön.  
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Bilaga 1 
Intervjuns syfte: 

 

Syftet med intervjun är att undersöka vad det är som påverkat elevens självkänsla och 

självförtroende i mötet mellan lärare och elev. 

 

Information till elev: 

 

 Intervjun är frivillig och kan avbrytas du önskar 

 Intervjun spelas in och kommer att raderas efter att jag behandlat svaren  

 Inga namn varken ditt eller någon annans kommer att finnas med i min rapport 

 Det som jag är intresserad av är dina erfarenheter, upplevelser och åsikter 

 

Förklarar begreppen för eleven: 

 

Självförtroende kan förklaras med att det är en ”Stark tilltro till den egna 

personlighetens förmåga att prestera.” Detta innebär att du tror dig veta att du kan få 

saker gjorda, uppnå dina mål och så vidare.  

 

Självkänsla kan förklaras som att man är ”Medvetenhet om den egna personlighetens 

värde.” Detta innebär ditt eget värde i dina ögon eller med andra ord hur det känns att 

vara du. (förklaringar enligt Mia Törnblom) 

 

Det är vanligt att man blandar ihop dessa begrepp och det gör inget om du gör det under 

intervjun eftersom jag drar isär begreppen i min analys. 

 

Frågeområde elevintervju: 

 

1. Berätta om hur du tycker att lärare har påverkat din självkänsla och ditt 

självförtroende under skoltiden. 

2. Hur ser du på en lärares betydelse gällande din självkänsla och ditt 

självförtroende? 

3. Vad i mötet med en lärare anser du som stärkande för din självkänsla och ditt 

självförtroende? 

4. Berätta om ett tillfälle när en lärare fått dig att göra något du inte känt dig så 

säker i. 

5. Har du någon gång känt att du tappat självkänslan eller självförtroende i skolan?  

6. Berätta om ett tillfälle när en lärare fått dig att känna dig mindre värd. 

7. Berätta om något tillfälle där en lärare fått dig att känna att du är en bra 

människa oavsett prestation eller resultat på prov osv. 

8. Har en lärarens förväntningar på dig som elev någon betydelse för din 

självkänsla eller självförtroende? På vilket sätt? 

9. Hur har de lärare som varit mest betydelsefulla för dig under din studietid varit? 

10. Hur skulle lärarna kunna bli bättre på att bygga självkänsla och självförtroende? 

 

Följdfrågor: Berätta gärna mera? När? Var? Hur? Hur ofta? Ge exempel? 

Förtydliga! Utveckla! 
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Elevers samlade upplevelser av påverkan i möten med lärare 
 

Stärkande för självkänsla och självförtroende är då upplevelsen blir att eleverna känner: 
 

 Att de blir bemötta med respekt 

 Att de lyckas prestera 

 Att de vill förändra lärarens negativa förväntningar 

 Att de är viktiga som person  

 Att de är värdefulla 

 Att det finns anledning att kämpa vidare 

 Att läraren anstränger sig att förklara 

 Att läraren har självdistans 

 Att läraren kan anpassa sig 

 Att läraren lyssnar 

 Att läraren tror på dem 

 Att läraren är mänsklig 

 Bekräftelse av sin person 

 Bekräftelse på prestation via kommunikation 

 En press att prestera för att uppnå ett visst betyg 

 Förståelse från läraren 

 Förtroende 

 Glädje 

 Positivitet 

 Tillit 

 Trivsel i skolan 

 Trygghet 

 

Nedbrytande för självkänsla och självförtroende är då upplevelsen blir att eleverna känner: 
 

 Aggression 

 Arrogans 

 Att de har ett mindre värde 

 Att de inte vågar fråga 

 Att de är oönskade 

 Att deras ansträngningar inte ger resultat 

 Att förväntningarna är orealistiskt höga 

 Att läraren via sitt kroppsspråk är negativ 

 Brist på en positiv relation 

 Diskriminering via kommunikationen 

 En negativ attityd från läraren 

 Försummelse 

 Förvirring 

 Ignorans 

 Ledsamhet 

 Olust 

 Orättvisa 

 Osäkerhet 

 Rädsla 

 Trångsynthet från läraren 

 Uppgivenhet 

 

 


