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SAMMANFATTNING
Examensarbetet behandlar urval rön av betydelse för elevers självförtroende funna i litteratur
och elektroniskt tillgängliga uppsatser, doktorsavhandlingar och artiklar. Bibliotek, Libris, ERIC
och DIVA är huvudsakliga källor. Engelska och svenska källor har analyserats. Några teoretiska
ansatser har påverkat urvalet. Georg H. Mead och Charles Cooley, med teorin om ´spegeljaget´
och symboliska interaktionismens ´de signifikanta andras´ betydelse för läroprocesserna,
individen-gruppen, samt Lev S.Vygotskijs ”den potentiella utvecklingszonen” (nära
utvecklingszonen).
Arbetet belyser metoder och kringstrukturer som kan stärka elevers självförtroende. Lärare kan
förbättra sig och har läroplanernas uttalade mål att eleverna ska bli trygga, demokratiska
medborgare. Utifrån detta har jag valt rön som visar pedagogers möjligheter att påverka
självtilliten. Bl a :
- lärarsamverkan, coaching, samtal, stödjande arbetssätt , positiv förväntan
- musik, NLP, suggestopedi, motivation, Dr W. Glassers idéer om skola med kvalitet
- ´Spegeljagets´ utveckling i gruppen, diskussioner och deliberativa samtal
Resultatet pekar på att eleverna jämför sig med sina kamrater och tenderar att värdera sig i
förhållande till dem, det gäller att bearbeta inställningen så inte egenvärde/självförtroende sänks.
Peka på det som fungerar, stödja coacha. Elevaktiva metoder, gradvis ge mer ansvar. Kopplingen
självbild-motivation-självförtroende sociala normer i gruppen och arbetsmetoder samt lärares
bemötande, arbetssituation och normpåverkan. Elevers kunskap om eget lärande.

Nyckelord:

Självförtroende, nära utvecklingszon, spegelteori, beröm

Tack alla,
Jag vill tacka de som läst, kommenterat och opponerat på samt bedömt arbetet som
därigenom kunde vidareutvecklas kvalitetsmässigt
/Tommy Palmgren
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Inledning
Pedagoger vill att elever ska utvecklas till harmoniska människor som tror
på sin egen förmåga

Det är för lärare alltid intressant att söka arbetsmetoder som leder till att
självförtroendet hos eleverna stärks. Vad jag märkt under de år jag undervisat är
att elever med svag självkänsla, vagare identitet och social tillhörighet oftare haft
svårare att tillägna sig kunskapsstoff. Interaktionen mot kamraterna och lärarna
har spänt över en mängd beteenden. Utagerande elever kan också ha en stor
osäkerhet i botten. En tillbakadragen elev kan ha brister i sin självbild som vi som
pedagoger inte har en aning om förrän vi lär känna eleven närmare. Avvägningen
mellan vad som stärker individerna och hur eleverna uppfattar sin
inlärningssituation på individuell nivå, ska ställas mot hur den enskilde läraren
uppfattar att arbetet ska bedrivas för att så många som möjligt av eleverna ska
lyckas. Arbetssätt, tidsaspekter, stoffet och sådana saker som timplaner,
skollokalernas förutsättningar samt möjligheter till samarbete med kollegorna
spelar in.
Detta är en studie om rön i den akademiska litteraturen som visar på hur lärare kan
motivera och stödja elevers självförtroende. Lärare söker möjligheter applicerbara
inom skolans ramar. Självförtroende och självuppskattning är nödvändiga
ingredienser i bygget av det demokratiska samhället. Examensarbetet tar bl a upp
moderna arbeten och idéer som ligger i linje med George Meads och Charles
Cooleys teorier om ”symbolisk interaktion”. De “signifikanta andras “ påverkan
på individens sätt att uppfatta sig själv. Teorin om den ”nära utvecklingszonen”
som Lev S. Vygotskij1 lanserade som en förklaringsmodell för utvecklingen av
barnets och adolescentens2 mer avancerade inlärning är också teoretisk
utgångspunkt. Dessa idéer har utgjort en återkommande röd tråd i många moderna
forskares synsätt inom pedagogik samt barns utveckling. Hur elever uppför sig
mot varandra och samspelar gentemot varandra och läraren har sin betydelse för
inlärningsmiljön. Läroplanen Lpo94 anger att ”..Skolan ska stimulera varje elev
att bilda sig och växa med sina uppgifter.”, vidare säger den att eleven ska
respekteras ..”för sin person och sitt arbete”.
Liknande i nya läroplaner och för de frivilliga skolformerna 3. Idag går majoriteten
av eleverna vidare. Tyvärr klarar inte alla kunskapskraven i framförallt
kärnämnena. Lösningar för att få framgångsrika koncept ser olika ut beroende på
hur man tolkar problemet. Vi ska ju fostra4 och hjälpa eleverna till att bli
1

Vygotsky i engelsk litteratur
Adolescensen utgör tiden från pubertet till vuxen mognad
3
Utbildningsdepartementet. (1998). Läroplan för det obligatoriska skolväsendet , förskoleklassen och
fritidshemmet. Lpo 94 anpassad att också omfatta förskoleklassen och fritidshemmet.
Stockholm: Skolverket / Fritzes
Samt dito för de frivilliga skolformerna Lpf 94 På skolverket t ex Lgr 11 Lgy 11
http://www.skolverket.se/skolutveckling/resurser-for-larande/itiskolan/utveckla-undervisningen/sjutimmar-om/klassrumskommunikation/klassrumskommunikation-1.228301 [2015-05-03]
4
I samarbete med vårdnadshavarna
2
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självgående i ett demokratiskt samhälle. Detta förutsätter att eleverna motiveras
och att vi finner metoder och pedagogiska strategier som fungerar stärkande för
självförtroendet. Det handlar om både att klara nya utmaningar och den dagliga
skolsituationen.

1.1

Syfte och Frågeställning
* Syftet med denna litteraturstudie är att visa hur lärare kan arbeta för att utveckla
självförtroendet.
* Vad kan lärare ha nytta av då de vill stärka elevernas självförtroende?

1.2

Definitioner och uttolkning av begrepp.
Definitioner av begrepp är olika beroende på av vem och i vilket sammanhang
begreppen används. Vilken tolkning har jag själv av dessa begrepp? Hur använder
jag dem? Det avgörs delvis av den tolkning jag möter då jag diskuterar dessa
begrepp med andra. Benar jag upp det så skulle jag säga att;
1. Självförtroende är att tro på sin förmåga att kunna hantera de utmaningar som
man ställs inför.
2. Självkänsla är att känna sig själv5; som intellektuell och känslomässig person
och är starkt knutet till hur vi värderar oss i förhållande till den omgivning vi
socialt interagerar med. Kan även uppfattas som egen värdering av sin betydelse,
det vill säga egenvärdet och vilket socialt värde vi har i förhållande till de
viktigaste personerna i vårt liv.
3. Synonymt med självförtroende och självkänsla kan begreppen självtillit och
självuppskattning användas.
4. Hur vi uppfattar vårt självförtroende och självkänsla bidrar till vår inre självbild
vilken i sin tur kan uppfattas som synonymt med självuppfattning.
5. Oftast definieras självförtroende som stark tilltro till den egna förmågan.6

5

Lindell, Sofie.(2008). Elevers självkänsla - en intervjustudie om hur lärare förhåller sig till och arbetar
med självkänsla hos elever. Högskolan i Gävle. - Sofie L skriver i en sammanfattning av ett arbete kring
självkänsla att självkänsla innebär kännedom om det egna jaget. I samma källa finner jag en hänvisning
till Miller, D & Moran, T (2005). One in Three? Teachers´ Attempts to Identify Low Self-esteem
Children . Pastoral Care In Education vol. 23 Issue 4, ss 25-30. Här anges självkänslan som en
kombination av egenvärde och självkompetens.
6
Nationalencyklopedin och Nordstedts Svenska ordbok och uppslagsbok
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1.3

Hur kan jag få svar på dessa frågor? Min arbetsmetod.
Eftersom det finns undersökningar, forskning samt litteratur inom dessa områden
är litteratursökning en användbar metod
De jag tänker kan läsa detta arbete med behållning är lärare och blivande lärare.
Jag använder mest Peer to Peer-granskat material för att öka tillförlitligheten. Jag
har sökt i första hand erkända auktoriteter och författare och data som det finns
korsreferenser till, så även när jag läser mindre kända författare. Evalueringen
utgår ifrån användbarhet när jag belyser dessa frågor.7
Då jag håller mig till huvudsakligen svenska och engelska källor utesluts en
mycket stor andel arbeten inom området. Detta kan å andra sidan vara en fördel
eftersom det stora antal referenser som finns knappast gör det möjligt att läsa alla.
Av ca 800 digitala källor huvudsakligen funna i ERIC 8och DIVA9 har ett litet
urval behandlats här. Sökorden har varierats, mest har jag sökt på selfconfidence,
selfefficacy, selfesteem och olika kategorier av koppling till students, adolescense
och motivation samt motsvarande svenska begrepp. Mycket idéer till vad som ska
läsas ges av innehållet i böcker, uppsatser samt av litteraturlistorna i lästa arbeten
och referenser. Några papers och artiklar har jag också läst. Det har kommit fram
mycket intressant. I vad mån som frågeställningen besvarats bör framgå i det
följande.
En tolkning av hur författarna har använt sig av begreppen har varit nödvändig för
det finns olika sätt att hantera dem. Av det skälet har jag ibland sorterat bort
material som jag uppfattat som alltför långt ifrån de syften och frågeställningar
som jag arbetat efter. Många skulle kunnat vara intressanta i ett annat koncept.
Omfattningen på uppsatsen begränsas även av omfånget, ca 50 s. Det är ett
hermeneutiskt och tolkningsinriktat arbetssätt inom ett kunskapsfält som ständigt
står under inverkan av ett antal parametrar som sällan låter sig undersökas annat
än var för sig och urvalet skulle om undersökningen upprepades förmodligen
kunna få ett helt annat utfall då det baseras på andras arbeten och ett
konstruktionistiskt förhållningssätt.10 De senaste årens utveckling inom skolan
och debatten kring dess organisering visar att ämnet för den här uppsatsen har hög
relevans.

1.4

Urvalskriterier och teorianknytning
Eftersom skolan är en miljö där individen ska fungera i ett socialt
gruppsammanhang vill jag ha en teoretisk ansats som tar hänsyn till
individens utveckling av självbilden och självförtroendet i ett sådant

7

Backman, Jarl. (2008). Rapporter och uppsatser. (Kapitel 7). 2:a uppl. ss 83 - 88
ERIC = Education Resources Information Center . kan nås via http://www.eric.ed.gov
9
DIVA = Digitala Vetenskapliga Arkivet . En databas för digitalt utlagda arbeten från 24
högskolor/universitet
10
Bryman, Alan. ( 2008 uppl 2:1). Samhällsvetenskapliga metoder. Liber AB, Malmö s 522samt kap 1
och 15
8
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perspektiv. En god självbild är ofta grunden för ett gott självförtroende.
Bland teorier om socialt betingande faktorer, vilka påverkar vår
uppfattning, valde jag två centrala påverkare av moderna
forskningsinsatser för det som möter elever i skolmiljö. Georg Herbert
Mead (1863–1931), amerikansk socialpsykolog och filosof, pragmatist
betonade samspelet mellan individen och dess omgivning. Han menar att
det mänskliga medvetandet har sitt ursprung i det språkliga samspelet och
skapas i en social process.11
Georg H. Mead hade sina rötter i en naturvetenskaplig tradition från början
av 1900-talet och utvecklade sina socialbehavioristiska idéer till något nytt
i förhållande till vad dåvarande forskningen iakttagit 12. Trots en viss
rigiditet har dessa idéer visat sig vara något som leder in i vår egen tid .
Jag lägger därför en del av min uppmärksamhet på rön som stöds av
liknande tankar. Den andre intressanta teoretikern är Lev
SemjonovitjVygotskij (1896–1934), rysk forskare som talar om den nära
utvecklingszonen, i vilken ett lärande i socialt samspel förutsätts ske och
där individen gradvis blir medveten om sin förmåga i förhållande till
omgivningen.13 Vad barn kan lära sig är omvänt beroende av redan
etablerade interna processer och begrepp som det håller på att tillägna sig.
Då någon kamrat, förälder eller lärare förklarar på ett bra sätt förstår det
och integrerar det nya. Det som eleven inte ensam skulle ha förstått blir
tillgängligt i det sociala samspelet. Dessa teorier är en bra utgångspunkt då
jag söker metoder för en utvecklande pedagogisk verksamhet, därför håller
jag ögonen öppna för praktisk-pedagogiska rön som kan förena arbetssätt
med ett stärkande av elevers förmåga och självförtroende. Även andra
aspekter av hur självbild och självförtroende kan utvecklas är naturligtvis
intressanta. Framförallt hur lärare kan påverka både gruppen och den
enskilde eleven till bättre prestationer och stärka självbild och
självförtroende.
1.4.1 Spegelteorin
Georg H. Mead lanserade en spegelteori 14Hans spegelteori går ut på att
människor bygger sin självbild i samspel mot och med andra människor
11

http://www.ne.se/george-mead
För jämförelse av olika strategier och teoretiska inriktningar i nutid se t.ex. Bryman, Alan.(2004).
Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö. Liber. Kapitel 1, på s 27,28 och 31 beskrivs symbolisk
interaktionism.
13
Vygotsky, L.S. (1978). Mind in society: The developement of higher psychlogical processes.
Cambridge.MA Harvard University Press
Se även Lars Dale Erling : Lärande och utveckling i lek och undervisning.
Och;
Bråten, Ivar . Vygotskij som föregångare inom metakognitiv teori. Bråten, Ivar (red).(1998) . Vygotskij
och pedagogiken . Lund. Studentlitteratur. Obs att denna artikelsamling har flera referenser till dessa
begrepp.
12

14

Mead, G.H. (1976). Medvetandet, jaget och samhälle från socialbehavioristisk ståndpunkt. Uppsala .
Argos förlag.
Från början nämns Meads teori ofta som “symbolisk interaktionism” . Kring samma idéer införde Charles
Horton Cooley begreppet spegelsjälvet. De människor som betyder mest för oss i vår vardag och vår
uppfattning av deras värderingar om oss formar vår egen uppfattning.
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de interagerar och jämför sig med. Perspektivet delas av många andra,
både pedagoger och psykologer. Deras avvägning mellan individens egna
förutsättningar och sociologiska förhållanden varierar. I Meads modell
präglar det sociala utbytet individens utveckling. Medvetenhet och
tankeinnehåll bildas som en inre kommunikationsprocess vilken påverkas
och svarar på att man tar hänsyn till och integrerar tankar, åsikter och
attityder från omgivningen. Medvetna och omedvetna gester med vissa
innebörder ingår i kommunikationsflödet. De uppsnappas i den sociala
miljö man lever i. Den språkliga av gester och attityder präglade miljön,
formar i inre kommunikationsprocesser det konceptuella värdeinnehållet
i språkliga begrepp. På så sätt påverkas det medvetna tankeinnehållet och
identiteten.
Det är enligt Mead i det sociala sammanhanget vi definierar det
symboliska innehållet av vissa begrepp, situationer och gester.
Tankeprocesser är omöjliga utan språket, vårt medvetande samt språk
utvecklas endast i en social interaktion.
Individen definierar sig själv i förhållande till omgivningen. Påverkar och
påverkas. Vi utarbetar gemensamma normer för hur vi ska tänka och
uppträda mot varandra. Genom att samspelet i en grupp av människor
inbegriper att individen uppfattar hur de andra bemöter och värderar den,
blir sättet att organisera arbetet i en grupp mycket betydelsefullt för
individens egenuppfattning av sin förmåga att prestera. Det påverkar
även hur stor plats individen får ta i det sociala utbytet samt hur hen
definierar och värderar sitt jag i förhållande till andras värderingar. Enligt
Mead bildas regler för ett slags ”generellt jag ” som individerna
kontinuerligt relaterar till. Barnen och ungdomarnas sociala samspel
innebär antagande av olika roller som i varierande grad sedan tas upp och
integreras med deras uppfattning om sig själv.
Mead skiljer mellan speglingen av ”det generella jaget” såsom det
uppfattas av individen utifrån gruppens aktiviteter och det aktivt kreativa
”jaget”. Det sistnämnda är en självständig respons på ”det generella
jaget” eller ”den generella andre”. Jaget kan då antingen ta till sig det
som gruppen uttrycker eller skapa sig en egen uppfattning grundad på det
faktum att individen har flera grupptillhörigheter. T.ex. familj,
idrottsklubb, annan kamratkrets etc. . Detta manifesterar sig i de
handlingar och tankar som individen uttrycker. Individens svar på
situationer är präglade av gruppens ” generella jag” och tidigare
erfarenheter men inte absolut bestämda av dessa faktorer.15
Tiden som individen vistas skolan och den påverkan som den utsätts för
där är av sådan betydelse att de normer som gäller där har en mycket stor
betydelse.

15

Morris,Charles.W.(red)(1934). Mind, Self, and Society, University of Chicago. ss 210-211
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1.4.2 Vygotskijs tankar om nära utvecklingszonen
Metodik och didaktik är inte bara ett kunskapsteoretiskt utan även ett
gruppdynamiskt och individanpassat arbete som ska ge alla elever
möjligheter att utvecklas. Trots vissa generella tillämpningar är varje
elevgrupp unik. Läroprocessen blir en del av utvecklingsprocessen i
kulturell och psykosocial mening. Varje elev och elevgrupp är olika och
kräver olika metoder vid olika tillfällen. Vygotskij visade i flera avseenden
att varje individ påverkar gruppen samt att gruppen påverkar individen.
Inlärningsförutsättningar och utveckling i övrigt skiftar beroende på både
sammanhanget och mognadsprocesser:

…the notion that, although learning is directly related to the
course of child developement, the two are never accomplished in equal
measure or in parallel. Development in children never follows school
learning the way a shadow follows the object that casts it. In actuality, there
are highly complex dynamic relations between developemental and
learning processes… Clearly, the problem cannot be solved by using any
one formula; extensive and highly diverse concrete research based on the
concept of the zone of proximal developement is necessary to resolve the
issue.16

2 Rön ur litteraturstudier
I detta avsnitt förekommer rön som gäller såväl yngre (6-9 år) som äldre
elever i adolescensen (10-21år).

2.0 Vygotskijs syn på undervisning
Ann Cathrin Thurmann-Moe skriver om Vygotskij, att han ”..uppfattade
undervisning som en dynamisk process baserad på social interaktion
mellan lärare och elev”[…] ”Det viktiga är att definiera elevernas vidare
potential, för det är denna potential som måste bestämma undervisningens
inriktning. Han hävdade att barnets aktuella färdigheter alltid måste förstås
i relation till de färdigheter som det är på väg att behärska, och att det är
socialt samspel som fungerar som drivkraft i denna process.” Detta är
kärnan i hans teori om den ”nära utvecklingszonen”. Detta förhållningssätt
har förmodligen lika stora utvecklingsmöjligheter idag som då. Emellertid
har betoningen mot betyg och individualisering delvis en motsats riktning
mot de tankar som Vygotskij hade. Han ansåg att ”undervisning först och
främst är att uppfatta som en social, dialogisk process.”17. Det ges dock en

16

Vygotsky, L.S. (1978) ibid. ss 90-91
Anne Cathrine Thurmann-Moe. Den historiska dimensionen i Vygotsky. Återfinns i ;
Bråten, Ivar (red).(1998) . Vygotskij och pedagogiken . Lund. Studentlitteratur. ss 134-135
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mycket variationsrik palett av möjligheter även i en betygsinriktad skola18.
Skolverkets egen rapport indikerar dock att eleverna får arbeta allt mer på
egen hand på bekostnad av dialoger och samtal i grupp19. För att kunna
stödja varandra kunde lärare ha ett slags internutbildning med olika
arbetssätt, detta som ett komplement till att arbeta i arbetslag med samma
elever. Enligt Vygotskij ska vi inte bara fokusera på vad eleven redan lärt
sig, vi måste också kunna leda eleven genom nästa utvecklingssteg, förstå
skillnader i elevers lärande och individualisera pedagogiken så att vi möter
eleven där den befinner sig i utvecklingen20. Helt i linje med nuvarande
läroplaners intentioner.( en ny 201121) Utveckling av arbetssätten skulle
alltså kunna ske i ett yrkesmässigt utbyte pedagoger emellan där de
förbättrar sina insikter i hur de kan gå till väga. Öppna för olika lösningar,
tillvarata erfarenheter och nya forskningsresultat som redskap i ambitionen
att hjälpa elever till självinsikt och självförtroende. Urval och metoder som
väljs i klassrumssituationen beror delvis av hur lärare som reflekterande
praktiker utvecklas. Det som grundläggs tidigt i livet betyder mycket för
en människas förmåga att samspela socialt, kunna ta motgångar och tro att
man duger. Håller pedagoger reda på var elever befinner sig, hur deras
närmaste utvecklingszon ser ut kan de ge den hjälp som behövs för att
elever ska uppleva att de lyckas lära sig något. De där knuffarna till ”ahakänslan” som vi vill ge våra elever. Ett gott samtalsklimat måste då finnas
så vi förstår varandra. Här kan man begrunda Dr William Glassers idéer
om en helt ny skola i demokratisk anda.22 Skolarbetet måste motiveras och
vad vi kräver att eleverna ska göra, ska kännas som något de kan ha en
potentiell nytta av. Lärare och elever utvecklar dialogen och arbetssätten i
klassrummen.23 Färdigheter ska gärna kunna koppla kunskap med
förmågan att tillämpa den. Gärna kunskaper som kan sättas i samband med
aktualiteter i tillvaron, aktuella händelser och sådant som kan motiveras
med nytta för eleven inom en någorlunda snar framtid.24

2.1.0 Om att ge elever självförtroende.
I en intervjustudie av hur sex lärare på en mindre ort i norra Sverige
förhåller sig till självförtroende hos elever, visas att lärare är medvetna om

18

Hwang, Philip & Björn Nilsson. (2003). Utvecklingspsykologi. Stockholm. Natur & Kultur. ss 48-51
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hur viktigt det är för att lyckas med studierna.25 Lärarna har olika strategier
för hur de ska stötta elever mot bättre självförtroende. De flesta tror sig
kunna urskilja vilka elever som har gott självförtroende och vilka som inte
har det. Någon tycker det är lättare att stödja de som det går sämre för än
de som visar goda resultat. Överlag anpassade lärarna en stor del av sin
verksamhet så den skulle fungera för svagare elever samt ibland utformade
individanpassade aktiviteter. De satsar på både genomtänkta övningar och
planlagda svårighetsanpassade uppgifter samt ger stöd så ofta de kan. jag
citerar;
Lärarna anser att det är i det dagliga arbetet som de ger elever stöd, beröm
och hjälp(…) för att stärka självförtroendet. Uppgifterna ska vara av
varierande svårighetsgrad. Enkla övningar ska blandas med uppgifter som
ger motstånd där eleven måste tänka och pröva sig fram. När de lyckas
växer de (…) uppmärksamma de små stegen och ge mycket beröm är viktigt
för att stärka självförtroendet(...). Det kan vara svårt att veta om och när
man stärker elevers självförtroende i olika situationer.26

Enkla övningar varvas med svårare. Beröm som verktyg uppmärksammas.
Insikten om att det inte är helt lätt att alla gånger veta hur eleverna reagerar
vid stöd och beröm finns också med. En lärare ansåg att eleverna bör få
stöd och beröm i både med- och motgång. Ett par lärare kunde inte urskilja
någon speciell lärandesituation där man kan stärka självförtroendet. De
menar att det måste få ske fortlöpande i alla vardagens situationer. De
använde lekar, dramatiseringar, dikter, skapande arbete, kamratövningar,
samarbets- och äventyrsövningar för att gynna ett utvecklat
självförtroende och god anda. En lärare använde kamratövningar speciellt
framtagna för att de med sämre självförtroende skulle få lyckas.

2.1.1

Det kan vara svårt att veta vilka elever som behöver
stärka sitt självförtroende.

Ur ett svenskt examensarbete där självbilden studeras och forskningsrön jämförs
i en studie27 av grundskolans tidigare år av Sofie Lindell citerar jag gärna detta
ur slutsatserna;
Som ytterligare slutsats kan nämnas att lärare och dess omgivning tror att
lärare kan identifiera låg självkänsla hos barn. Det finns dock forskning som
visar att i själva verket har lärare fel två gånger av tre när det kommer till att
identifiera barnen med lägst självkänsla.28

Lärarna i hennes undersökning ansåg det lätt att skilja ut de elever som
behövde hjälp. Däremot i hennes litteraturforskning menar hon att hon
25

Karlström. Monica. Gunnar Lundström och Leona Tjernström. (2006) Självförtroende i skolan. Hur
lärare stärker elevers självförtroende. Examensarbete c-nivå . Institutionen för utbildningsvetenskap.
Luleå tekniska universitet.
26
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arbetar med självkänsla hos elever. Högskolan i Gävle s 26 samt i sammanfattningen.

8

funnit stöd för iakttagelsen att de med lägst självkänsla ofta förbises. Hon
drar slutsatsen att lärare saknar egentlig kunskap om hur elever med låg
självkänsla ska upptäckas..29
Intressant är att Lindell också noterar att det inte nödvändigtvis är en
koppling till ett självsäkert uppträdande och ett högt självförtroende. Barn
som är duktiga på prov och annat kan ha ett sämre självförtroende och även
en självuppfattning som är rätt osäker. Något som noterats även av
andra.30

2.1.2

Ungdomar använder skolkamraterna som referens för
såväl ambitionsnivå som självvärdering.
En intervjubaserad undersökning av hur lärare uppfattar att de arbetar med
elevernas självförtroende har gjorts av Stefan Johansson år 2006.31
Johansson hänvisar i sina teoretiska utgångspunkter till Karin Taube för
att klarlägga självförtroendedefinitionen och via Gunilla Wahlström och
Rosmarie Ahlgren definitionen för självkänsla. Wahlström menar att det
är att bli sedd och veta att man är någon. Taube ger inga entydiga svar men
påpekar att det finns flera tolkningar av begreppet självförtroende. Ahlgren
menar att självkänslan det är den grundläggande känslan en individ har om
sig själv. Självförtroendedefinitionen visar Ahlgren divergerar hos olika
författare. Även självuppfattning ser hon som ett hypotetiskt begrepp med
lite osäker innebörd. Johansson hänvisar till William James, som påpekar
att vi får bättre självkänsla antingen genom att lyckas bättre eller genom
att sänka våra förhoppningar. Det noteras likheter med begreppet
självuppfattning; ett samlande begrepp av hur personen ser på sig själv
utifrån flera perspektiv. Johansson räknar därefter upp ett stort antal
självbegrepp;
självuppfattning,
självvärdering,
självförtroende,
självkänsla, självtillit, självrespekt, självkännedom, o.s.v. . Johansson
sammanfattar alla dessa begrepp till likställighet med självförtroende.
Därmed egendefinierar han sin syn på begreppet.
Därefter tar han avstamp i den psykodynamiska inriktningens syn på
självförtroende, den symboliska interaktionismen och slutligen den
fenomenologiska inriktningen. På det sättet täcker han en äldre syn på
undermedvetna processer till dagens mer medvetna tolkningar av tillvaron
som en mix mellan det fenomenologiska självet och den percipierade
omgivningen vilket gör människan till en social varelse som tolkar sig

29
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själv genom den sociala samhörigheten som hon tillhör32. Den första
hämtad från Freud och hans efterföljare. Den andra en riktning som via
Cooley och Mead leder till ”spegelteorin”. ”Vi ser oss själva mer eller
mindre som andra ser oss. Vi tilltalar oss själva omedvetet så som andra
tilltalar oss;(…) ” 33. Den sista riktningen tar sin utgångspunkt i individens
tolkning av verkligheten. Taube rör sig med begreppet ”social-jaget” som
en metafor för hur andras uppfattning om individen påverkar dennes
självuppfattning. Taube refererar till ”ideal-jag”, hur ma skulle vilja vara
och ”real-jag” hur man uppfattar sig själv 34.. Avviker uppfattningen om
sig själv från vad man tror om social-jaget och ideal-jaget och ger sig själv
en låg värdering så leder detta till dåligt självförtroende. Johansson tar
även upp Rose-Marie Ahlgren i en modern tappning av ´spegelteorin´.
”..uppfattning om vad andra tycker om en sker inte endast direkt av
signifikanta andra utan också indirekt genom att man påverkas av andras
normer och använder dem för att bedöma sig själv. Detta får konsekvensen
att individen ofta använder gruppen som referens för att bestämma sin egen
ambitionsnivå. Om inte individen når upp till denna nivå så påverkas
självförtroendet negativt. ”. 35 Hon nämner även att det är en för
självförtroendet betydelsefull faktor då man lyckas och når uppsatta mål.
Detta slår Johansson fast i intervjudelen är en av orsakerna enligt
informanterna till att svagpresterande elever får sämre självförtroende då
de mer sällan når de av skolan uppställda målen. Från Taube har Johansson
även idéer om att lyckas man med något så ger det spridningseffekter, tror
mer på sin förmåga att genomföra andra arbetsuppgifter.
Johansson beskriver det motsatta; misslyckas man så tenderar
självförtroendet att urholkas i ” en ond cirkel”. Här refererar han till en
artikel på akademisk nivå.36.
En av lärarna i intervjumaterialet uppmärksammar elevernas framsteg
under lektionerna och ser beröm som viktigt för att stärka självförtroendet.
Några håller gruppövningar som en faktor för bättre relationer i klassen.
Positiva upplevelser ger spridningseffekter.
Lärarna i intervjuerna definierar självförtroende som att vara trygg i sig
själv, våga stå för sina åsikter, må bra, tro på sig själv och sin förmåga.
Skapa relationer med eleverna är viktigt. Det ger möjlighet att påverka och
stötta till bättre självförtroende. Framkom även fakta som stöder tanken att
32
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då elever får ansvara för vissa uppgifter själva växer deras självförtroende.
Det är pedagogens ansvar att det blir lagom stora uppgifter. Det är två
skilda ansvarsperspektiv som kan urskiljas. Då elever får ta ansvar och då
elever får göra det som de blir ålagda. Det första låter eleven vara delaktig
och ansvarstagande. Det sistnämnda uppfattades av Johansson som ett mer
negativt och tyngande sätt att se på det. Han gjorde dock ingen mer
klarläggande kommentar.
Då eleverna får kunskaper stärks deras självförtroende.
Klassrumsarbetet är viktigt för att ge eleverna trygghet och kunna
upprätthålla relationer som ger möjlighet att hjälpa och ge individuellt stöd
och bekräftelse. Kontaktskapande under raster och iakttagelser av hur
eleverna fungerar utanför klassrummet framhölls. De intervjuade tyckte
större satsningar kan göras inom skolan för att arbeta med elevernas
självförtroende. Policy för hur lärarna ska förhålla sig till elever vad gäller
självförtroende (här får man komma ihåg att Johansson innesluter
självuppfattning och självkänsla i begreppet) efterfrågades. Även sociala
aktiviteter: T.ex. lärare kan bjudas av skolan om de fikar med eleverna
eller gör skolresor eller dylikt.

2.1.3

Bygga in arbetsmoment i arbetsplanen som motiverar och ökar
självförtroendet
Marlow Ediger skrev 2003 37att för att elever ska tro på att de ska lyckas
klara skolarbetet behöver deras självförtroende näring och därför behövs
en undervisningsplan som möjliggör att eleven får känna framgång.. ().
Det är samma tankegångar som har stöd i de svenska läroplanerna för den
obligatoriska skolan.
Kopplingen till motivation är evident i många arbeten, även faktorer
utanför skolan har betydelse för viljan att prestera i skolan. Förmågan att
kunna misslyckas men inte tappa viljan att försöka på nytt är kopplat till
ett gott självförtroende. Här är en lärarinsats för att stärka ett gott
självförtroende, med stöd av övriga lärarlaget och ett gott
värdegrundsarbete som betonar goda kamratrelationer och ömsesidig
respekt mellan människorna i skolan en nyckel för framgång. Det handlar
också om trivsel, det är ju en arbetsplats där vi tillbringar en en avsevärd
av dagen. Att relatera arbetet till samhället i övrigt stärker motivationen.
Trots goda intentioner ser man många exempel på att lärare pga för små
tidsmarginaler inte tycker sig få tillräckligt med tid för elever..
individualisering har skett på bekostnad av grupprocesser och diskussioner

37
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i helklass. Mer individuellt ensamarbete för eleverna38. Detta är ett
problem även i t.ex. England.39
2.1.4

Lust och motivation. En nödvändig drivkraft
I många arbeten har det synts en koppling mellan motivation, prestation
och självförtroende, även i det snäva underlag jag valt ut framkommer
sambandet. Vad gäller lusten så ska pedagoger vara försiktiga så de inte
tar ifrån elever trivselinslag. Vi bör även uppmärksamma varsamheten om
den enskilde elevens självkänsla. Ur ett intervjuresultat saxade jag
följande;
` ”Allt negativt som sägs inför en klass eller inför andra elever är väldigt
knäckande. ”Det är viktigt att se till att tillrättavisningen blir personlig .. i
samband med en tillrättavisning även bör visa något positivt hos eleven.
`40 . Dessutom bör man vara varsam vid kunskapskontroller så inte elever
gång på gång utpekas som den som inte kan.” ..”Vi måste hitta nya sätt att
kontrollera kunskaper… visst behöver våra barn kunskaper, men inte på
bekostnad av sitt självförtroende! Det är ju f.ö. självförtroendet som utgör
den bästa grogrunden för inhämtande av just kunskaper.” 41 Av
signifikanta andra har lärare i skolan en betydelsefull roll för utvecklingen
av elevens självförtroende.42

2.1.5

Självförtroendets och motivationens mekanismer.
Motivationens betydelse undersöks av Maria Kilbrand. Motivation,
självuppfattning och hur läraren kan påverka dessa behandlas. Hon skriver
att ”.Svårt tala om motivation utan att ha med aspekter som har att göra
med självuppfattning och tilltro till den egan förmågan”.43 Öppenhet och
engagemang samt förmåga att kunna kritisera och reflektera över sitt
arbete är egenskaper en lärare behöver som vill arbeta med sina elevers
motivation Egna erfarenheter av att ett lågt självförtroende gjorde att hon
en period i livet tappade sin förmåga att motivera sig. Avgörande händelser
gjorde att självförtroendet växte och som en spridningseffekt tog hon sig
an och klarade allt fler uppgifter. Insikten om hur viktigt en god

38
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självuppfattning och motivation är för lärandet låg till grund för hennes
litteraturstudie.
Kilbrand nämner vikten av att skapa ett arbetsklimat som gynnar
motivation. Motivationen är inte en egenskap hos en individ skriver hon,
utan följden av ”de erfarenheter man gör och det bemötande man får”.44
Motivation och tilltro till egen förmåga är grundläggande för en god
inlärningssituation. I studien betonas prestationsmotivation, självförmåga
och attributionsteorier samt fakta som relevanta för pedagogens roll i att
stärka eleverna. Hon säger att kunskap om detta är nödvändig för att lyckas
i arbetet med elevernas lärande. Den naturliga nyfikenhet som de flesta bär
med sig från barndomen beskrivs som inre motivation. Elever som arbetar
med inre motivation tycker naturligt om att lära sig saker och uppnår ofta
en djupinlärning.45 Yttre motivation utgörs av de vinster som kan fås om
man tillfredställer läraren, får bättre betyg, gör sina kamrater nöjda etc.
Hon nämner Eccles teori om ´expectancy-value´ som i sig täcker in det
väsentligaste av Atkinson, Banduras och Weiners teorier kring samma
fenomen.
Här har Kilbrand rön från Atkinson om prestationsmotivation samt
Weiners46 attributionsteori som går ut på att ” motivation är ett resultat av
hur stort värde en uppgift har för eleven och hur stora förväntningar han
eller hon har om att klara den.”47 Detta avgörs av uppgiftens bedömda
svårighetsgrad, tidigare framgång, akademisk självuppfattning (d.v.s.
självförtroende vad gäller denna typ av uppgifter) samt av hur lärares,
föräldrars, kamraters syn på oss uppfattas. Kilbrand belyser vad lärare kan
tänka på och hur vi kan tänka i termer om att ändra attributionsmönster i
sättet att närma oss eleverna och att försöka ge attributioner som påverkar
deras självuppfattning och motivation på ett positivt sätt. Attributioner ska
här uppfattas som orsaksförklaringar och verktyg till förståelse av
lärprocessen.
Skolårens betydelse för utveckling av ett bra självförtroende lyfts fram, bl
a med hänvisning till K.R. Nilzon48 med några punkter av betydelse;
1 Visa förtroende. Ge möjligheter att utforska utan rädsla för
misslyckanden.
2 Var inte överbeskyddande, ty då utvecklas inte självkänslan.
3 Uppmärksamma deras upptäckter. Låt dem berätta..
4 I enlighet med psykologen John Rosemond. Låt eleven känna sig
respekterad för att lära sig visa andra respekt. Ge tidigt stöd och respons
och lär dem att ta ansvar för sina handlingar genom att få ta konsekvenser
av sina handlingar.
44
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Nilzon tar även upp idéer om de signifikanta andra, vilka är betydelsefulla
för elevernas tolkning av sig själva. Det är ett starkt samband mellan
självförtroende och social gemenskap. Vi känner igen våra teoretiker
Georg Mead och Charles Cooley och deras ´spegelteori´ som manifesterar
sig i modern forskning.
Lyfter man blicken mer uppåt åldrarna är viktigt det som Illeris säger om
att ge möjlighet till reflexion under inlärningsförlopp och om att på ett
målinriktat sätt såväl individuellt som kollektivt få en överblick över
innehållet och hur det gått att tillägna sig det. 49 Illeris har också
strukturerat vilka faktorer som krävs för att kompetensutvecklande
engagement och insikt om eget lärande ska fungera.50
2.1.6
Teoriers omsättning till existerande praktik
Ett innehållsrikt arbete i det här sammanhanget är Lena Boströms och
Hans Wallenbergs: Inlärning på elevernas villkor – inlärningsstilar i
klassrummet.51 (Inriktat mot gymnasiet. Kan dock ge tips även för yngre
och äldre åldersgrupper). Enligt deras arbete är det så att; genom att variera
pedagogiken och anpassa den till vilka typer av intelligenser enligt
Gardner52 som eleverna besitter, så underlättas inlärningsförmågan
betydligt. För att fånga in olika typer av elever i ett mer generellt
sammanhang nyttjar forskarna här rön som de lärt sig på kurser53 av bl.
andra Michael Grinder. Grinder som överfört och utvecklat NLPmetoder54 till skolans värld och kartlagt och förklarat betydelsefulla
inlärningsstrategier i praktiska termer. Dessa insikter bygger Boström &
Wallenberg
på,
utgångspunkter
är
bl.a.
Lpo94/Lpf9455;
”Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov
”56 ”Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas, känna växandets glädje
och få erfara den tillfredsställelse som det ger att göra framsteg och
övervinna svårigheter. ”57
Frågeställningar som intresserar dem är;
49
50

Illeris, Knud. (2012) Kompetens Lund . Studentlitteratur
Illeris, Knud. (2012) Kompetens Lund . Studentlitteratur

s 96
ss 86-91

Boström, Lena & Hans Wallenberg. (1997) Inlärning på elevernas villkor – inlärningsstilar i
klassrummet. Jönköping. Brain Books
52
Gardner, Howard. (1994) De sju intelligenserna. Brain Books . Originalet publicerades 1983; Frames
of minds. Finns senare utgåva: Gardner, H. (1998a). De sju intelligenserna. Jönköping: Brain Books.
ISBN 91–89250–03-6.
53
Masterteacher i Örebro 1994-1995,ledare: John Steinbeck, Michael Grinder; de var gästlärare på
”Ledarskap i klassrummet”
54
NLP = neurolingvistisk programmering. NLP in Education är en inlärningsmodell som utgår ifrån hur
hjärnan uppfattar omvärlden, med hjälp av språket och våra sinnen kan vi ”programmera om” hjärnan till
att fungera bättre. Utvecklades i USA, förgrundsnamn John Grinder och Richard Bandler (Boström &
Wallenberg i förord II , av Fil..Dr. John M Steinberg).
55
Läroplaner för det obligatoriska skolväsendet och de frivilliga skolformerna.(1994)
Utbildningsdepartementet / Fritzes.
56
Lpo 94 s 4. Liknande i Lgr 11: ” Läraren ska organisera och genomföra arbetet så att eleven –utvecklas
efter sina förutsättningar och samtidigt stimuleras att använda och utveckla hela sin förmåga,” s 14
57
Lpo 94 s 7
51
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-Hur man som elev kan känna växandets glädje när man misslyckats
många gånger tidigare i skolan?
-Hur kan man som elev göra framsteg när man inte `knäckt koden ` för
inlärning?
- Hur kan man som elev utvecklas när lärare arbetar med samma
inlärningsstrategier som de alltid gjort tidigare?
2.1.7 Vad finner vi då i deras arbete som är vitalt för vår undersökning?
Till att börja med indelar de i tre inlärningstyper:
1. Visuella- lär sig bäst med hjälp av synsinnet. Har relativt lätt för sig i
det traditionella skolsammanhanget.
2. Auditiva som lär sig bäst via ljudintryck. Klarar sig enligt Boström &
Wallenberg också rätt bra i det traditionella sättet att arbeta i skolan.
3. Kinestetiska inlärare. Lär sig bäst när de är delaktiga, rör sig,
experimenterar och upplever. Dessa är känslomänniskor. Passar inte in i
den traditionella skolan.
Sistnämnda kategorin använder mer av höger hjärnhalva, är kreativa på ett
mer individuellt självupplevt sätt har svårare att arbeta med skriftliga
direktiv. Vänsterdominanta föredrar det som skolan av tradition premierar;
logik, sekvenser, långtidsplanering, verbal orientering, ordning och reda.58
Detta passar mer inlärningstyp 1 och 2.
De ställde upp iakttagelsescheman för olika situationer för att läraren ska
urskilja inlärningstyper då de studerar eleverna. Detta har de hämtat från
NLP.59 De har även tester för vilka arbetsstilar60 som passar respektive
elev. Dessa utfördes som pilotförsök på en gymnasieskola (ca 100 elever i
fyra klasser. 9 delmätningar.) Metodiken;. Eleverna fick genomföra
testerna parvis på varandra. Resultatet gicks igenom med varje elev och
ledde till viss anpassning av lärarnas pedagogiska och didaktiska upplägg,
arbetsformer, kursinnehåll, individualisering, ökat elevansvar, mer
process- och projektorienterad undervisning, förändrat ledarskap och
mindre rutinövningar. Lärarna utvecklade ämnesövergripande samarbete
och besökte varandras lektioner. Tips, idéer, pedagogiska diskussioner och
bättre personkännedom om eleverna utvecklade de inblandade lärarna. De
anför att lärare måste hitta arbetsmetoder som också gynnar de kinestetiska
inlärare, dessa får annars sitt självförtroende urholkat. De bör erbjudas
arbetsmetodik där de får utlopp för sina speciella förmågor.

58

Detta har de belagt ur: Grinder, Michael. (1992) Righting the Educational Conveyor Belt. Portland, OR.
(Kapitel 2). Methamorphous Press
59
Ibid. (kapitel 2 s 20-21)
60
Inspirerat av: Barbara Prashnig (1995). Våra arbetsstilar – hur du är avgör vad du lär. Brain Books.
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2.1.8

Avslappning, självförtroende -övningar och målbildsträning
Vad gäller att allmänt stärka eleverna utöver pedagogiska-didaktiska
metoder, nämner Boström&Wallenberg, positiva förväntningar samt
mental träning, bestående av tre delar;
1. Avslappning och mentala tekniker att skapa lugn och ro i tanken,
men även muskulär avslappning. Det ger vila, återhämtning,
koncentration, ökad inlärning, bättre sömn.
2. . Självförtroendeträning med positiva förstärkningar. Här nämns;
affirmationer (= positiva påståenden som ökar självförtroendet),
självförtroendeband, visualisering, speglingsövningar där
eleverna parvis bekräftar varandra.
3. . Målbildsträning. Ett arbetssätt som väl får sägas vara hämtat från
idrottsvärlden där positiva visualiseringstekniker länge använts.
Man föreställer sig att man klarat vissa uppgifter eller nått vissa
mål och ser dessa inom sig. I detta koncept ingår även att ställa
upp delmål för sig själv.
Positiva målbilder verkar även motivationshöjande.
Hur lärmiljön ser ut, vad som finns på klassrumsväggar mm är också
viktigt.
Boström&Wallenberg arbetade med gymnasieelever men
konceptet har giltighet exempelvis även i grundskolans senareår. Många
har funderat kring de här sakerna. 61

2.1.9 Fyra forskares försök att få yngre elever att genom ökad
självtillit förbättra sitt skolarbete.
Bland de examensarbeten som jag fann utomlands finns fyra blivande
bildlärares arbete;62
(arbetade mot yngre åldersgrupper)
Dessa unga forskare I USA 63gjorde försök att utveckla elevers tro på
den egna förmågan.
De arbetade med barn i förskola, en andraårsklass, en fjärdeklass och
en femteklass med att öka självförtroende, självständighet, ansvar för
61

Till exempel; Gudmundsson, Christer. (1990). Konsten att lära ut… … och in. Jönköping. Seminarium
Förlag
Sökväg ”Efficacy” i ERIC (pedagogiska arbeten)
ED 446 872
62

(lästes på Internet 2009-05-03)

63

Cunningham, Judy, Carol Krull, Nora Land och Sylvia Russell.
Motivating Students To be Self-Reflective Learners through Goal-Setting and SelfEvaluation.
Master of Arts Action Research Project, Saint Xavier University (2000-05-00) Chicago,
Illinois
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eget arbete, träning i att sätta egna mål och för jämförelsens skull
använde de olika metoder. Till en del byggde de sina metoder på
Glassers64 teorier om att elever och lärare är partners i projekt som ska
leda till att eleven gör kvalitetshöjande insatser på eget arbete. Genom
att sätta mål för arbetet och självutvärdering ska eleverna öka tilliten
till sin förmåga till ett gott arbete. Även Brophys65 idéer användes; sätt
upp mål, använd beröm och ge stöd i grupparbeten och individuellt.
Eleven uppmuntras att tänka att egna insatsen kan påverkas och skaffar
sig kontroll över egna framsteg. Kunskaper, ansträngning och
strategier blir nyckeln till självförtroende. Läraren hjälper till att det
blir mål som är lagom svåra att genomföra. Enligt teorier av Locke och
Latham66 anförs att läraren ska arbeta för att ge lämpliga metoder och
vara stödjande så arbetet kan genomföras. Eleven utvärderar sin
arbetsinsats under arbetets gång och utvecklar förmågan att själv välja
olika strategier och lösningsmetoder för att nå målen. Så långt
teorierna. Visserligen ökade förmågan och tilltron till egna förmågan;
vilket stämde med hypoteserna i deras frågeställning. Att lösa
problem, förmågan att göra ett bättre arbete ökade i de lägre klasserna
liksom självförtroendet. Fjärde och femteklassen trodde att egna
uthålligheten ökat 2 %. Tilltron till egna problemlösningsförmågan
sjönk med hela 10 %. Tilltron till egna noggrannheten sjönk med 3%.
Verkliga resultatet enligt lärarna var att förmågan förbättrats avsevärt,
uthålligheten med 18 %, problemlösningsförmågan med 11 %,
motivationen och noggrannheten vardera med 10 %.
Förklaringar enligt forskarna; De äldre barnen hade redan en
uppfattning om hur de fungerade. De föredrog egna metoder och
upplevde därför inte att de utvecklats.
Svagheten i sådana här undersökningar är att man inte har resurser att
fullfölja metodiken under längre tid. Kanske inte barnen hann metakognitivt 67se sin egen utveckling, men skulle gjort det om de fått träna
på det.68 Kanske saknades delar av interaktionen på sociala och
emotionella planet mellan lärare och elever som Bernt Gunnarsson
beskriver som nödvändig för att elever ska förstå sin lärandeprocess.
Han undersöker fr.a hur elever som inte fungerat i den vanliga

64

Glasser W. (1998) The quality school teacher. New York. Harper Collins Publisher inc
Brophy,J. Motivating students to learn. Boston. Mc Graw-Hill
66
Schunk, D. H., & Cutshall, D. (1997). Motivation for lifelong learning. Kappa Delta Pi. Record. ss 124
-128.
Locke E.A. & G.P. Latham. (1990). A Theory of Goal setting and Task performance. Englewrocs Cliffs.
N.J. Prentice Hall
67
Att förstå på vilket sätt sitt eget inlärande går till.
68
Se t ex Bernt Gunnarsson (1999) . Lärandets ekologi . Lund: Studentlitteratur ss 78-83 . Där han lutar
sig på Vygotskijs idéer; Vygotskij, L. S.(1986) Psykologi och dialektik. Stockholm : Norstedts
65
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grundskolan kan fås att bli delaktiga och ta ansvar. Hans bok behandlar
elevers situation ur ett utvecklingsekologiskt perspektiv.69
2.2.0

Puberteten och formandet av elevens syn på sina möjligheter till
akademisk och social framgång.
I en utredning av resultatet från PISA2000,70 som undersökte bl.a.
kunskap, förmåga och självförtroende hos 15-åringar i OECD-länderna
fastslås att kopplingen gott självförtroende -studieframgång är klart
säkerställd. De med bättre självförtroende nyttjar bättre studiestrategier.
Sambandet är tydligt i de nordiska länderna.
Tomislav Mamic har71 gjort enkätundersökning i högstadiet (252 elever,
13-15 år). Adolescensen är en turbulent period där akademiskt
självförtroendet påverkas även av de fysiologiska och mentala
förändringar som biologiskt och socialt inträffar. Ungdomarna är känsliga
för jämförelser med omgivningen, personliga omständigheter, kamrater
och lärares bemötande. Det finns olika förhållningssätt och med stöd av
Bandura (1997) urskiljer Mamic två;
1. Stark tro på sin förmåga lösa framtida uppgifter, misslyckande beror
enligt dessa individer på att de inte ansträngt sig tillräckligt eller att
förutsättningarna inte var rätt men det är inget fel på deras ”förmåga”.
2. De med svagare självtillit reflekterar över egna tillkortakommanden och
eventuella hinder och kan inte ”fokusera på uppgiften”. Detta minskar
möjligheter till akademisk utveckling och viljan till att förbättra sig.
Han ser även på skillnader i ett genusperspektiv. Finner tendens att pojkar
har bättre självförtroende. Flickorna håller sig dock väl framme i
prestationer allt mer under högstadietiden. Det är en begränsad
undersökning där Mamic även undersöker skillnader i elevers
självförtroende när de antar performanceperspektiv jämfört med
learningperspektiv. Framkommer dock inga signifikanta resultat. Flickor
har ett tidigare utvecklingsschema, många pojkar är senare. En del av
utvecklingen kommer efter 15-årsåldern för båda könen. Skillnader i
självtillit och internalisering mellan individer upprätthålls ofta genom hela
högstadiet. Det är möjligt att det inträffar avgörande steg i utvecklingen i
den senare adolescensen. Mamic önskar elever kunde få en mer
internaliserad uppfattning om att påverka sina inlärningsmöjligheter redan

69

Idéerna grundar sig på Urie Bronfenbrenner och Thomas Ziehe.
; Urie Bronfenbrenner (1979) The ecology of human development. Experiments by nature and design.
Cambridge, Mass: Harward University Press
Thomas Ziehe (1986) Ny ungdom. Om ovanliga läroprocesser. Stockholm: Norstedts
70
Lind, F (2000). Att lära för livet – Elevers inställning till lärande – Resultat från PISA2000.
Stockholm. AlfaPrint. Finns på www.skolverket.se som pdf - fil
71
Mamic, Tomislav.(2005). Självet under adolescensen, D-uppsats i Psykologi, institutionen för
beteendevetenskap, Högskolan i Kristianstad.
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tidigt på högstadiet. Flickor rapporterar lägre självkänsla än pojkarna.
Självtillit och självkänsla visar ett starkt samband.
2.2.1 Gymnasieelevers självförtroende.
Gymnasielevers syn på eget självförtroende och vad de önskar i stöd från
sina lärare har undersökts av Carina Franzén Ekendahl.72Hon baserar sig
på Meads socialbehavioristiska teori, Maslows motivationsteori73 samt
Sterns teori om självutveckling. Citerar i sin inledning Håkan Jenner;
”De med starkt självförtroende tvivlar inte på sig själva, ens efter
misslyckanden. De med svagt självförtroende tror inte på sig själva, ens
efter framgångar”74
Elever på naturvetarprogrammet och elever på individuella programmet
(IV) jämförs. Vi väntar oss kanske att IV-eleverna ska vara de som har
störst svårigheter med självförtroendet, så är nu tydligen inte alltid fallet.
Frånsett att individer har olika uppfattningar finns tendens att
naturvetareleverna som står under prestationspress och jämför sig med
omgivningen som består av många högpresterande kamrater aldrig är
riktigt nöjda med sin insats. De förmår inte peppa sig själva. De har
presterat för ett G men hör kamrater beklaga sig att de bara fick VG. Detta
påverkar självbild och självförtroende (bekräftelse av Meads spegelteori).
Detta leder för många till motivationsproblem.
Även Daniel Sterns teori understöder att elever som hör sina kamraters
missnöje med sina resultat påverkas att se sitt eget arbete som mindre värt.
Det blir en påverkan av alla elevers tankar. Franzén Ekendahl hänvisar till
Stern 75 76.
Sterns teori bygger på en utvecklingslinje där barn utvecklas i samspelet
med vuxna då de får bekräftelse och den vuxne ligger så att säga ett steg
före. En liknande analogi görs med pedagogens arbete. När vi utbyter
tankar med omgivningen och vi utvecklas i samspel med omgivningen
förändras våra intentioner. Det påminner mycket om Vygotskijs ”den nära
utvecklingszonen”.
Elever på individuella programmet har ofta inte större krav än att de gärna
vill bli godkända. De har enligt Franzén Ekendahl ofta låg självkänsla och
72

Franzén Ekendahl, C. (2006). Självförtroende och motivation. Hur gymnasieelever upplever
förhållandet mellan sitt eget självförtroende och motivationen. Examensarbete Lärarutbildningen. Växjö
universitet.
73
Imsen,G. (2000). Elevens värld. Lund. Studentlitteratur. s. 280
74
Detta har hon hämtat ur ;
Jenner, H. (2004) Motivation och motivationsarbete. Forskning i fokus nr 19. Myndigheten för
skolutveckling. Stockholm. Liber s 58
75
Stern, Daniel N.(2004). The present moment in psychotherapy and everyday life. New York . W.W.
Norton & company. s 77
76
Havnesköld, Leif (1992). Daniel Sterns teorier om självutveckling – en introduktion. Stockholm .
Almqvist & Wiksell
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kämpar med förutfattade meningar och låga förväntningar på egna
prestationer. Bemötandet från omgivningen blir då väldigt viktig. De är
dock nöjdare och känner inte samma press som naturvetareleverna. Ställer
inte så stora krav på sig. Franzén Ekendahl betonar att det är viktigt att
lägga dessa på en för individen överkomlig och realistisk nivå.
Elever tyckte att bemötandet är viktigt samt att en bra lärare ” ska vara:
Positiv, engagerad, uppmuntrande, förstående, stödjande, lyssnande,
rättvis, intresserad av ämnet, visa respekt, ge respons, lägga märke till alla
elever samt gå att lita på,”77. Egenskaper som psykologen Per Revstedt ser
är;
”. betydelsefulla för att kunna stärka elevernas livskraft och motivation.” 78
De tyckte det var viktigt att lärare inte skällde ut enskilda elever inför
klassen eller drog in klassen i sånt som berör enskilda elever. Alltså respekt
för elevernas integritet. Många IV-elever ville ha bort elever som var
omotiverade och störde. De misstyckte att bli uppdelade eller avskilda från
övriga skolan och ansåg att de blev särbehandlade om de inte t ex fick ha
lektioner i samma byggnad som övriga program. Ville inte känna att de
blev utdömda eller satta på undantag och bli sedda som omotiverade och
stökiga av andra. D.v.s.; bli särbehandlade. Ekendahl drar en parallell till
Mead;79”de ser på sig själva med andras synsätt och inser vad de har att
kämpa emot”80… andras meningar har alltså inflytande på eleverna och
deras välbefinnande. De tappar motivation att fortsätta jobba..” hon
fortsätter ..” När eleverna inte känner sig trygga i sin position i skolan
uppfylls inte de grundförutsättningar som Maslow menar måste finnas för
att motivation ska vara möjlig. Eleverna behöver bemötas av positiva
förväntningar .” 81.. 82.
När läraren berömmer och stöttar betyder det mycket för fortsatta
prestationer. För elever som faller ur ramen och i vissa fall helt överger
sina studier funderar Franzén Ekendahl kring Dr William Glassers förslag
som inslag i verksamheten. Påpekar att det är en diskussion som bör
involvera eleverna för att höra hur de vill ha det.83
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Franzén Ekendahl, C. (2006). Självförtroende och motivation. Hur gymnasieelever upplever
förhållandet mellan sitt eget självförtroende och motivationen s 33
78
Revstedt, Per. (2002) Motivationsarbete. Stockholm. Liber ss 96
79

Mead, Georg H. (1976). Medvetandet, jaget och samhälle från socialbehavioristisk
ståndpunkt. Uppsala. Argos förlag. ss30
80

Franzén Ekendahl, C (2006), s 32
Citerat ur Jenner(2004). Detta är den s.k. ”Pygmalion- effekten”. Positiva förväntningar skapar positiva
resultat. Negativa negativa..
. Rosenthal, Robert & Leonore Jacobson. (1989). Pygmalion in the classroom. New York. Irvington
82
Maslow, Abraham H. (1987). Motivation and personality. New York. Harper & Row ss 16
83
Glasser, William. (1996). Motivation i klassrummet. Jönköping. Brain Books
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2.2.2

2.2.3

Elevaktivt arbetssätt.
Arbetssätt mot mer elevaktivt innehåll och vad det kan innebära diskuteras
i Arne Malténs bok ”Lärarkompetens”, där traditionella arbetssätt jämförs
med elevaktiva. Otvetydigt ställer elevaktiva arbetssätt andra krav på
lärarrollen.84
Läraren har huvudansvaret och bör arbeta med ” brett register av
undervisningsprinciper och arbetssätt”, i projekt och teman kan lärare från
flera ämnesdiscipliner gärna integrera sin undervisning. Elevaktiv
”upptäcktsinlärning” och av läraren styrd ”direktundervisning”
kombineras.85 En viktig iakttagelse är att elevaktiva arbetssätt gör det
möjligt att stärka motivation, självförtroendet och sociala färdigheter.
Lärarstödet är viktigt. Elever i samarbete kan utveckla kollektiv
motivation.86
Ytterligare stöd för tankar kring god undervisning ges av andra
publikationer. Ur utvecklingsprojekt för lärarutbildare vid Göteborgs
universitet kom bl.a. en sammanställning av erfarenheter som belyser
mindre synliga men viktiga faktorer för lärare i den direkta
verksamheten.87 Hur viktigt det är att eleverna får bli delaktiga i viss
planering och få en viss överblick av vad som ska ske. Vikten av kunskap
om eget lärande. Att se utvecklingen av sina förmågor. Roger Säljö
skriver88 om dialoger, samtal och flerpartssamtal som ingrediens i
kunskapsbildning och Vygotskij-perspektiv på lärande där vi i socialt
samspel överför kunskap.
Intressant är även rön från Bifroströrelsens skolor i Danmark. De
varvar schema med elevaktiva temaämnen i vilka andra
ämneskunskaper med pedagogernas hjälp vävs in89
Vad händer i klassrummet?
Rön som talar om hur metoder och klassrumsarbete kan stärka elevers
förmåga.

Eleverna ska vara delaktiga och känna att de får självförtroende i den
vanliga skolverksamheten. Vilka verktyg har vi förutom insikter vi får som
erfarna pedagoger? Jo, vi kan ju hämta inspiration från andras erfarenheter.
Maltén, Arne. (1995). Lärarkompetens – i ett mångdimensionellt perspektiv. Lund. Studentlitteratur s
146-165
85
Maltén, Arne. (1995). Ibid. s 146
86
Robert Klassen & Lindsey L. Krawchuk ;
Collective motivation beliefs of early adolescents working in small groups
Journal of School Psychology 47 (2009) 101-120
Hittat i ERIC [2009-07-19]
87
Lendahls, Birgitta & Ulla Runesson (red) (1995). Vägar till elevers lärande. Lund. Studentlitteratur
88
Ibid s 128-129
89
Abildtrup Johansen, Bodil m fl. . (1997). Möjligheternas barn i möjligheternas skola.
Stockholm/Sveriges utbildningsradio.
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Det är nödvändigt att specifikt arbeta med aktiviteter som bygger
självinsikt och gör elever säkrare i sina roller.90 Ge goda språkliga verktyg
och låta elever påverka en del av aktiviteterna är nödvändigt för att de ska
upptäcka sin förmåga. Detta belyses av flera författare och forskare inom
utbildningsområdet.91 (och92)
2.2.4

Elevernas utveckling av egna begrepp
Lars Dale Erling anser att skolan inte fullt ut realiserar möjligheterna till
reflekterande medvetenhet och kreativ utveckling. Eleverna får inte
tillräckligt utveckla sin kreativitet i sitt begreppstänkande, egna teorier och
använda teoretiska konstruktioner.
Han avser att eleverna ska ges uttrycksmöjligheter inte bara språkligt utan
även med hjälp av bild, poesi och annat. Han framhåller kärnämnen som
viktiga källor till att bilda reflekterande strukturer i elevens medvetande. 93

2.2.5

Att ge eleven ett aktivt förhållningssätt
Olga Dysthe har begrundat möjligheterna att få eleverna att interagera med
så många sinnen som möjligt, såväl mot det skrivna materialet som i
klassrumsinteraktionen med lärare och kamrater. Skrivprocessen och att
göra skrivandet och talandet till egna verktyg betonas.94
Dysthe säger att 95 eftersom det förekommer så mycket av presenterande
och monologer i undervisningen bör socialt interaktiva och dialogiska
former få mer utrymme så eleverna får öva förmågan att kommunicera,
reflektera på och ”gå i dialog” med inlärningsstoffet.
Hon refererar till Piaget; ”. Ingen kan överta andras strukturer för det som
ska läras..man ska ta ansvar för den egna inlärningen […] endast den
lärande själv kan göra inlärningsarbetet..” och sedan vidare till Vygotskijs
idéer om hur centralt samspel mellan lärare och andra elever är för
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utvecklingsmöjligheter i den ”nära utvecklingszonen”. Eleven riskerar att
försenas eller avstanna i sin utveckling om inte samspelet sker.
Hon beskriver hur elever och elever och lärare utbyter erfarenheter i ett
slags stödstrukturer som läraren tillhandahåller.96Hon menar också att
elever kan hjälpa varandra97. Dysthe använder också interaktionsuppföljningsmetodik enligt Nystrand & Gamoran och stödjer sig på
Bakthins idéer98.
Hon beskriver ”dialogiska relationer”. De handlar om att skapa en polyfoni
av olika källor till uttryck. Kunskapsinhämtandet sker i en reaktion på det
som sker i mötet dem emellan.
1 Lärarens samspel med klass/grupp
2 Lärarens utbyte med enskilda elever (skriftligt och/eller muntligt)
3 Muntligt samspel mellan elever
4 Samspel mellan elevs text och grupp elever (muntligt eller skriftligt)
5 Samspel mellan texter i klassen (t ex läroboken, andra källor, elevtexter
etc)
6 Samspel mellan eleven och texter och andra omvärldsfaktorer
Dysthe relaterar till Bakhtin; människan definieras i förhållandet och
utbytet med andra, vilket betonar det språkliga samspelet mellan
människorna och den verklighet de lever tillsammans i. Mening och
uppfattning skapas i mötet och utbytet då vi aktivt reflekterar och svarar
på andras budskap.
”När ”rösterna” ställs mot, motsäger eller ömsesidigt kompletterar
varandra, har de en dialogisk interaktion med varandra. ”99
Bakthin erkänner inga absoluta sanningsbegrepp, anser att de skapas i den
kollektiva dialogiska samspelsprocessen. Sanningarna måste erkännas
genom egen reflektion.
I överflyttad bemärkelse leder detta till att elever måste få undersöka nya
begrepp och i ett tankeutbyte söka en egen uppfattning om dessa.

2.2.6

Skrivprocessen ytterligare en nyckel till utveckling
Dysthe ser skrivprocessen som en möjlighet för elever att göra reflektioner
kring lärostoffet. Hon bygger delvis på Yuri Lotman100 som i sin tur
vidareutvecklat både Bakhtins och Vygotskijs tankar. Efterarbetet av
elevtexter i bl.a. diskussioner leder till att elever behandlar yttringar från
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sig själva och klasskamraterna som tankeredskap. De intar aktiva
förhållningssätt, frågar, kommenterar osv.
Genom olika utgångspunkter i samtal, debatt eller diskussion, text etc. blir
det fruktbar dialog. Bearbetning av lektionsanteckningar blir hjälp till egna
tankestrukturer. Vissa elever behöver hjälp med att strukturera texter och
grundläggande skrivfärdigheter. Detta är idéer som Vygotskij företräder i
idén om ”nära utvecklingszonen”. Språket omsatt i ord omstrukturerar
tankeinnehållet i det vi hör, läser skriver eller samtalar om. Vi blir hjälpta
av att de vi ”samspelar” med har större erfarenhet men måste göra
begreppen till våra egna innan vi kan gå vidare. Muntligt och skriftligt är
komplementära processer. Verktygen varierade i de undersökta skolorna,
effektivt var loggbok för läraren Ann att hålla sig ajour med hur eleverna
förhöll sig till det lärostoff de gått igenom. Elevtexter blev bra
utgångspunkter för lärarstyrda samtal i Nordstadsklassen.
Loggbok är en kontaktmöjlighet, pedagogen får inblick i hur denna elev
kan stärkas och ges verktyg i sitt fortsatta arbete.
2.2.7

Att påverka elevernas arbetsstrategi för inlärning i positiv riktning.
Karin Taube101 hänvisas ofta till, hon har producerat eller varit
medförfattare i verk som behandlar framför allt yngre barns skolsituation.
Ur lärarsynvinkel är det bra om eleverna stödjer varandra i
läroprocesserna. Pedagogen måste se varje barns utvecklingsmöjligheter:
”Om en elev har stora svårigheter med att förstå en uppgift, se det som
en pedagogisk utmaning snarare än som ett bevis på elevens
oförmåga!” Taube menar att lärarens uppgift består i att hjälpa barn
att få klart för sig vad en uppgift går ut på innan de ska ta itu med den.
Hon vill att vi tidigt lär barnen ställa frågor när de inte förstår och alltid
ge oss tid att svara. Hennes filosofi är att det är bättre barnen känner
lärarens stöd då de försöker än att de ska vara rädda för att misslyckas.
Hon skriver:
” Bryt ned uppgifterna i flera delmoment och pröva ett alternativt sätt att
förklara vilka strategier som ska användas. Uppgifterna bör vara sådana
att eleven har en god chans att klara upp dem, men inte utan att anstränga
sig. När läraren ser att det finns goda chanser att en elev kommer att klara
en uppgift kan han utmana..: ”det är en ganska svår uppgift, men jag tror
att du kan klara av den”.102
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”Bättre ha siktet inställt på att uppmuntra och stimulera eleverna att
anstränga sig än på att försöka skydda dem från misslyckanden.
Uppmuntra dem att försöka när chanserna att lyckas är goda. ”103

Taube skriver att vi även med kroppsspråket förmedlar förväntningar på
eleverna. Att vi tror att de ska utvecklas. Eleverna noterar detta och det
bidrar till hur de ser på sin förmåga. Med eleven/eleverna utveckla
strategier för inlärningen. Ibland hjälpa en elev att ändra uppfattning varför
den misslyckas och varför den lyckas. Då elever börjar tala om detta och
om vilka strategier de kan använda kan deras motivation, uthållighet och
förväntan utvecklas i positiv riktning.
Misslyckande av tillfällig art är en del av lärprocessen och ska inte behöva
ta ned självförtroendet. ”Vi vuxna kan hjälpa barnen genom att ge dem
`redskap` att använda vid motgångar. Det gäller att analysera; `Hur gjorde
jag? Vad gjorde jag för fel? Finns det något bättre sätt att lösa uppgiften?`
”
Taube ser accepterande av barnet med dess svaga och starka sidor och att
man uppfattar barns behov tidigt i skolan som mycket viktigt. Det blir
alltid svårare när barn dras med svårigheter en längre tid. Självförtroende,
motivation och självbild är speciellt viktigt de första åren. Genom att
acceptera barnet visar läraren att barnet är värd lärarens uppmärksamhet
Att pedagogen är trygg i sin yrkesroll betonas. Lärare som tror på sig själva
och förmedlar en positiv attityd, förståelse, empati, värme och vänskap är
enligt Taube mer flexibla och har ett personligare sätt att undervisa.
Undervisningen grundas på elevernas behov. Lärare som har sämre
självtillit skräms av nära relationer till eleverna och vill ha många regler
och disciplin. Genom ökad självkännedom kan även dessa lärare
utvecklas, om de vill och bli mer medvetna om sitt sätt att undervisa.
Allteftersom eleverna mognar kan arbetsuppgifter läggas där de får träna
diskussionsformer och argumentation. Lärarens styr genom upplägget.104
2.2.8

Några lärares arbete mot de yngre eleverna.
I en c-uppsats studerar Sara Björnhammer och Malin Vejdal självtillitens
roll i den yngre skolåldern.105 De är inriktade på hur pedagoger arbetar
med att stärka elevers självtillit. ( 8 lärare åk 1-3). Några avvek i praktiken
från de arbetssätt de påstod att de arbetade efter. Annars var alla inne på
att det var mycket viktigt att arbeta för att stärka eleverna. Vikten av att
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alla blir sedda och att de någon gång får spela någon roll där de syns lite
extra. Att lyssna till vad elever tänker, bemöta dem och skapa ett tryggt
klassrumsklimat ansågs vara en del av det som gör det möjligt att eleverna
utvecklar sitt självförtroende. I sin litteraturgenomgång hänvisar de flera
gånger till Karin Taube

2.2.9

Beröm som verktyg
Beröm på rätt sätt är ett kraftfullt verktyg som flera källor vittnar om.
Verktyg som kan användas på ett mycket mångsidigt sätt, det är dock inte
alltid beröm uppfattas på det sätt vi avsett. En som skrivit om sina
erfarenheter är Hilmar TH. Hilmarsson, psykolog och psykoterapeut,
arbetar inom vård, skola, omsorg i både privat och offentlig sektor med
kommunikation mellan människor. Samtal som medel att nå våra
medmänniskor behandlas i hans handledning i konsten att samtala.106
Vuxna som barn konstaterar han mår väl av beröm och nämner några
anledningar att använda oss av beröm.107
Bra för både den som ger det och den som får det, beröm stärker
självförtroende. Genom att vara konkret och tydlig, vad som är bra i det
som personen gjort undervisar vi samtidigt som vi ger erkännande.
Konkret beröm visar att vi uppmärksammar vad någon gör, personen kan
bilda sig en uppfattning om vad vi berömmer. Det verkar motiverande för
ytterligare ansträngningar. När vi berömmer är det en form av positiv
kritik. Var tydlig, deklarera även syfte och avsikter eftersom om berömmet
inte uppfattas som ärligt kan det uppfattas som smicker. Ge positiv kritik
med ärligt uppsåt, med Hilmarssons ord ”äkta och ärligt”, gärna i form av
jag-budskap, då kommer oftast en kroppslig förstärkning som understöder
mottagaren att jag menar det jag säger. Det vi tycker fungerat bra belyses
och ger mottagarens lustcentrum ett positivt minne. Lustupplevelser i
samband med inlärning är centralt. Lyckas lösa och förstå uppgifter ger
lustupplevelse och fungerar motiverande. Även på vägen mot att lösa
uppgifter kan vi ge beröm; T ex” Här har du ansträngt dig, jag uppskattar
verkligen att du lagt ned arbete på det här avsnittet”. Samtalet kan fungera
stödjande. Ge en antydan om vilken riktning som leder framåt. Vi aktar
oss för obefogat beröm.

Hilmarsson, TH. H. (2003 2:a upplagan). Samtalet med känslomässig intelligens – En handbok i
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2.3.0

Kompetensmotivation – att få känna att man lärt sig något.
Ur ” Hur vi lär”108 hämtar jag följande;
Man minns när man kan associera till något man känner till, ett
sammanhang och repetitiva inslag gör det lättare att befästa kunskaper.
Lägg märke till att: vi tenderar att upprepa beteenden som leder till
tillfredsställande resultat. Detta berättar Noel Entwistle att de första
experimentalisterna kom fram till. William James nämns. Sedan alluderar
han på Skinners djurförsök och menar positiv förstärkning med hjälp av
belöningar. Kunskap byggs ofta små bitar i taget, steg för steg.. 109Att
märka att man kan, fungerar också som en belöning.
Enligt Bela Kosecki är den speciella situation som studier innebär,
beroende av kompetensmotivation; ”kompetensmotivation beskriver den
positiva inställningen till inlärning som skapas av upprepad erfarenhet av
framgångsrika inlärningshandlingar”110. Han säger också;
” Men motivationen har också negativa motpoler. Det är väl värt att tänka
sig vad slags motivation som blir resultatet av upprepade misslyckanden
och förödmjukanden.. Fundera på vilka utbildningsmässiga konsekvenser
´avmotivation på grund av inkompetens´ eller brist på ett uppnåeligt eller
tillfredsställande inlärningsmål för med sig.”111. Apropå varför elever
ibland inte formulerar och tillgodogör sig med egna begreppsbildningar,
trots att de har förmågan kan enligt Entwistle vara112:
“En orsak till varför elever vanligtvis utvecklar en utantillinlärning i
relation till ett ämnesinnehåll som är meningsfullt, är för att de lär sig av
dålig erfarenhet att innehållsligt korrekta svar som saknar ordagrann
överensstämmelse med undervisningen inte ger några poäng från vissa
lärare. Ett annat skäl är att de saknar tilltro till sin förmåga att lära sig
meningsfullt, beroende på en allmänt hög grad av ängslan eller beroende
på en kronisk erfarenhet av misslyckanden inom ett givet ämne.. och
därför inte ser något alternativ till panikkänslorna än utantillinlärning”.

En auktoritet inom psykodrama och kunskapen om hur människor fungerar
gentemot sin omgivning, Carl Rogers 113 vill befria eleven från allt sådant
som omintetgör nyfikenhet och självtillit. Han har uppfattningen att
människans formande av det egna jaget, påverkas av olika tolkningar av
108
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både hur andra uppfattar och behandlar oss och egna tolkningar av
förmågorna, våra personlighetsdrag och uppfattning av vårt jag.
Värderingar som ”tillmäts var och en av dessa tolkningar”114

2.3.1

Coaching
I coachingtekniker ges stöd för egen motivation, syftet är att frigöra
naturliga processer av tillväxt och utveckling. I samtal utgår man utifrån
den coachades behov, sätter upp konkreta mål att uppnå. Det som inte
fungerat är en kunskapskälla att lära ur. Nya strategier och framgångsmål
är fokus. Coachen uppmuntrar och ser de positiva framstegen. Den
coachade stöds sätta nya mål, ta ansvar för sin egen utveckling. Coachen
ställer ”tänka-till” - frågor och bekräftar bra initiativ.115 Coaching är ett
modernt ord för ledar- och mentorstekniker som betonar det som fungerar
och ger alternativ för den som coachas att ta ställning till:
”En coach är medveten om att människor som har problem fastnar i ett
negativt `leta fel´ eller `det går inte `-tänkande. Tyvärr så bidrar ofta andra
människor till att skapa mer problem hos dem som har problem genom att
gång på gång uppmärksamma det som är fel.(..) och det vi
uppmärksammar hos andra ökar i beteende.(..) Därför är en coach
medveten om att inte uppmärksamma det negativa i samtal, utan försöker
i stället uppmärksamma det som ger förändring och utveckling genom att
lyssna och ställa frågor om det.”
Dessutom gäller det att:
”Se förbi det negativa och leta efter vad den andra människan vill eller
behöver.”
Hilmarsson drar parallell med lösningsinriktade samtal, metoden liknar
coaching. Citerar Ben Furman;
”Sluta älta problemen och fokusera på lösningar istället. Bakom varje
klagomål finns ett önskemål.”
Dessa tekniker kan hjälpa elever till bättre motivation, förändring och
arbetsglädje. Beslut och målsättningar följs upp, utställda löften infrias.
Kanske utarbetas alternativa strategier, ofta är det uppföljningen som
skapar utveckling.116

2.3.2

Coaching – en metod för fortbildning av lärare. Vinst för eleverna.
Nationell satsning på nya verktyg i skolarbetet. Ett exempel.
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Ett intressant försök att i stor skala skapa stöd för nya
undervisningstekniker med coaching-metoder finns i en rapport från
utbildningsdepartementet i Pennsylvania, USA.117
Mentorsystem för de som coachar lärare och skolledningspersonalen.

Ett försök att utbilda lärare och skolledare inom senareåren med hjälp av
ett utbildningsnät av coacher och mentorer i tillämpningen av en bättre
klassrumspraktik ges av staten Pennsylvania. 118PAHSCI –Ett
utbildningsprogram med avsikten att alla elever ska erbjudas så goda
utbildningsmöjligheter som möjligt i språk, matematik och kärnämnen. Ett
fortlöpande månatligt program med utbildning av lärarna i fungerande
undervisningssätt där de ges tillfälle att med sina coacher diskutera
undervisning och lösningar på problem i vardagen. Programmet går ut på
att få elever att ta större del i sitt lärande, bli mer motiverade, få större
självförtroende och trivsel i inlärningen.
Bland undervisningsmetoderna inom PAHSCI finns många som går ut på
att eleverna själva ska söka sin kunskap. Därför utbildas lärarna i
problembaserade undervisningsmetoder samt hur de kan stöda eleverna i
dessa. Utvärderingar har visat att speciellt elever från låginkomst- och
minoritetsområden uppvisar goda resultat med dessa arbetssätt.
Varför satsades det på mentorer- och coaching?
Jo dels fick staten Pennsylvania hjälp med finansieringen, ett partnership
med The Annenberg Foundation, dels såg man att många elever lämnade
skolan med otillräckliga studieresultat. Inom samarbetet finns personer
med visioner om hur skolsystemet ska förbättras baserat på erfarenheter de
skaffat sig genom mångårig verksamhet i utbildningssektorn. Coacher
rekryteras på tidigare meriter och kunnande. De får vidareutbildning,
fördjupad förståelse och förses med strategier. Programmet har
flerårsperspektiv. Mycket av utbildningen för coacher som själva är
utövande lärare sker t ex i sommaruppehållet mellan terminerna. Redan
andra och tredje året sågs goda resultat. Innehållet varieras i förhållande
till individuella behov i olika klassrumsmiljöer. Nätverk inom och mellan
skolorna med samarbete har byggts.
Coachingen baseras på one-on-one upplägg. Coachar deltar även i möten
och coachar personal inom ledningsfunktioner i skolorna.
Mentorsystemet119 har gjort att coacharna hela tiden själva kunnat få stöd
i sitt arbete. Samarbetet på institutionsnivå mellan lärarna och
nätverksträffar bidrar till professionella utbytet. Lärarna har förvandlat sitt
arbete till teamwork istället för som tidigare ensamarbete med sig själva
117

Links to Learning and Sustainability
– Year Three Report of the Pennsylvania Highschool Coaching Initiative 2008
118
Links to Learning and Sustainability.
Year three Report of the Pennsylvania Highschool Coaching Initiative 2008
119
http://www.pacoaching.org/
om vidareutvecklingen Hämtat [2011-03-14]

29

som enda referens. Även om lärarna är ensamma i klassrummet så är
utbytet med kollegorna såväl formellt som informellt avsevärt större. Detta
har gynnat eleverna som genom arbetsmetoderna får styra mer kring sitt
eget lärande och därigenom tillskriva sig själva både större ansvar och
insikt att de kan forma sitt eget kunnande. Detta bygger självförtroende.
Metoderna fokuserar på möjligheter i klassrummet och bemötandet av
eleverna. Det handlar om konkreta råd i undervisningsstrategier men också
hur lösa och bemöta svårigheter hos enskilda elever. Coacherna kommer
också in i klassrummen och delar med sig av arbetsmetoder som sedan kan
tas över av lärarna. Gradvis byggs ett helt nytt koncept. Elevers
självförtroende matas med tankar om att våga prova, för det kan lyckas.
Läraren stöttar och hjälper i utformningen men eleverna själva genomför
uppgifter.
Coachupplägg har inte vunnit så starka insteg i svenska skolsystemet,
idéerna prövas så smått.120 Bl a ges visa möjligheter inom 1:e lärar- och
lektorsverksamheten.121 Dessa tjänster utnyttjas på mycket olika sätt.
2.3.3

120
121

Elevens uppfattning av sin situation, läraren som föredöme.
Att bygga elevers självförtroende sammanfaller med arbetet att främja de
positiva grupprocesser som hävdar de demokratiska spelreglerna122.
Eleverna ska yttra sig och bilda sig egna uppfattningar. Genom att inte
diskvalificera avvikande åsikter som jag kanske anser är fel, utan försöka
belysa ämnet för diskussionen med sakargument eller tala om varför jag
har en annan åsikt bekräftar jag att jag lyssnar på eleven. Britta Liljegren123
refererar till vikten att bejaka och acceptera andras verklighetsuppfattning.
Även då man inte håller med om innehållet eller de handlingar som någon
begått bekräftar man att man lyssnar och försöker förstå vad eleven menar.
Hon menar att motsatsen, diskvalificering av elevers rätt att yttra sig
genom hån, hot, straff även med mer subtila metoder, även ifrån gruppens
sida genom kommentarer eller utfrysning leder till negativ social identitet
och diverse mer eller mindre dolda motattacker och störningar. Självbilden
och självförtroendet är här ofta kompelementäraDet handlar om att uppnå
en trygghet i samtalet och kommunikationen såtillvida att det ena påverkar
det andra..
Det kan vara svårt att nå en öppen dialog. Lyckas det är det ofta ett bra
redskap för att inge en känsla för allas värde. Det bästa är om eleven inser

http://skolvarlden.se/artiklar/ta-en-coach-och-slapp-kontrollbehovet [2015-03-21]
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att det är den själv som i hög grad sätter spelreglerna för sitt växande. Det
som man tillåter andra i gruppen kan man också kräva själv. Att få dela
åsiktsrummet. Skolledare, lärare och övriga vuxna har ansvar att skapa
positiva inlärningskulturer och skolmiljöer som är öppna för nya
förhållningssätt.124 Det är tillåtet att inte ”kunna från början”. Det måste
vara tillåtet att begå misstag som kan korrigeras. Ge uppmuntran och
hjälpa elever uppfatta sitt utbildningsbehov. Ta vara på den naturliga
vetgirighet som finns hos ungdomar (och vuxna).125 Integritet innefattar
rätten att inte kränkas. Att ha stark integritet handlar om att inte bryta etiska
regler som man ställt upp för sig själv. Det handlar inte bara om att värna
egna moraliska gränser utan också att erkänna andras rätt till integritet.
Integritet är starkt kopplat till gott självförtroende. Läraren visar genom att
lyssna, sättet att uttrycka åsikter och etiska ställningstagande och i
bemötandet av eleverna på moraliska regler för vårt handlande mot
varandra. Integritetsrummet skiljer sig mellan människor. Det är avhängigt
en personlig känsla och uppfattning men är också delvis ett socialt
påverkat och format system av uppfattningar om vad som går an. Ibland
leder missuppfattningar eller medvetna kränkningar till bråk. Spelreglerna
måste klaras ut.126
Hur vi hanterar integritetsfrågor är viktigt ur andra aspekter. Lärare har
ofta t ex insyn i familjeförhållanden eller får veta saker i förtroende. Det
är ett stort ansvar att inte svika dessa förtroende eller yppa något som kan
vara känsligt för eleven eller dess familj. Lärare har samtidigt ofta
komplexa situationer och relationer att ta hänsyn till. I ambitionen att lösa
konflikter kan gränsdragningen mellan att skapa demokratiska spelregler
och uppförandekoder komma i konflikt med en del personers maktanspråk.
Ibland behöver vi bara förstå elevens situation.
”En hjälp i denna problematik kan vara att ta stöd i idéer om möten mellan
perspektiv”. Våra utgångspunkter präglar vad vi ser och hur vi agerar. De
möten som kommer till stånd mellan barn och vuxna i skolan och förskolan
har att göra med såväl skilda som delade livsvärldar, erfarenheter och
perspektiv127.
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2.3.4

128
129

Vikten av att ha en social positionering.
Som Liljegren128 påpekar är bland de svåraste sociala erfarenheterna att
inte bli sedd alls. Något som gör att elever väljer att hellre ha en negativ
social identitet än känslan av att inte betyda något. Ibland när vi har stökiga
elever ska vi tänka på detta. Kan vi i samtal få eleven att se en möjlighet
att byta ut ett interaktionsmönster med vinst för självkänslan så hjälper vi
både eleven och omgivningen till ett större utbyte av skoldagen.
Att söka vägar för att förstå utgör nödvändiga grundstenar i vår syn på
andra. Olikheter kan respekteras lättare då de synliggörs. Här är konsensus
inte nödvändigt, inte strävan efter enighet utan istället respekten för
kontrasterna och kunskapen som vi får om varandra ifråga om barnens och
de vuxnas upptäckter, erfarenheter och etiska ställningstaganden.
Samtal ger tillfällen till både nya lärdomar och att påverka med bibehållen
respekt för varandra som oliktänkande individer. Samtidigt kan vi få en
kommunikationskanal för att hävda de principer som gör det möjligt att
fungera i skolans sociala sammanhang. Vi behöver samtal kring allt som
berör arbetet i skolan, även värdeetik och nyttan med att behandla varandra
på ett hyggligt sätt.129 Det är viktigt med social tillhörighet. Pratar vi inte
om dessa ting kommer eleverna i alla fall att tillämpa social positionering.
Ibland kan detta innebära sk sänkningar och trakasserier av skolkamrater
för att hävda sig på något plan om än på andras bekostnad. I värsta fall
leder det till mobbing. Ett mer öppet samtalsklimat ges möjligheter att
belysa och interagera och därmed påverka. I boken ”Samtalet med
känslomässig intelligens ” av Hilmarsson ges goda råd om hur
samtalstekniker kan utveckla kommunikationsfärdigheter och skapa ett
gott samtalsklimat. Även mellan pedagogerna. Skolledningen bör också ha
möjlighet att på ett mer informellt sätt kunna delta i diskussioner kring
förhållningssätten och normerna i vardagen. Förutom explicita hållningar
så finns dolda implicita. Vad vi faktiskt gör i praktiken påverkar ju våra
elevers syn på vad som går an.
Eleverna är också en del av det större samhället och de förhåller sig, liksom
skolans pedagoger, till sig själva, sina kamrater, till sina lärare och den
skolkontextuella kulturen i enlighet med detta. Normer som styr våra
förhållningssätt är inte alltid tydliga. De kan bli tydligare när vi börjar
fundera och diskutera. Ungdomarnas inbördes subkulturella utbyte har
också stor betydelse för deras sätt att förhålla sig till skolkulturen.
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2.3.5

Normer kan vara kulturellt betingade.
Jag kommer inte att fördjupa mig i av vad kulturell bakgrund betyder. Det
finns naturligtvis sådana aspekter. Vissa normer med betydelse för elevens
självförtroende är annorlunda mellan länder. Att gå i en svensk skola kan
vara både bättre och sämre. Vi kan påverka elevers attityder och därigenom
normativa delar av deras skolkultur, normer som styr elevers handlingssätt
och sätt att betrakta sig själva och omgivningen.
Man kan göra jämförelser som t.ex. Spyridiola Levidioti-Lekkou gör.
Grekiska och Svenska ungdomars förhållanden och åsikter om tillvaron
undersöktes i ett antal skolor.130 Skolans roll i att understödja elevens
sociala kompetens och personliga utveckling i vissa avseenden är beroende
av familjeförhållandena. För svagpresterande elever betyder skolan mer i
Sverige för elevernas självuppfattning. Trygghetssystemen skiljer sig och
det är något färre ungdomar i Sverige som redovisar mentala hälsoproblem
än i den grekiska delen av undersökningen. Svenska ungdomar har något
bättre värden för social kompetens och grekiska ungdomar är i denna
undersökning bättre på aktiviteter och har högre betygsprestationer i de
äldre åldersgrupperna (14-15 år och 16-17 år). Känsla av socialt samspel
och tillhörighet är ungefär lika i de två länderna men något högre hos
grekiska ungdomar i yngre åldrarna och hos grekiska flickor jämfört med
ungdomar i Sverige. Självförtroendet var jämförelsevis högre rankat av
eleverna själva hos flickor i Grekland, pojkar i Sverige och i yngre
åldersgruppen i Sverige. Tendensen var att självförtroendet i den äldre
gruppen var lägre. För ungdomar i Sverige var värdena bättre för de som
hade föräldrar, fader och/ eller moder med högre yrkesstatus. Kopplingen
mental hälsa hos ungdomarna och dessa faktorer var stark i båda länderna.
Hur de uppfattade sina möjligheter till att klara av studier samt deras
allmänna självkänsla var knutet till såväl självförtroende som hur de
uppfattade sin situation socialt. De värderade och jämförde sig också med
vad de trodde var omgivningens värderingar.

2.3.6

Utveckling av verksamheten, professionellt utbyte med kollegor
och ny teknik.
Lärare lär sig om enskilda elever, utvärderar undervisningsmetoder och
utvecklar nya metoder. Eleverna ska ges möjlighet till att utvärdera sitt
eget lärande. Gärna genom ”metoder där elevens förmåga att söka
kunskap, att analysera, att göra prioriteringar, dra slutsatser och att

Levidioti Lekkou, Spyridiola. (2006). Adolescents´voices. Menthal health, self – esteem, sense of
coherence, family functioning and life attitudes in Swedish and Greek Adolescents. Department of social
work. Umeå University.
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presentera sitt material får praktisk övning. ”131 Det kan integreras i strävan
att elever ska få självförtroende, se sitt eget utbildningsbehov och våga
komma med idéer om vad de vill göra. De måste också få utvärdera t.ex. i
lärarledda samtal hur de senaste studierna och skolarbetet har utfallit.
Vilket var bra och vad kan förbättras. Tala med dem om särskilt intressanta
arbetsmetoder och annat.
Många elever skulle fungera bättre om lektionsuppläggen varierades så
fler sinnen blev engagerade. Här finns utmaningar att utvecklas som
pedagog. Ett nationellt tematiskt utbildnings- och fortbildningsprogram
borde vara tillgängligt för de lärare som önskar delta under några veckor
varje år med kompetenta ledare. Det bör bygga på frivillighet och lust och
utveckla vår förmåga att entusiasmera eleverna. Introduktionen av
tekniska hjälpmedel likväl som IT och användning av WWW 132bör
åtföljas av fortbildningskurser för de pedagoger som önskar detta. Ty
datortillgång är ett verktyg för elevers utveckling som svarar mot
verklighetens krav. Elevers självförtroende är beroende av att kunna
hantera datorer. Både kunskapsinhämtning, skapande (musik, grafik,
bildbehandling e.t.c.) och modern texthantering görs på datorn.
SKL(sveriges kommuner och landsting) vad gällerskolverksamheten
fokuserar bl a nu på statligt understödd utveckling meddelst försteläraroch lektorstjänster.133
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3.0

I följande avsnitt sammanfattas de viktigaste rönen och förs en
diskussion kring innehållet

3.1

Samtalskultur. Personliga bemötandet och inlärningsmiljön.
Det är önskvärt att en atmosfär råder som tillåter kommunikation. Att
elever inser att de påverkar situationen och sin egen inlärning. Skolledare,
lärarna och övriga vuxna i skolan har ansvar att skapa positiv
inlärningskultur och skolmiljöer. Tolerans men ändå regler som skapar
utrymme för olika personligheter och ser till att ingen kränks. Läraren visar
genom att lyssna på elever, uttrycka åsikter och etiska ställningstagande i
bemötandet av eleverna på moraliska regler. Samtal, dialog och
kontaktytor är också basen för elevernas och lärarens utveckling av
undervisningen. Valet av arbetsformer, tid, material, lagarbete mm ger
ramar för arbetet och elevernas utvecklingsmöjligheter.134Elevernas utbyte
sinsemellan är viktigt. Deliberativa diskussioner utvecklar egna begrepp.
Arbetet med elever hamnar ofta innanför det personliga utrymme som
varje elevs integritet utgör. Krävs fingertoppskänsla. Att hantera detta
bygger ofta på erfarenhet. Detta bör kunna diskuteras kollegor emellan.
Det kan vara till stor hjälp. Du kanske inte tycker att du behöver det men
din kollega kanske blir glad för hjälpen. Det kan vara en oerhörd hjälp att
ha ett bollplank hos kollegor. Det måste fås och ges konstruktiv kritik av
den praktik vi tillämpar.135 Även gentemot elever på ett sådant sätt att de
förstår att det är menat för att de ska få en personlig utveckling. Framhåll
sådant som är bra och peka på förbättringar som kan göras.
Misstag är en del av lärandeprocessen och det handlar om att anstränga sig
för” att utifrån egna förutsättningar uppnå en personlig utveckling… I en
god lärandemiljö kan rutiner i arbetet hitta sina former och den enskilda
kontakten med elever öka. Svaga sociala relationer medför att eleverna och
läraren inte har tillräcklig förståelse för varandra..”136
Integritetsfrågor är ofta viktigt ur många synpunkter. Lärare har ofta t ex
insyn i en elevs familjeförhållanden och får veta saker i förtroende. Det är
ett stort ansvar att inte svika förtroende eller yppa något som kan vara
känsligt för eleven eller dess familj. Detta är en del av lärarrollen. Det är
ofta mycket komplexa situationer och relationer att ta hänsyn till. I
ambitionen att lösa konflikter vinner vi på att skapa demokratiska
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spelregler och uppförandekoder. Eleverna behöver trygghet i den dagliga
situationen, där de känner att de kan yttra sig och ta upp frågor till
diskussion. Någonstans i planering med eleverna bör det finnas med.
”.. möten som kommer till stånd mellan barn och vuxna i skolan och
förskolan har att göra med såväl skilda som delade livsvärldar, erfarenheter
och perspektiv” 137. Detta måste få komma fram för att lära av varandra.
3.2

Slutsatser och noteringar
Hur har jag lyckats besvara frågeställningen och syftet med detta
examensarbete?
Ur det som jag funnit kan gärna noteras följande;
Dagliga omsorger
Några av lärarna anser att det är i det dagliga arbetet som de ger elever stöd,
beröm och hjälp med det de gör, för att stärka självförtroendet. Uppgifter ska vara
av varierande svårighetsgrad. Enkla övningar ska blandas med uppgifter som ger
motstånd där eleven måste tänka och pröva sig fram. När de lyckas växer de. Att
uppmärksamma de små stegen och ge mycket beröm är viktigt för att stärka
självförtroendet. En lärare anser att man måste bekräfta varje elev varje dag och
hjälpa dem att se kvalitéerna i varje arbete. Antalet elever vi har ansvar för är här
begränsande. För att vara till hjälp måste pedagoger se eleven ur ett holistiskt och
relationellt perspektiv.
Det behövs ordnade inlärningsförutsättningar men låt eleverna få upptäcka en del
själva. I en c-uppsats vid Linköpings universitet studerade Sara Björnhammer
och Malin Vejdal självtillitens roll i yngre skolåldern.138 Självförtroende är något
som vi behöver i alla åldrar. Där framhölls vikten av att alla elever blir sedda, det
sociala erkännandet. Att lyssna till vad elever tänker och bemöta dem och skapa
ett tryggt klassrumsklimat ansågs vara det som skulle göra det möjligt att eleverna
kunde utveckla en egen självtillit. Omsorgerna ser annorlunda ut gentemot äldre
elever. Att uppmärksamma sina elever gäller dock som allmän regel.
Beröm
Beröm är bra för både den som ger och den som får det. Beröm stärker den
personens självförtroende. Genom att vara konkret och tydlig. Vad är bra
i det som personen gjort? Undervisar vi samtidigt som vi ger erkännande.
Personen kan bilda sig en uppfattning om vad vi berömmer. Beröm
stimulerar, gör den människan glad och verkar motiverande för ytterligare
ansträngningar. Barnen behöver kärlek för att växa och när vi berömmer
är det en form av positiv kritik. Detta gäller även vuxna. Det vi tycker
fungerat bra belyses. Detta ger mottagarens lustcentrum ett positivt minne.
Då förstärks inlärning. Att lyckas lösa och förstå uppgifter ger
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lustupplevelse och fungerar då motiverande. Om vi ser att något kan
fungera bättre;. D v s; ser lösningar och ger stödjande strukturer både till
gruppen elever som till enskilda elever. Undviker att väcka olust ty det kan
vara svårt att reparera.
Elever jämför sig prestationsmässigt med omgivningen
Stefan Johansson nämner Rose-Marie Ahlgren139 som har en modern
tappning av ´spegelteorin´.
”..vad andra tycker om en sker inte endast direkt av signifikanta andra
utan också indirekt genom att man påverkas av andras normer och sedan
delvis använder dem för att bedöma sig själv. Individen använder gruppen
som referens för att bestämma sin egen ambitionsnivå. Om inte individen
når upp till denna nivå så påverkas självförtroendet negativt (Ahlgren
1991)”. Hon nämner att det är för självförtroendet betydelsefullt då man
lyckas och når uppsatta mål. Detta slår Johansson fast i intervjudelen är en
av orsakerna till att svagpresterande elever får sämre självförtroende då de
mer sällan når de av skolan uppställda målen. Lärare kan påverka genom
”lagom” delmål och respons. Brister i grundläggande självtillit kan leda
till att elever som utsätts för motgångar kan hamna i en ond cirkel av allt
sämre självtillit. Delmål hindrar att de ger upp på vägen. Att bli sedd
stärker självbilden. En iakttagelse är att ”duktiga” elever som hamnar i en
klass med duktiga elever, exempelvis efter att ha börjat i gymnasiet, kan
uppleva att de inte håller ”måttet”. Detta trots en bra insats. Vilket påvisas
i Carina Franzén Ekendahls undersökning.
Arbetsformer och inlärningsmiljöer
Vi skapar arbetsformer och arbetsklimat och påverkar miljön så eleverna
känner sig trygga. En liten skrift som är väldigt positiv och ger många tips
om hur man kan påverka inlärningsförhållandena är Christer
Gudmundssons; Konsten att lära ut … och in.140 Man kan tillsammans med
elever och kollegor påverka formerna och miljön till det bättre. Människor
fungerar olika, så det gäller att komma underfund med inlärningsmetoder
som passar våra elever. Ibland får vi därför variera metoderna så alla får
en chans. Även små förändringar av inlärningsmiljön kan ha en avgörande
påverkan. Det kan t ex vara att använda bakgrundsmusik under vissa delar
av arbetspass. Beroende på ämnesområde som studeras ges olika
möjligheter. Matematiklärarens tankar kring självförtroende har beskrivits
av Maria Sjöblom.141 Intressant är mentala tekniker och träning i
självförtroende som nämns av Boström&Wallenberg.142 De prövade sina
metoder på gymnasieskolan under ett antal år med goda resultat. De ger
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inblick i att arbetsmetoderna som ger bäst resultat skiljer sig åt pga vilka
inlärningskategorier eleverna tillhör. Visuell, auditiv eller kinestetisk?
Flera sinnen bör få stimulans för att elevernas förmåga ska komma till sin
rätt.
Att skapa relevans och möjligheter att reflektera både enskilt och i
elevgruppen över innehållet och vad som man kunnat lära sig är centralt
och bidrar även till en bättre självbild143och förmåga att argumentera.
Kommunikation och dialog med eleven
Samtal kan fungera stödjande. Eleven kan få en antydan om vilken riktning
som leder framåt. Coachingtekniker ger stöd för en egen motivation, syftet
med coaching är att frigöra människors naturliga tillväxt och utveckling.
Vilket är målet för varje modern pedagog. Från den coachades behov sätts
konkreta mål att uppnå. Misslyckanden är endast en kunskapskälla att lära
ur, nya strategier och framgångsmål är fokus. Den coachade stöds att själv
sätta nya mål, ta ansvar för sin egen utveckling i samarbete med coachen
som ställer ”tänka – till”-frågor och bekräftar bra initiativ och förmågor.144
Coaching, ett modernt ord för ledar- och mentorstekniker som betonar det
som fungerar och ger alternativ för den som coachas att ta ställning till.
Lösningsinriktade samtal är ytterligare ett sätt att utvecklas för den
enskilde eleven, kan även tillämpas i grupp. Teknikerna kan pedagoger ha
nytta av då de vill skapa motivation, förändring och arbetsglädje.
Hilmarsson betonar vikten av att beslut och målsättningar följs upp. Ofta
är det uppföljningen som skapar utvecklingen.145 Att arbetsformerna ger
eleverna bollplank för sina funderingar och slipper köra fast är viktigt för
förmågan att tillägna sig begrepp och upplevelsen av att vara delaktig i det
gemensamma utbildningsarbetet. Samtalet om vad man lärt sig, hur man
gått till väga, vad man skulle vilja veta ger kunskaper, egna inlärningssätt
och inblick i hur det kan göras bättre. Elevernas upplevda skolsituation är
i litteraturen fragmentariskt återgiven. En viss uppfattning kan fås i
enkätundersökningar. Intrycket är att det skiftar oerhört hur eleverna har
det och oftast får vi nöja oss med indirekta speglingar. Viktigast är nog att
varje pedagog försöker lära känna sina elever och reflekterar kring deras
behov Man behöver inte vara överens för att respektera varandra. Lärarens
roll är att leda och lotsa.
Britta Liljegren hävdar att bland svåra sociala erfarenheter är att inte bli
sedd alls. Elever väljer ibland att hellre ha en negativ social identitet än
känslan av att inte betyda något. Låt dem få känna sig synliga och
143
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uppmärksammade. Prata med dem. Försök få elever att se vinster i att
ändra beteenden till det bättre. Kan elever se en möjlighet att byta ut ett
interaktionsmönster med vinst för självkänslan så ger det både dem och
omgivningen ett större utbyte av skoldagen. För många en väg till ett bättre
självförtroende. Insikt är essentiellt. Olikheter kan lättare respekteras då
de synliggörs. Konsensus är inte nödvändig, däremot respekten för
kontrasterna och den kunskap vi får om varandra. Erfarenheter och olika
etiska ställningstaganden ger tillfällen till att påverka med bibehållen
respekt för varandra. Samtidigt ger det kommunikationskanaler i skolans
sociala sammanhang.

Tekniker för att påverka självförtroende och inlärningsförmåga
I Gudmundssons bok kan man bl. a läsa om positiva affirmationer och om
positivt frigörande från negativa föreställningar som hindrar inlärning. Här
finns tankar om sätt att påverka inlärningsförhållandena. Många konkreta
råd. Även suggestopedi inspirerad av professor Georgi Lozanov bygger på
att med hjälp av avspännings- och koncentrationstekniker öka förmågan
till att komma ihåg och lära sig. Metoderna inbegriper bl. a användning av
musik för att försätta eleverna i ett idealt tillstånd för inlärning.146 147Vidare
har litteraturundersökningen givit resultat som tyder på att elever är
mycket känsliga för att utsättas för kritik inför gruppen. Därför tänka på
hur utformar våra råd och ibland söka enskilda samtal med eleverna. Att
betona det som är bra leder lättare till ett motiverat arbetssätt hos eleverna.
Arbetsuppgifternas svårighetsgrad bör varieras. Strukturera och ge råd
under arbetsprocessen. Bra när elever lyckas. När de inte lyckas hjälp dem
att analysera varför och hur de bör gå till väga istället. Bland de komplexa
faktorer som avgör om elever ska lyckas finns motivationen. Framgång ger
lustkänslor och känsla av att ha lyckats. Det omvända bör omvandlas till
möjlighet att lära ur misslyckandet för att lyckas bättre vid nästa försök.
Stödet i omgivningen och den egna uppfattningen om hur omgivningen ser
på oss är essentiell för att inte tillskriva ett arbetstekniskt nederlag sitt ego.
Pedagogen bör därför närhelst ges tillfälle visa hur man går till väga för att
lyckas bättre. Låt eleverna arbeta med uppgifter som de har en god chans
att lösa. Eleven bör få goda instruktioner så att den anar hur den ska gå till
väga. Då lyckas eleven med allt fler uppgifter. Då stärks självförtroendet.
Samarbete och fortbildning
Ibland behöver vi förnya vår repertoar. Det har förekommit en del
fortbildningar under senare år och sådana behövs och bör göras
tillgängliga för alla pedagoger som är inriktade mot det offentliga
skolsystemet. Ett intressant försök att i stor skala skapa understöd för nya
undervisningstekniker med hjälp av coachingmetoder finns redovisat i
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rapporten från utbildningsdepartementet
Nya arbetssätt? Ibland behövs nya influenser.

i

Pennsylvania,USA.148

Motivation
Bland faktorer som avgör om en elev eller grupp av elever ska lyckas finns
viljan att ta itu med arbetsuppgifterna. Psykologiskt väcker insikten om
belöning lusten att delta. Framgång ger motivation. Det omvända att
misslyckas bör ses som möjligheter att lära för att lyckas bättre vid nästa
försök. Stödet i omgivningen och den egna uppfattningen om hur den ser
på oss är viktigt för att inte nedvärdera sitt ego. Så stärks så småningom
självförtroendet.
Motivationens betydelse undersöks av Maria Kilbrand.149 Hon beskriver
det som att ” öppenhet och engagemang samt förmåga att själv kunna
kritisera och reflektera över sitt arbete är egenskaper en lärare behöver som
vill arbeta med sina elevers motivation.”. Motivationen är inte en egenskap
hos en individ skriver hon, utan följden av ”de erfarenheter man gör och
det bemötande man får”. Tillsammans med tilltro till egen förmåga är det
grunden för en god inlärningssituation. Hon inriktar sig framförallt på
prestationsmotivation, självförmåga och attributionsteorier samt fakta
relevanta för pedagogens roll i att stärka eleverna.
Den naturliga nyfikenhet som de flesta bär med sig från barndomen
beskrivs som inre motivation. Elever arbetande med inre motivation tycker
naturligt om att lära sig saker och uppnår ofta djupinlärning.150Yttre
motivation ges av att tillfredställa lärare, få bättre betyg, göra sina kamrater
nöjda etc . Kilbrand nämner intressanta rön från Atkinson om
prestationsmotivation samt Wieners attributionsteori som går ut på att ”
motivation resulterar av värdet en uppgift har … och hur stora
förväntningar han eller hon har om att klara den.” Avgörs också av
sammanvägningar av bedömd svårighetsgrad, tidigare framgång,
akademisk självuppfattning (d.v.s. självförtroende vad gäller denna typ av
uppgifter) men påverkas också av lärares, föräldrars, kamraters syn på oss.
Kilbrands arbete belyser hur lärare kan tänka. Både sättet att närma sig
elever och att försöka påverka deras självuppfattning och motivation på ett
bra sätt. Skolårens betydelse för självförtroendet lyfts fram med
hänvisning till K.R. Nilzon;
Visa eleverna förtroende. Låt dem forska utan rädsla för eventuella
misslyckanden. Uppmärksamma deras upptäckter. Låt dem berätta. Enligt
psykolog John Rosemond låt elever känna sig respekterade, de lär sig då
visa andra respekt. Ge stöd, respons och lär dem att ta ansvar genom att få
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ta konsekvenser av sina handlingar. Nilzon nämner de signifikanta andra
samt det starka sambandet mellan självförtroende och social gemenskap.
Vi känner igen tankar av Georg Mead och Charles Cooley och deras
´spegelteori´ som manifesterar sig i modern forskning.
Att få eleverna aktiva i sin egen kursplan
Stöd eleverna att bli delaktiga i planeringen av kursen och komma med
synpunkter på innehållet. Läraren får möjlighet att motivera olika
kursinslag. Ju äldre och mognare elever är kan de komma med insiktsfulla
bidrag.
Se även Glassers idéer om hur elever ska motiveras genom egeninitierade
projekt och genom att bibringas kvalitetsbegrepp. 151 Läraren har
huvudansvaret att strukturera kursen och kan genom dialog få elever
motiverade.
Att göra eleverna medvetna om hur de lär sig.
Bl.a. Karin Taube pekar på hur metakognition hos elever om
inlärningsstrategier kan hjälpa dem bli mer avslappnade i förhållande till
skolarbetet. Detta är ett verktyg som eleven behöver tidigt, för att kunna
se orsaker till att de ibland inte kan lösa uppgifter. Bra om lärare hjälper
med detta. Hellre att eleverna gör försök att lösa uppgifter och sedan lär
sig varför det inte fungerar än att de avstår från att försöka. Läraren ska
avdramatisera misslyckanden och helst förvandla dem till delframgångar.
Eleven lär sig något och lyckas bättre nästa gång.
Att utmana elevers vilja att utvecklas och klara nya och annorlunda
uppgifter
Taube bland andra pekar på att elever regelbundet behöver få uppgifter
som är något svårare och tillför något nytt. Här är det då möjligt för
pedagogen att utveckla en inlärningskultur där eleverna kan både försöka
med hjälp av sina tidigare kunskaper, litteratur, verktyg, kamrater och/
eller med stöd av läraren. Då eleven känner att det ligger inom det möjligas
ram och att läraren tror att eleven ska klara uppgifterna stärks
självförtroendet.
Att få klart för sig rätten och möjligheten att uttrycka sina tankar
I diskussioner, samtal och grupparbeten får eleverna tillfälle pröva begrepp
och lära av varandra. Spelreglerna för hur eleverna ges möjligheter att yttra
sig och lära sig att lyssna på andra kan läraren påverka.
Självförtroende och självbild hänger ihop men det finns skillnader.
Att utveckla verksamheten så man stärker självförtroendet då elever lyckas
med sina studier är fullt möjligt. Utveckla självbilden på positivt sätt kan
vara svårare beroende på tidigare erfarenheter, vad som händer i hemmet
och på fritiden. Kulturella särdrag kan ha betydelse. Bemötandet från
läraren och kamraterna har stor betydelse för hur individen värderar sig
själv. Det är väsentligt att filosofin som dagligen omger våra unga klargör
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att; Man måste inte vara bäst för att vara bra. Det ska vara roligt att delta i
undervisning och ges möjligheter till egna tankar. Samtidigt bör vi få
eleverna att uppskatta möjligheten att lägga in kvalitetssträvan i sitt
förhållningssätt. Möjligheter att genom olika arbetssätt, material och i
klassen få uttrycka sig. Kompetensmotivation kommer ur elevens lyckade
försök att tillägna sig kunskap eller genomföra arbetsuppgifter. Det
tillkommer också en social dimension där eleven kan känna att den är
accepterad och har en självklar plats i det gemensamma.

3.3

Diskussion
Jag har i det här arbetet lyckats lyfta fram en del väsentligheter som
besvarar och ger insikt i problematiken. Samtidigt är det bara att konstatera
att svaren på frågeställningen förmodligen kan fördjupas om fler källor
penetreras. Genusperspektiv kunde anlagts.
Även i en bredare
undersökning skulle det alltid finnas mer att tillföra. Viktiga rön har dock
framkommit. Även duktiga elever behöver få tillräcklig uppmärksamhet.
Trygghetsaspekten har berörts i förbigående med hänvisning till bl. a.
Abraham Maslows arbeten om att grundbehoven ska vara tillfredsställda
innan en elev kan utveckla sin förmåga till att omfatta abstrakta och
akademiska begrepp. Några av mina källor har valt att lägga samman olika
självbegrepp. Detta gör att jag som läsare kan göra mer än en tolkning av
de slutsatser och rön som jag vill jämföra. Jag får naturligtvis själv stå för
urval och tolkning av dessa texter. Jag försöker följa mina teoretiska
grundansatser och applicerar detta på behovet av svar på min
frågeställning.
Det är flera aspekter som jag kan lyfta fram gällande möjligheter för
praktiserande lärare att understödja elevers självförtroende. Bygga
självförtroende bör ingå i arbetet med att främja de positiva grupprocesser
som hävdar de demokratiska spelreglerna. Lärare vill att elever ska yttra
sig och bilda egna uppfattningar. Valet av arbetssätt kan öva upp elevens
förmåga till argumentation och självförtroende152. Genom att inte
diskvalificera en avvikande åsikt som jag anser är fel, utan snarare försöka
belysa ämnet för diskussionen med sakargument eller tala om varför jag
har en annan åsikt bekräftar jag att jag lyssnar på eleven. Liljegren.153
refererar till vikten av bekräftande kroppsspråk och avlyssnande av andras
verklighetsuppfattning. Även att man inte håller med om innehållet eller
de handlingar som någon begått bekräftar man att man lyssnar och försöker
förstå vad eleven menar. Hon menar att diskvalificering av elevers rätt att

152

Rudsberg, Karin. 4 Elevers lärande i argumentativa diskussioner om hållbar
utveckling
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:695302/FULLTEXT01.pdf [2015-0401]
153

Liljegren, Britta . Elever i svårigheter. Familjen och skolan i samspel. 2:a upplagan Lund.
Studentlitteratur (2000)
s 63

42

yttra sig genom hån, hot och straff även med subtila metoder och även ifrån
gruppens sida genom kommentarer eller utfrysning leder till negativ social
identitet och diverse mer eller mindre dolda motattacker och störningar.
Det är viktigt att inge en känsla för allas värde och att låta eleverna märka
att de är unika människor. Deras insatser betyder något. Bäst är om elever
inser att det är de själva som i hög grad sätter spelreglerna för sitt växande.
Det är en medveten manipulation av gruppens attityd enligt konceptet att
elever formar sin egen inställning efter påverkan inom gruppen.
Det som man tillåter andra i gruppen kan man också kräva själv. Att få
dela åsiktsrummet. När läraren umgås med eleverna visar hen vad som
förväntas, uttrycker åsikter och etiska ställningstagande. Bemötandet visar
på moraliska regler för vårt handlande mot varandra. Det visar att vi
respekterar dem, samtidigt kräver vi naturligtvis respekt. Vi vill att de ska
uppföra sig väl mot sina kamrater men också mot oss, deras lärare. Som
ledare måste vi sätta normer som tillåter individuellt formade
personligheter. Så länge de inte kränker andra kan vi tillåta de flesta
individuella särdrag. Varje människa har ett integritetsrum. Hur
integritetsrummet är dimensionerat skiljer sig mellan människor. Det
formas som en personlig känsla och uppfattning men är också ett socialt
påverkat och dynamiskt system av uppfattningar om vad som går an. Det
kommer an på lärare att på ett pedagogiskt sätt ange samtalsformer som
eleverna kan delta i.154
.. ”först när en klass kännetecknas av goda sociala relationer, samt hög
grad av arbetsorientering, som en god lärandemiljö kan hitta sina former
och kontakten med elever kan öka. Svaga sociala relationer medför att
eleverna och läraren inte har tillräcklig förståelse för varandra..”155.
Bra umgängesformer mellan eleverna är en del av det goda arbetsklimatet.
För att hjälpa varandra krävs kommunikation.
Kontakten familj - skola kan ibland vara helt essentiell i förståelsen men
kan betyda att vi får veta saker i förtroende. Här har vi ett stort ansvar att
inte yppa något som kan vara känsligt för eleven eller familjen. Det är ofta
komplexa situationer och relationer att ta hänsyn till. Trots ambitionen att
lösa konflikter kan ofta gränsdragningarna mellan att skapa demokratiska
spelregler och uppförandekoder skapa nya konflikter. Var sätter vi
gränserna?
Av läraren avgränsade ämnen att behandlas i deliberativa samtal för att
samtidigt ge möjlighet till olika åsikter och synsätt kan lyfta aktuella
samhällsföreteelser och problem, även om det inte alltid leder till lösningar
ger det möjlighet att utveckla elevers begreppsvärld och
argumentationsförmåga.
Här möts både Vygotskijs idéer om social och enskild utveckling och
Meads. Meads syn på tillvaron är ekologisk och evolutionär. Organismer i
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naturen reagerar på sin omgivande miljö/andra och miljön reagerar på de
organismer som finns där.. likadant resonerar han ifråga om människors
utbyte av sociala kommunikationer i en viss omgivning.. det är ett
dynamiskt sätt att se på utveckling med en strävan mot något nytt i en
framtid och där tolkningen av det som varit determineras av
samtiden.156Vygotskij vill både ge elever tillgång till nya begrepp och låta
dem använda de verktyg de erövrat. Resonemang som berör verkligheten
ska på något sätt förankras och självförtroendet ökar om elever inser att de
kan följa med och vara delaktiga.
”En hjälp i denna problematik kan vara att ta stöd i idéer om möten mellan
perspektiv. Våra utgångspunkter präglar vad vi ser och hur vi agerar. De möten
som kommer till stånd mellan barn och vuxna i skolan och förskolan har att göra
med såväl skilda som delade livsvärldar, erfarenheter och perspektiv” 157.

Många elever bidrar till en positiv och intressant diskussion i klassrummet.
Detta bör vi uppmuntra. Självförtroendet ökar. De bör känna sig trygga
och veta att de kan lita på oss. Har vi lovat något måste vi alltid förklara
varför vi inte infriar löftet eller helst infria det.
Vad gäller motivationsaspekten måste lusten att lära också ses ur ett
trivselperspektiv. Motivation ger arbetslust. Arbete ger framgång. Viljan
att försöka på nytt när det inte lyckas bygger på egna insikter på metanivå.
Det är väsentligt att i filosofin som vi dagligen omger våra unga med
klargöra att; Man måste inte vara bäst för att vara bra. Det ska vara roligt
att få delta i undervisning och ges möjligheter till egna tankar. Försöka få
elever att uppskatta möjligheten att förbättra och lägga in kvalitetssträvan
i sitt förhållningssätt. Knuten när det gäller självförtroendet är att de i
enlighet med Meads teori jämför sig med sina kamrater och tenderar att
värdera sitt arbete i förhållande till ambitionsnivån i gruppen. Det gäller
då att bearbeta inställningen till hur man lyckas så att det inte blir en
identifikation med egenvärdet de gånger man inte lyckas. Att bli mer
inställd på att lära sig hur det ska gå till för att lösa uppgifterna och lyckas
bättre vid nästa försök. Läraren kan stödja och coacha, peka på det som är
bra och möjligheter till förbättringar. Inom gruppen bör det ha utvecklats
en acceptans för att vi som individer kan ha stora olikheter och ändå kunna
fungera som fullvärdiga medlemmar av gruppen. Här bör vi fundera, ges
eleverna möjlighet att bearbeta lärostoffet? Att genom olika arbetssätt,
material få uttrycka sig med egna idéer och begrepp. Bearbeta nya begrepp
som möter i skolan. Utforma lagom svåra uppgifter. Kompetensmotivation
kommer ur lyckade försök att tillägna sig kunskap eller genomföra
arbetsuppgifter. Pedagogens roll? Se till förutsättningarna för detta!
Kanske elever ibland har svåra problem som ligger utanför
undervisningsmiljöerna och vi räcker inte till i vissa situationer. Då måste
vi se till att rätt hjälp erbjuds. Jenner hänvisar till Maslow ” När eleverna
inte känner sig trygga i sin position i skolan uppfylls inte de
grundförutsättningar som Maslow 158 menar måste finnas för att
156

http://www.iep.utm.edu/mead/
Johansson, Eva.(2004). Barns perspektiv en rättighet på nåder. Etik i princip & praktik s 34
158
Maslow, Abraham H. (1987). Motivation and personality. New York. Harper & Row ss 16
157

44

motivation ska vara möjlig. Elever behöver positiva förväntningar ..”159
Detta kan vi i alla fall arbeta med.160,
Något som jag inte berört särskilt mycket är hur lärare ska bemöta elever
som uppenbarligen behöver empati, men de delar inte med sig av sina
tankar och bekymmer. Vi behöver ibland lära vissa tekniker, om detta
skriver Marshall Rosenberg i ”Lära för livet” och anger några
exempel.161Pedagoger behöver utveckla redskap och eget självförtroende.
Detta bör genom skolledningens försorg vara en del av verksamheten. På
ett personligt plan kan viss litteratur också ge vägledning.162 I den finska
skolan finns strukturer som gör det möjligt att både tidigt möta behov hos
elever och att på frivillig basis hinna få ett utbyte av erfarenheter med
kollegor.163
.”När vi låter möjligheternas språk omge barn och unga finns det en god
chans att de utvecklar sitt tänkande i positiva termer.”164
Bland komplexa faktorer som avgör om en elev eller grupp av elever ska
lyckas finns viljan att ta itu med arbetsuppgifterna. För den enskilde
handlar det om att se nyttan och lusten att deltaga. Psykologiskt väcker
insikten om belöningen lust att delta. Framgång ger lustkänslor och känsla
av att ha lyckats. Det omvända att misslyckas bör omvandlas till
delframgångar och/eller möjlighet att lära för att lyckas bättre vid nästa
försök. Stöd i omgivningen och uppfattningen om hur omgivningen ser på
oss är här essentiell för att inte tillskriva ett arbetstekniskt nederlag sitt ego.
Pedagogen bör därför när det ges tillfälle visa hur man går till väga för att
lyckas bättre. Så stärks så småningom självförtroendet. I många arbeten
har noterats en klar koppling till motivationen och även i det snäva
underlag som jag valt ut framkommer sambandet. Vad gäller lusten så ska
pedagoger vara försiktiga så de inte tar ifrån elever trivselinslag. De bör
även vara varsamma om den enskilde elevens självkänsla.

3.4

Utvärdering av verksamheten samt att ta vara på nya tekniker
Elev- fokus.
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Lärare ska ta hand om sina elever, utvärdera undervisningen och
slutligen unna sig som professionella att pröva och utveckla nya metoder.
Finns ramarna, ekonomiskt och organisatoriskt? Skolan borde ta in mer
av moderna maskiner som t ex datorer med olika intressanta programvaror.
Varför inte ett nationellt bibliotek som lånar ut programvara på läsårsbasis
till våra skolor? ”Alla elever har rätt att vara särskilda och olika – och är
det också..” För pedagoger gäller det att finna balansen mellan att se och
förstå elever som enskilda individer och som medlemmar av olika och
skiftande grupperingar..”165. Sociala och kulturella skillnader kan ge
mycket olika lärobehov.
Vad jag kan konstatera är, att för att få med alla aspekter av
lärandeprocesserna måste hänsyn tas till hur lärorummet, schemat,
styrdokumenten, reglerna för umgänget i klassrummet, hur skolan
fungerar samt hur eleverna som individer ges utrymme att inom de givna
ramarna och gentemot klasskamraterna får möjlighet att utvecklas.
Pedagogen får se att det finns olika sätt att uppfatta det som presenteras.
Minns de auditiva, de visuella och de kinestetiska preferenserna i sätten att
fungera. Inom detta får man ta möjligheterna att stärka självförtroendet hos
eleverna. Många elever har dock redan en självbild som försvårar att ta till
sig ett gott självförtroende. Betygssättning och proven för evaluering av
elevernas kunskaper kan för vissa elever bli en ständig påminnelse om att
de inte lyckas i skolan. Då behövs en dialog för att klargöra orsakerna till
att eleven inte lyckas. Är det rädsla för att inte lyckas igen, som får eleven
att avstå från att försöka? Det kan ju kännas bättre för självförtroendet att
betrakta sig som lat än att utsätta sig för ”nesan” att ha ansträngt sig men
misslyckats. Eller är det kunskapsluckor som gör lärostoffet svårt att
förstå? Varje människa är unik och varje gång vi möter en elev, en ny
erfarenhet. Ofta kan vi falla tillbaka på likheter i behoven hos eleverna.
Någon gång då och då kan eleven visa sig ha alldeles speciella
förutsättningar. Det är en av aspekterna som gör yrket så intressant. Det
professionella kunnande som en yrkesaktiv lärare skaffar sig under alla år
i yrket är en rik kunskapsbank. Förändringar i skolan bör ske med
samverkan från lärarkåren. En gradvis anpassning till en ny
samhällssituation, en stabil och försiktig förbättring av möjligheterna att
erbjuda alternativa arbetssätt som även tar vara på de insikter som lärare
redan har.166
Det som också framkommit enligt min mening är att det finns ett stort
behov av arbetssätt som någon gång eller regelbundet återkommande
under skolåren ger eleverna hjälp att utveckla sina emotionella och
relationella begrepp. Det bedrivs en viss sådan undervisning i vissa skolor
upp t o m mellanstadiet. Mer sällan ser man kurser i livskunskap på
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högstadiet167 utan i bästa fall integreras lite av det här i undervisningen i
övriga ämnen. På gymnasienivå ges det t ex vissa kurser i olika former av
drama, sociodrama eller dyl.168, det är dock svårt att få ett begrepp om i
vilken utsträckning dessa kurser erbjuds. De utgör ett tillfälle för vissa
ungdomar att bli mer säkra på sin identitet i förhållande till omvärlden och
stärker de inre redskap som gör det möjligt att få ett större självförtroende
och därmed genom spridningseffekten kan de ta motgångar utan att
självuppskattningen tar skada.
Ur min litteraturstudie: .. eleven uppmuntras att tänka att den egna
insatsen är det som eleven mest kan påverka och därigenom skaffa sig
kontroll över sina egna framsteg. Egna kunskaper, ansträngning och
strategier blir nycklar till självförtroende….

Vygotskijs syn på lärprocessens arbetsgång:
-Mål
- Medel/verktyg (även tankar)/ metoder
- Resultat /uppnådd kunskap/skickligheter/kompetens
-repetetiva inslag och nyanvändning av befästa begrepp
– nya koncept/utveckling
Ett intressant försök att enligt den lag som faktiskt finns fånga upp de
elever som inte klarar kraven i skolan är ”Arena - projektet” i Västerås.
Avhoppade gymnasieelever och även skoltrötta nior erbjuds
skräddarsydda alternativ-kurser samt praktik i näringslivet med
kommunens hjälp.169 Jag tycker vi har en relativt bra skola i Sverige med
många duktiga pedagoger, de flesta med ambitionen att ge eleverna en så
bra utbildning som det är möjligt. Arbetssituationen och elevernas behov
kan skifta och att få en bredd i undervisningsmetoderna med hjälp av
fortbildning samt att ha stöd av kollegorna tror jag är viktigt. Att inte ha
för stora klasser, det blir annars svårt att hinna med en holistisk elevsyn,
vi tvingas koncentrera oss på stoffet eller missar en del av våra elever.
Slutligen; arbetsglädjen och komma ihåg att lärare bidrar till elevers
kompetens och framtida möjligheter. I bra fungerande arbetslag kan lärare
ge sina elever oerhört mycket mer än när det saknas.
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3.5

Några ord om vidare forskningsperspektiv i relation till detta arbete.
Många av de elever som fungerar alldeles utmärkt skulle fungera ännu
bättre om vi varierade våra lektionsupplägg så fler sinnen blev engagerade.
Här finns en utmaning att utvecklas som pedagog. Önskvärda vidare
klarlägganden och forskningsuppgifter skulle kunna syssla med;
* har svenska lärare för stressigt för att hinna uppfatta elevers behov?
* Vilka faktorer tycker elever påverkar deras självbild och
självförtroende?
* Är det överensstämmelse mellan hur eleverna uppfattar att lärare och
undervisningsmetod påverkar deras självförtroende och hur lärarna
tror att de påverkar eleverna?
----------------Även detta kan säkert i viss mån också belysas genom
litteraturundersökningar
och
genomgång
av
befintliga
forskningsrapporter. Önskvärt vore emellertid om det i lite större skala
tillsammans frågeställningen som ligger till grund för denna undersökning
kunde undersökas empiriskt. Intressant att få observationer, enkäter och
djupintervjuer med såväl elever som deras lärare och handledare.
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