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Abstrakt 

Vår studie har utgått från syftet att undersöka mötet elev – lärare med fokus på hur mötet 

påverkar självkänslan hos eleven och i slutändan även möjligtvis elevens identitetsskapande.  

Studien har genomförts genom att elever i två gymnasieklasser i årskurs två har blivit ombedda 

att anonymt skriva ner hur de upplever att deras relation till sina lärare påverkar deras självkänsla 

i skolan. Vår fråga var generellt inriktad men om de ville skriva om ett speciellt möte eller ett 

speciellt ämne var det även möjligt. Möjlighet gavs även att skriva ner sitt namn för intresse av 

medverkan i en kompletterande intervju. Allt som allt gjorde vi tre gruppintervjuer med elever 

från bägge klasserna. Resultatet av berättelserna och intervjuerna har vi valt att redovisa i form 

av tre fiktiva karaktärer som fått representera de upplevelser och åsikter vi fann framträdde 

tydligast hos våra informanter.  

Materialet vi har sammanställt visar att läraren har stort inflytande på elevers självkänsla. Främst 

positivt i form av beröm och bekräftelse på prestationer samt genom att visa tilltro till sina 

elever. En personlig kontakt med eleverna uppfattas som värdefull för att stärka självförtroendet 

och att se dem för individer. Detta kan exempelvis ske genom att läraren ger ett personligt 

omdöme och stöttar och peppar när det inte gått så bra som eleven önskat på till exempel ett 

prov. Negativt inflytande på självkänslan i mötet med läraren anser eleverna vara favorisering, 

total avsaknad av bekräftelse samt negativt bemötande. 

 

Nyckelord: Självkänsla, identitetsskapande, relationer, elev, lärare, relationellt perspektiv, 

socialpsykologi 
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Vi vill framför allt rikta ett stort tack till alla elever som medverkat i vår studie och gjort denna 

uppsats möjlig.  

Vi vill även tacka vår seminariegrupp för utvecklande kommentarer och uppmuntran samt ett 

stort tack till vår handledare och seminarieledare Marianne Öberg - Tuleus för att du har trott på 

oss och vårt arbete. 
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Inledning  

Att ha en god självkänsla har stor betydelse för individen. Självkänslan kan liknas vid grunden 

av en byggnad som om den är stabil stöttar huset oavsett väderförhållande. Således skyddar den 

individen vid emotionella kriser och påverkar de val vi gör. En god självkänsla som ger oss 

självrespekt är ett grundläggande emotionellt behov (Johnson 2003). Låg självkänsla å andra 

sidan är ofta en bidragande faktor till ”sociala och psykologiska problem som ångest, depression, 

olika sorters missbruk, skolsvårigheter, våldsbeteende och självmordsbenägenhet” (Johnson 

2003, s 40).  

Vår självkänsla är en del av vår identitet (Johnsson 2003) Vår identitet utvecklas i ett 

sammanhang och vi tillskrivs och tillskriver oss situerade identiteter. Under vår uppväxt 

genomgår vi en socialisationsprocess där vi måste lära oss vilka förväntningar som finns utifrån 

våra situerade identiteter som exempelvis elev i skolan eller lillasyster i familjen. Den första 

socialisationen sker i hemmen, det är där vi utvecklar vårt första språk och lär oss hantera 

känslor och konflikter (Säljö 2005). Våra erfarenheter och det som händer oss bidrar till vår 

självbild. Då vi är sociala varelser och som sådana medvetna om andras omdöme om oss, är 

anpassning till omgivningens gillande eller avvisande oerhört viktigt (Johnson 2003). Vår 

självbild definieras därför av vår omgivning och de signifikanta andras (Hörnqvist 1999) 

uppfattning, det vill säga de personer som är betydelsefulla för oss i olika områden. Eftersom 

självkänslan enligt Maarit Johnson (2003) är den värderande aspekten av vår självbild formas 

således vår självkänsla i och av vår omgivning (Ahlgren 1991, Garpelin 1998, Hörnqvist 1999).   

Även skolan bidrar till vår socialisationsprocess och kan fungera som en sekundär 

socialisationsinstans. Eleverna ska lära sig regler och normer i den rådande skolkulturen (Imsen 

2005). Skolkulturen som sammanhang definieras till stor del av de normer och värderingar 

läraren förmedlar som vilka direkt eller indirekt påverkar elevens upplevelse av sin kompetens 

(Hörnqvist 1999). Lärarens uppdrag är att som god lärare visa omsorg om eleverna. Helt enkelt 

att kunna tänka och känna med dem samt att ha förmågan att sätta sig in i hur de upplever sin 

omvärld.  Gunn Imsen (2005) uttrycker det som att” kunna sätta sig in i elevernas situation” (s 

30) kanske är en av de viktigaste förutsättningarna för att skapa en undervisning som är 
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meningsfull för eleverna. Vidare poängterar hon skolans funktion som identitetsskapandande där 

skolan ska se till eleven som helhet. 

Det står uttryckligen i Gy11 att den svenska skolan inte består enbart av ett kunskapsuppdrag 

utan även ska forma självständiga individer:  

Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom kunna 

delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet” (Gy11 s. 6)  

Alltså ska skolan se till hela eleven och stödja dess allsidiga utveckling. Skolan ska bidra till att 

eleverna utvecklar kunskapstillägnelse genom personlig utveckling (Imsen 2005). Skolans båda 

uppdrag, kunskapsuppdraget och demokratiuppdraget bör inte ställas som motsatser, istället bör 

sociala relationer vara en förutsättning för kunskap (Aspelin & Persson 2011). För att uppnå 

kunskapsuppdraget menar Jonas Aspelin (2010 s. 11) att den sociala relationen mellan lärare och 

elever, och hur väl den fungerar måste stå över kunskapsuppdraget. För att lyckas med 

kunskapsuppdraget krävs det av läraren att han/hon utvecklar relationer som gynnar elevens 

lärande. Lärarens handlingar i klassrummet påverkar elevens utveckling både kunskapsmässigt 

och socialt vilket i sin tur även inverkar på elevens möjlighet att utvecklas som människa.  

Som blivande lärare är den sociala relationen och dess möjliga innebörder något som vi funderat 

mycket kring både i samband med kurslitteraturen och när vi varit ute på VFU. Trots allt är 

mötet mellan elev och lärare något som oundvikligen sker hela tiden i skolan. Vår identitet 

formas i möten med andra. En del av grunden i den identiteten består av vår självkänsla, därför 

tror vi att läraren som person kan påverka elevens självkänsla i mötet med eleven och därmed 

även identiteten. 

Vi anser att mötet mellan elev och lärare är viktigt för elevens utveckling i skolan och även kan 

inverka i individens utveckling. Vi ville därför undersöka hur eleven uppfattade detta möte och 

hur mycket det egentligen betydde för dem. Vår önskan med denna uppsats var att titta på mötet 

mellan elev - lärare ur ett helhetsperspektiv men främst se fenomenet ur elevens perspektiv. Det 

är lätt att som lärare tro att man vet hur något är eller uppfattas. Men representerar det verkligen 

bådas sanning i mötet? Således tog vi tillfället i akt att försöka undersöka på vilket sätt mötet 

kunde uppfattas från den ”andra sidan”.  
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Syfte/frågeställning 

Syftet med vår uppsats är att undersöka hur elevens självkänsla påverkas i mötet med läraren och 

om det i sin tur kan påverka elevens identitetsskapande. Vår önskan är att ta del av elevers 

erfarenheter och uppfattningar om mötet med läraren och belysa detta fenomen utifrån elevens 

perspektiv. 

Vi har valt att undersöka detta eftersom vi anser att det är av stor vikt att som framtida lärare 

vara medvetna om hur vi påverkar eleverna i det dagliga mötet oss emellan.  

Vår frågeställning är därför som följer: 

På vilket sätt påverkas elevens självkänsla i mötet med läraren?
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Definition av begrepp 

Vi väljer här att definiera begreppet självkänsla och närliggande begrepp på grund av att vi vill 

tydliggöra innebörden av den definition av självkänsla som vi kommer att arbeta med. Vi ämnar 

även att särskilja det från andra begrepp som i vardagligt tal kan förväxlas med självkänsla. Det 

gäller begreppen självbild, självuppfattning, självvärdering, självförtroende och självsäkerhet. 

Självbild - vår självbild består av faktamässig information om oss själva; exempelvis kvinna, 17 

år, sportig, gillar mexikansk mat, bor i Örebro osv. (Johnson 2003). 

Självuppfattning – är snarlik definitionen av självbild ovan (Johnson 2003). Det är den samlade 

bilden av mig själv, som andra uppfattar mig utifrån en mängd erfarenhetsområden. Det som 

skiljer den från självbilden är att den förutom en beskrivande del också innefattar 

värderingsaspekten (Ahlgren 1991). 

Självvärdering – individens uppfattning av sin förmåga och egenskaper i olika situationer i 

relation till sammanhanget. (Ahlgren 1991).  

Självförtroende - självförtroende speglas av våra handlingar och kan således ses som en 

”situationsbunden och föränderlig aspekt av självet.  Självförtroende innebär att jag vet att jag 

kan göra det jag vill. (Törnblom 2006).  En person kan exempelvis ha bra självförtroende när det 

gäller matlagning men inte när det gäller att lösa matematiska problem, eller tvärtom. 

Självförtroendet kan vara anlagsbaserat eller kopplat till förmåga, man kan exempelvis ha bra 

bollsinne eller inte (Johnson 2003, s. 15).  

Självsäkerhet - självsäkerhet speglar vårt agerande i olika sociala sammanhang och behöver inte 

alltid vara sammankopplat med god självkänsla. Det kan snarare vara en mask som döljer en 

dålig självkänsla (Johnson 2003). 

Självkänsla - självkänsla är den värderande delen av vår självbild men den inbegriper också 

självacceptans och självrespekt. Självkänslan är det känslomässiga förhållandet till oss själva, 

Vår självkänsla kan vara hög eller låg, den är dock en tämligen stabil grundegenskap (Johnson 

2003). Självkänslan kan beskrivas som mitt eget värde i mina egna ögon, jag är bra som jag är 

(Törnblom 2006). 
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Forskningsöversikt 

Vårt syfte med denna uppsats är att undersöka hur elevens självkänsla påverkas i mötet med 

läraren ur elevens perspektiv och om det i sin tur kan påverka elevens identitetsskapande. Det är 

vår uppfattning att skolan är en stor och viktig del i alla ungdomars liv och uppväxt och därför 

spelar en viktig roll i vilka vi är samt till viss del vilka vi blir. 

Skolan har en socialiserande funktion som i samklang med omgivningen ska gynna individens 

identitetsskapande och hur individen uppfattar sig själv. Den ska bidra till att eleven ska finna sin 

unika egenart, vilja att lära och utveckla tilltro till den egna förmågan (Gy11). Med andra ord ska 

skolan hjälpa eleven att utveckla en positiv självbild. Självkänslan, som är en värderande del av 

individens självbild, har en oerhört stor betydelse för individen och dess möjlighet att tackla 

framtidens emotionella kriser och val i sin livsvärld (Johnson 2003). Vi anser därför att en viktig 

del i vårt läraruppdrag är att stärka elevens självkänsla. 

Vi kommer nu redogöra för tidigare forskning som har anknytning till vår studie och som belyser 

skolans uppdrag, dess socialiserande funktion och identitetsbildning samt socialpsykologiska 

tankar och forskning kring självkänsla. 

 

Skolans uppdrag 

I första hand består gymnasieskolans uppdrag av att förmedla kunskaper samt att ge möjligheter 

för lärande (Gy 11). Skolan inbegriper dock ett ytterligare uppdrag, att stödja elevernas socio-

emotionella utveckling (Asper & Persson 2011).  Kännedom om sig själv och att veta vad man 

står för är centrala delar av ens identitet. Att inneha en stabil och trygg självuppfattning medför 

att vi har en identitet (Imsen 2005). I Gy 11 står det skrivet att skolan ska eftersträva att ”varje 

elev stärker sin tilltro till den egna förmågan att själv och tillsammans med andra ta initiativ, ta 

ansvar och påverka sina villkor” (s. 13). Skolan ska även arbeta för att eleven ska finna sin 

individualitet för att verka i samhället (Gy 11).  Detta går i högsta grad att relatera till vår studie 

där vi har för avsikt att undersöka hur mötet mellan elev och lärare kan påverka elevens 

självkänsla och om det bidrar till att stärka individen och dess tilltro till den egna förmågan. 
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Skolan som socialisation eller utbildning? 

Skolans uppdrag kan delas i två delar, ett formellt kunskapsuppdrag, men det inbegriper även ett 

uppdrag med ”identitetsskapande funktion” (Imsen 2005, s. 503).  Kunskapsuppdraget och 

omsorgsuppdraget bör inte ställas mot varandra utan lösningen finns däremellan.  En 

förutsättning för främjandet av en lärandeprocess är att läraren står i relation till eleven och 

relationsprocessen medför kunskap (Aspelin & Persson 2011).Vi tillskriver oss, och tillskrivs 

olika identiteter i olika sammanhang. Hur vi agerar i olika sammanhang beror av den 

socialisationsprocess vi gått igenom under vår uppväxt (Säljö 2005). Enligt Johnsson (2003) är 

självkänslan en del av identitetens tillkomst. Vi menar därför att självkänslan tillsammans med 

socialisationsprocessen är en del av identitetsskapandet då de påverkar vilken identitet vi 

tillskrivit oss eller tillskrivits.  

I en traditionell utbildningsdiskurs är undervisning synonymt med socialisation. Skolan ses då 

som en institution som ska förbereda individerna för att de ska inkluderas i samhället och skolan 

återger samhälleliga förhållanden (Säfström 2005). Roger Säljö (2005) menar att varje individ i 

olika situationer intar en situerad identitet. Identiteten är uppbyggd av olika förväntningar där 

den som tillskrivit eller blivit tillskriven identiteten agerar utifrån dessa. Identiteten beror således 

av situationen. Socialisationsprocessen består därmed av att vi som individer ska lära oss att 

känna till hur vi ska agera och vilka förväntningar vi ska uppnå i olika situationer. Carl Anders 

Säfström (2005) beskriver socialisation som ”ett begrepp för att förstå hur den ännu inte 

funktionella individen blir till en social varelse” (s. 25). Han menar dock att begreppet 

socialisation är snävt och reducerar vår sociala samvaro till att istället för att utveckla vår 

identitet formas i en normerande mall. Med andra ord syftar socialisation till att individens 

egenart ska passa in i ett på förhand bestämt samhälle. Relationen till den andre förminskas 

varvid han poängterar vikten av att vara medveten om att socialisationen har sina begränsningar.  

Säfström (2005) hävdar att utbildning inte är socialisation, eftersom socialisation innebär att 

forma individen till något normativt. Utbildningsdiskursen blir endimensionell. Han menar att 

utbildning istället är en process där vi ger vår medmänniska gensvar och på så sätt låter 

moraliska subjekt framträda.  Utbildning bör definieras av en relationsform som inbegriper ”ett 

öppet, oförutsägbart möte med någon som är okänd och annorlunda” (Aspelin och Persson 2011, 

s. 102). Det vill säga läraren och eleven träder in i mötet som unika subjekt. Skolans uppdrag att 
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uppmuntra varje elev att finna sin egenart och stärka varje elevs självuppfattning (Gy 11) är 

således ett existentiellt uppdrag (Aspelin & Persson 2011). Eftersom läraren, med hjälp av 

styrdokument och egna val av stoff, fungerar som ett filter för vad som ska tillgodogöras i 

undervisningen präglar de till stor del elevernas existens (Aspelin 2010 s. 149).  

Det är därför av största intresse att problematisera vår frågeställning genom att undersöka hur 

omgivningen, i vårt fall läraren, påverkar elevens självkänsla. Det är i mötet mellan lärare och 

elever det formas en relation. Hur elevens självkänsla påverkas av relationen till läraren är 

således det centrala i vår studie. 

 

Lärarens förhållningssätt till eleven 

Eftersom vår självbild formas i och av vår omgivning har även lärarens förhållningssätt stor 

betydelse för elevens identitetsskapande och självkänsla. Moira von Wright (2002) behandlar två 

olika sätt att se på eleven och dess konsekvenser. I det relationella perspektivet ses orsaken till 

problemet i sammanhanget samtidigt som det punktuella perspektivet ser problemet hos 

individen. Enligt von Wright bör läraren i mötet med sina elever använda sig av ett relationellt 

perspektiv. I det relationella perspektivet blir eleven någon istället för något. Läraren bör se 

eleven för vem eleven är inte vad eleven är (Skolverket 2002). Det relationella perspektivet 

diskuteras vidare av Aspelin och Persson (2011) där de betonar att skillnaden är att i det 

punktuella perspektivet distanseras läraren från eleven genom att eleven ses som ett vad med 

behov som ska tillgodoses. I det relationella perspektivet däremot utjämnas glappet mellan lärare 

och elev. Eleven ses som ett vem och dess individualitet framkommer i mötet. I skolan finns en 

tradition av gamla etablerade roller med förväntningar på rollinnehavarna. Relationen mellan 

lärare och elev kantas av de förväntningarna som dessa roller medför på individen (Hjörne, Säljö 

2008).  Dessa roller har en naturlig asymmetri där läraren allt som oftast har makten. Det 

förutsätter att läraren axlar ansvaret att skapa utrymme för delaktighet åt eleven (von Wright 

Skolverket 2002).  

Eftersom lärarens förhållningssätt i hög grad kan påverka elevens självkänsla och 

identitetsskapande anser vi att det är befogat att belysa denna forskningsbakgrund inför vår 
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studie. Det faktum att individen formas i och av omgivningen bidrar med ytterligare en central 

del av vår studie som är inriktad på hur identiteten och självkänslan formas i mötet med andra.  

 

Människan formas i mötet med andra 

Att dagens samhälle är starkt individorienterat är något som även avspeglas i vår 

utbildningskultur. Vi ses som fria varelser, oberoende av andra och enbart vi själva ansvarar för 

vårt liv. Detta innebär att vårt individuella jag uppfattas som primärt samtidigt som relationer får 

en sekundär betydelse. Det medför att vårt sanna jag är utestängt från andra. Vi måste därför 

värna om vår sanna verklighet mot intrång från omvärlden.  Då en primär relation till andra inte 

är möjligt måste vi bekräfta och stärka oss själva. Aspelin och Persson (2011) behandlar och 

tolkar Gergens uppfattning av det avgränsade jaget och inför ett relationellt perspektiv och 

begreppet den relationella människan. I ett relationellt perspektiv är relationen och 

relationsprocessen i centrum istället för ett individualistiskt eller kollektivt synsätt. Relationen 

mellan individ och omgivning står i blickpunkten, det vill säga hur individen påverkar 

omgivningen och hur omgivningen påverkar individen. Ett av Gergens nyckelbegrepp är sam-

handling vilket innebär att ingenting existerar avskilt, utan varje handling tillskrivs mening i det 

sociala sammanhanget. Den relationella människan har sin huvudsakliga grund i relationer och 

förstås i relation till sin omvärld. Aspelin och Persson (2011) betonar att människan inte kan ses 

som en isolerad individ utan ”ett jag som i varje ögonblick får en unik karaktär i relation till en 

tillika föränderlig omvärld, där den senare antingen antar en levande eller tinglik karaktär. ”       

(s. 77). Människan föds således i relationer till omgivningen och vi formas därför i och av 

sammanhanget och av våra erfarenheter (Garpelin 1999).  

Eftersom våra ageranden får sin betydelse i sitt sammanhang är det viktigt att vi i vår studie 

belyser elevens upplevelse av fenomenet i relation till omgivningen och inte isolerat från 

sammanhanget. Vår önskan är därför att undersöka hur elevens självkänsla påverkas i mötet med 

läraren där mötet även inbegriper sammanhanget.  
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Självkänsla 

För att ge en god bakgrundsinformation till begreppet självkänsla i vår studie kommer vi nedan 

presentera centrala tankar och forskning kring självkänsla och vilken betydelse den har för 

individen. 

 

Vad är självkänsla? 

Självkänsla är en stabil grundegenskap hos individen. En god självkänsla är ett grundläggande 

emotionellt behov som kan underlätta för individen vid emotionella kriser och påverkar de val vi 

gör. En god självkänsla har således stor betydelse för individen (Johnson 2003). 

Självkänsla kan ses på två sätt. De flesta forskare är överrens om att det finns en skillnad mellan 

en kompetensbaserad och en emotionellt baserad aspekt av självkänslan. Den inre emotionellt 

betingade självkänslan grundläggs i barndomen. (Johnson 2003). 

Den inre självkänslan kommer, enligt Johnson (2003), ur upplevelsen av trygghet redan under 

tidig barndom då någon egentlig kapacitet till tänkande ännu inte utvecklats. Dessa tidiga 

upplevelser ger således ett inbyggt skydd som ger ”hopp och mening även under svåra 

omständigheter senare i livet.” (Johnson 2003). Vidare anser Johnson att det är den inre 

självkänslan hos oss som har mest betydelse för våra reaktioner och beteenden. 

Johnson (2003) ger följande kännetecken för god inre självkänsla – (s. 45). 

 Förmågan till emotionellt varma relationer 

 Att fritt kunna uttrycka känslor 

 En positiv grundsyn på livet 

 Att acceptera sina känslor och behov; sexualitet, kärlek, ilska 

 Uppvisandet av sund självhävdelse och integritet 

 Att veta sina gränser 

Den yttre eller kompetensbaserade delen av självkänslan är beroende av yttre faktorer som 

utseende, talang och framgång. Denna självkänsla är intimt knuten till värderingar.  Prestationer 



10 
 

är av största vikt och kriterierna för vad som är bra och dåligt bestäms av egna personliga 

värderingar och av dem som finns i det rådande samhället eller kulturen. Ett exempel är att 

självkänsla uppstår i att vara bäst i klassen men inte att vara sämst. Den yttre eller förvärvade 

självkänslan blir efter det första levnadsåret gradvis mer och mer viktig i allas självvärdering 

(Johnson 2003). 

Johnson (2003) ger följande kännetecken för hög yttre självkänsla – (s. 47) 

 Att alltid göra sitt bästa 

 Att vara ansvarsfull 

 Att vara duktig är viktig för självkänslan 

 Att ställa höga krav på sig själv och andra 

 Att ha kontroll och inflytande stärker självkänslan 

 Att få uppskattning för prestationer stärker självkänslan 

Detta innebär att en individ med ”hög yttre självkänsla är aktiv, högpresterande, gärna söker sig 

till utmaningar, satsar på karriären, är ansvarsfull och vill utöva kontroll och inflytande över 

omständigheter och andra människor” (Johnson 2003, s. 47). En individ med hög yttre 

självkänsla ställer höga krav på sig själv är ofta perfektionistisk och noggrann.  

Eftersom Johnson (2003) menar att den yttre självkänslan är starkt knuten till prestationer anser 

vi att den till stor del skulle kunna påverkas i skolan. Vår skola är mål - och resultatstyrd och 

prestationer är därför centralt i skolan. Elevens förmåga att prestera och uppnå målen borde 

därför enligt oss vara starkt knuten till elevens yttre självkänsla, något som vi är intresserade att 

undersöka vidare i vår studie.   

 

Självkänsla och prestation 

Folkhälsoinstitutet presenterar ett resultat från en metastudie som visar att god självkänsla inte 

leder till bättre prestationer i skolan. Resultatet visar att unga inte ger sitt yttersta då de vet att 

deras prestationer är tillräckliga. Enligt resultatet uppstod självkänsla när eleven uppnått en 

prestation det vill säga gjort något bra (Bremberg &Eriksson 2012). Vi vill gärna jämföra 
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resultatet från vår studie med dessa iakttagelser eftersom det är vår övertygelse att självkänslan 

har stor betydelse för individens välmående och framgång.   

 

Vad som påverkar självkänslan 

Självkänsla beskrivs enligt Jonhson (2003) som ett grundläggande existentiellt behov. Ovan 

presenterades den yttre och inre självkänslan och vad de innebär. Men hur formas vår självbild 

och självkänsla? Nedan presenterar vi hur individens självkänsla påverkas i mötet med andra. 

 George Herbert Mead och William James är två centralfigurer inom socialpsykologi och tidig 

forskning kring självet (Johnson 2003, Garpelin 1998). Mead menade att människan lever i en 

”dialektisk relation” till sin omvärld. Det vill säga att genom social interaktion formas jaget och 

medvetandet. Självet utvecklas därmed i en subjekt - objekt relation inom individen (Ahlgren 

1991). Vidare menade Mead att självet uppstår genom andras reaktioner på oss (Imsen 2005). 

Således formas vårt jag genom ett rollövertagande där vi genom att inta den andres roll kan se på 

oss själva med den andres ögon och på så sätt få en bild av hur den personen uppfattar oss 

(Garpelin 1998).  

Vägen till självkänsla kan uppnås på två olika sätt. Vi kan tillskriva oss ett självvärde genom 

aktiva handlingar vilket ger en yttre självkänsla. Likväl kan vi bli tillskrivna ett självvärde 

genom andras känslomässiga bekräftelse vilket leder till en inre självkänsla. Dessa vägar leder 

därför till självkänsla genom ett aktivt och ett passivt tillvägagångssätt. Mead förespråkade ett 

synsätt där individen sågs som passiv och blev tillskriven sin självkänsla av andra. Han ansåg att 

andras uppfattningar och normer påverkade någon som individ. Individens reaktioner i processen 

bidrar till personens självbild och självvärdering. Den aktiva vägen förespråkades av James och 

enligt honom förvärvades självkänslan genom individens egna aktiva handlingar. Självkänslan 

påverkades av hur individen uppfattar sin förmåga i förhållande till omgivningens bestämda 

attribut exempelvis utseende, kompetens, familj och egendom. Vidare hävdade James att varje 

individ innehar tre olika själv som är knutna till olika behov, ett materiellt, ett socialt själv och 

ett andligt själv. Det materiella självet innefattar yttre attribut och behov och innebär egendom, 

kläder och hemmet. Det sociala självet, vilket också tillhör ett yttre attribut och behov inkluderar 

ens rykte och bekräftelse från omgivningen exempelvis som förälder, lärare, elev och kamrat. 
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Slutligen tillhör det andliga självet individen inre värden och består av erkännande av individens 

tankar och värderingar (Johnson 2003). 

Mead menar således att vår självkänsla formas i mötet med andra (Engdahl 2009). Vi anser 

därför att det är av stor betydelse att undersöka hur läraren påverkar elevens självkänsla i mötet 

dem emellan. Vidare presenterar Emma Engdahl (2009) hur vår självkänsla påverkas i mötet 

med andra. Hon beskriver spegelsjälvet och dess tre huvudkomponenter som socialpsykologen 

Cooley har utformat. Spegelsjälvet inbegriper även en idé om hur andra människor uppfattar oss 

och även bedömer oss. (Engdahl 2009).  

1. Idén om hur vi framstår i andras ögon. 

2. Idén om deras omdöme om vårt framträdande. 

3. Någon slags känsla av oss själva, till exempel stolthet eller skam. (Engdahl 2009 s. 96) 

Spegelsjälvet kan jämställas med självmedvetenhet och självmedvetenhet är enligt Engdahl 

(2009) en viktig fas i självets utveckling och därmed även kopplat till självkänsla. Precis som 

självkänslan är den värderande och påverkad av hur vi bedöms av andra.  

Den växelverkan mellan vårt individuella och samhälleliga själv som ständigt pågår menar Mead 

att förklara genom att använda termerna jag och mig. Där ”jaget” är den individuella delen av 

självet medan ”miget” är den samhälleliga delen av oss själva, den delen av oss själva som gör 

möjlig vår medvetenhet och bedömning av något vi gjort, känt eller tänkt.”Miget” är då den 

delen av självet som påverkas av hur kulturen eller samhället man lever i bedömer en individ och 

hur vi i slutändan ser på oss själva (Engdahl 2009). 

Vi anser att läraren i det här sammanhanget kan motsvara kulturens eller samhällets funktion. 

Lärarens handlingar och bemötande kan med detta vara avgörande för ”miget” och hur vi 

bedömer oss och därmed även hur vi skapar vår självbild.  
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Självkänslans betydelse för identitetskapande 

Självkänslan är förknippad med jagets och identitetens tillkomst och har därmed nästan en 

existentiell betydelse (Johnson 2003).  Vår självkänsla formas i mötet med andra. Eva Hjörne 

och Roger Säljö (2008) poängterar att vi i mötet med vår omgivning skapar kategorier för att 

skapa ordning och struktur av våra intryck. Lärarens kategorisering, medveten som omedveten, 

påverkar vilket bemötande eleverna får, vilket i sin tur bidrar till elevens identitetsformering. 

Lärarens förhållningssätt i mötet får därmed stor betydelse för elevens upplevelse av mötet. 

Beroende på hur eleven upplever mötet bör därför självkänslan påverkas positivt eller negativt. 

Vi anser därför att det är av stor vikt att belysa hur läraren påverkar elevens självkänsla i mötet 

dem emellan och därmed identitetsskapandet.  

Vi har en förhoppning om att denna forskningsöversikt har skapat en bakgrund till vår studie och 

belyst viktiga faktorer som inverkar vid mötet mellan elev och lärare. I nästa avsnitt beskriver vi 

vilken vetenskapsteori som ligger till grund för vår undersökning samt vilka metodologiska val 

vi gjort för att undersöka vår frågeställning. 
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Fenomenologisk teori och metodologiska val 

Vi har för avsikt i vår uppsats att undersöka hur elevens självkänsla påverkas i mötet med läraren 

och om det i sin tur kan påverka elevens identitetsskapande. Vår önskan har varit att utföra en 

kvalitativ undersökning och svara på detta ur elevens perspektiv där vi har utgått från en 

fenomenologisk vetenskapsteori. I vårt forskningsprojekt har vi valt att angripa forskningsfrågan 

med en narrativ metod. Vi har bett våra informanter att i ett skriftligt formulär (se bilaga 1) 

beskriva hur deras relation till läraren påverkar deras självkänsla i skolan. Dessa svar följdes 

sedan upp av tematiska intervjuer med åtta elever. Nedan redogör vi för våra resonemang kring 

vetenskapsteori samt våra metodologiska val. 

 

Vetenskapsteori 

En av de analysmetoder vi har övervägt till vårt textmaterial är hermeneutisk analys, vilken avser 

att förstå människors livssituation genom att tolka hur mänskligt liv kommer till uttryck i det 

talade och skrivna språket (Patel & Davidson 2011). I textanalys kan ett hermeneutiskt 

perspektiv användas där helheten förstås av delarna och omvänt. Vi valde dock tidigt bort 

hermeneutisk analys som alternativ på grund av att vårt syfte är att undersöka elevens upplevelse 

av hur eleven påverkas i mötet med läraren.  

 

Vår slutledning är att ett fenomenologiskt perspektiv passar vårt syfte bäst eftersom vår önskan 

är att besvara forskningsfrågan ur elevens perspektiv. Det är således elevens upplevelse av hur 

mötet mellan lärare och elever påverkar deras självkänsla som vi vill undersöka. Det 

fenomenologiska perspektivet utgår ifrån ett intresse att förstå ett socialt fenomen utifrån 

individernas egna perspektiv (Kvale & Brinkmann 2009). I ett fenomenologiskt perspektiv är det 

individens beskrivningar av sina upplevelser och livsvärld som är centralt (Larsson, Lilja & 

Mannheimer 2005).  
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Narrativ metod 

Vi har valt att genomföra vår undersökning med narrativ metod. Narrativ metod innebär att man 

utgår från en skriftlig eller muntlig berättelse där man tolkar dess form och innehåll. En 

berättelse begripliggör våra erfarenheter både för oss själva och andra menar Anna Johansson 

(2005).  Hon hävdar att berättandet är grundläggande för mänskligt tänkande och skapandet av 

kunskap. Berättelsen har enligt Johansson (2005) möjligheten att ge struktur, sammanhang och 

mening till våra erfarenheter.   

Analysen av en berättelse ger således en fördjupad kunskap om personen och dess identitet. En 

berättelse består av ”en början en mitt och ett slut”, analysen av en berättelse innebär därför att 

söka innebörden i det som sägs (Sjöblom 2005). Berättelser kan existera i många olika former, 

de kan gestaltas i samtal eller genom skrivna berättelser (Ahlberg 2004).  

Fördelar att i en undersökning använda det skrivna ordet, som vi ser det, är att det att i vissa fall 

kan kännas lättare att producera skriven text än berätta om något muntligt. Skrivandet ger 

dessutom en större möjlighet för informanterna att vara helt anonyma, vilket är en bidragande 

orsak till att vi valde just den metoden. Det finns dock begränsningar, bland annat att det skrivna 

ordet kräver att eleverna har förmågan till reflektivt tänkande och motoriska färdigheter. 

Dessutom är det även en begränsning att det inte är möjligt att följa upp och förtydliga svaren 

(Hörnqvist 1999). För att motverka denna begränsning gav vi våra informanter möjligheten att 

skriva namn på formulären om de var intresserad att medverka i en uppföljande intervju.  

Det var åtta elever som ville delta i en uppföljande intervju vilket gav oss möjligheten att följa 

upp svaren från berättelserna. Vi valde att göra tematiska intervjuer vilket vi beskriver nedan. 

 

Intervjustudie 

Den kvalitativa forskningsintervjun beskrivs av Kvale och Brinkmann (2009) som en möjlighet 

att förstå omvärlden ur undersökningspersonernas perspektiv, kunskapen produceras i ett socialt 

samspel mellan intervjuaren och intervjupersonen. Kunskapen kan sedan dokumenteras genom 

olika förfaranden. Forskaren kan välja att föra anteckningar och/eller spela in intervjun och sedan 

transkribera materialet för utskrift och analys (Aspers 2011). 
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Liksom vid observation och all forskning där forskaren är delaktig i fältet, krävs det att forskaren 

reflekterar över sin roll (Aspers 2011). Aspers (2011) menar vidare att i det ideala samtalet 

existerar ingen maktutövning utan samtalet sker på lika villkor.  Likaså poängterar Patel och 

Davidsson (2011) att vi som intervjuare måste reflektera över vår roll så att vi inte ses som 

”läraren” som sitter inne med ett facit. Forskaren har i denna situation ett etiskt ansvar att verka 

professionellt och reflektera över sin roll och integritet. Ett alltför starkt engagemang i sina 

undersökningspersoner kan göra att forskaren förlorar sin professionella distans (Kvale & 

Brinkmann 2009). 

Intervjuer kan ofta verka som kompletterande material för att skapa en djupare förståelse för det 

som studeras. En intervju kan ha många ändamål och utformningar, och de kan genomföras på 

en mängd olika sätt. Intervjun kan genomföras med hög och låg strukturering, vilken typ av 

intervju som väljs har stor betydelse för vilka svar som genereras. Det finns strukturerade 

intervjuer, vilket innebär fasta frågor med öppna alternativt slutna svarsalternativ. Aspers (2011) 

menar att förproducerade frågor i följd innebär att forskaren har en redan bestämd uppfattning 

om fenomenet.  En semistrukturerad intervju innebär att intervjuaren har fasta frågor men följer 

till viss del upp svaren för fördjupning. En tematiskt öppen intervju innebär att forskaren 

utvecklar samtalet kring ett tema. I den öppna intervjun talar forskaren med intervjupersonen om 

det som intervjupersonen tar upp (Aspers 2011). Aspers (2011) framhåller den tematiskt öppna 

intervjun som ger den intervjuade möjlighet att tala fritt kring det tema som forskaren är 

intresserad av (Aspers 2011).  

I vår undersökning valde vi att använda en tematiskt öppen intervju. Frågorna var spontana och 

uppbyggda utifrån olika begrepp och situationer som förekommit frekvent i berättelserna (se 

bilaga 2). Vår förhoppning var att det skulle ge informanterna möjlighet att fritt tala om det som 

de anser var viktigt. Eftersom vi strävade efter att få en naturlig samtalsmiljö där eleverna gavs 

möjlighet att diskutera och använda varandra som bollplank valde vi att göra gruppintervjuer. 

Eleverna som medverkade kände varandra väl och blev tillfrågade om de kunde tänka sig en 

gruppintervju. Alla eleverna var positivt inställda till gruppintervju. Intervjuerna spelades in och 

transkriberades för att underlätta analysen. 
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Inför våra metodologiska val har vi resonerat kring olika etiska överväganden för att på bästa sätt 

skydda våra informanter. I nästa avsnitt presenterar vi kortfatta vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer som vi har valt att utgå ifrån i vår studie. 

 

Etiska överväganden 

Genomförandet av ett forskningsprojekt kräver noga etiska överväganden av forskaren vid val av 

metod och informanter innan den beger sig ut på fältet men även vid redovisandet av det 

empiriska materialet.  

Att forskning bedrivs, enligt vetenskapsrådet (2002), är ett berättigat krav för samhället och dess 

medlemmar för en god utveckling. Det benämns som forskningskravet. Samtidigt som 

forskningskravet innebär att samhället har ett krav på att högkvalitativ och korrekt forskning 

bedrivs har samhällets individer även rätt till skydd. Detta skydd är Vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer som grundar sig i en huvudprincip som kallas individskyddskravet. 

Det innebär att samhällets medlemmar har ett berättigat krav på skydd mot otillbörlig insyn i sina 

livsförhållanden. De får inte heller utsättas för psykisk eller fysisk skada, förödmjukelse eller 

kränkning.  

Forskningskravet och individskyddskravet är inte absoluta utan inför varje vetenskaplig 

undersökning måste den ansvariga forskaren väga värdet av det förväntade kunskapstillskottet 

”mot möjliga risker i form av negativa konsekvenser för berörda 

undersökningsdeltagare/uppgiftslämnare och eventuellt för tredje person. Både kortsiktiga och 

långsiktiga följder ska tas i beaktande” (Vetenskapsrådet 2002, s. 5). 

Individskyddskravet är grundläggande och består sedan i sin tur av fyra utarbetade huvudkrav på 

forskningen: informationskravet som innebär att forskaren ska informera de som är berörda av 

projektet om forskningens syfte. Samtyckeskravet betyder att alla deltagare i en undersökning 

har rätt att bestämma om de vill medverka eller ej. Konfidentialitetskravet innebär att de 

personer som samtycker att vara med i en undersökning ska ges största möjliga konfidentialitet 

deras personuppgifter ska förvaras på så sätt att de skyddas från obehöriga.  Till sist kommer 

nyttjandekravet vilket ska se till att de uppgifter som samlats in om enskilda personer bara ska 
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användas i forskningssyfte. (Vetenskapsrådet 2002). Med dessa krav i åtanke var vi därför noga 

med att berätta att vi var studerande från Örebro universitet och vårt syfte med undersökningen. 

Vi betonade även att det var frivilligt att medverka samt att materialet de skapat skulle förstöras 

efter att uppsatsen var klar och att ingen annan skulle få tillgång till deras svar. 

Dessa etiska krav kan även till stor del påverka urvalet. Exempelvis måste informanter under 15 

år ha målsmans godkännande, vilket kan försvåra undersökningen då det kan vara tidskrävande 

(Vetenskapsrådet 2002). Eftersom vår studie genomfördes på gymnasiet blev vi inte begränsade i 

vårt urval på grund av elevernas ålder då alla är över 15 år. Våra överväganden krig urval av 

informanter kommer vi mer ingående i nästa avsnitt. 

 

Urval av informanter – selektion 

Vi har använt tidigare etablerade kontakter i val av skola, genom dessa kontakter fick vi 

möjlighet att besöka två klasser på studieförberedande program på en gymnasieskola i en 

mellanstor svensk stad. 

I en undersökning görs alltid ett urval av plats och informanter av forskaren (Aspers 2011).  I 

vårt fall har urvalet av informanter i första hand skett genom tillgänglighetsurval till plats och 

önskad informantgrupp. Var undersökningen görs och vilka som blir undersökningsdeltagare 

beror på typen av undersökning, omfattning och tillträde till platsen (Aspers 2011).  Våra 

informanter har vi kommit i kontakt med genom tidigare etablerade kontakter.  Noga etiska 

överväganden måste också tas i beaktande av forskaren vilket påverkar urvalet. Urval kan även 

betecknas som selektion (Aspers 2011).  

 

Selektion handlar, enligt Aspers (2011) om att forskaren oftast på grund av begränsad tid, pengar 

eller andra hinder har möjlighet att studera alla empiriska instanser vilket skulle vara idealt för 

att få en så nyanserad och bred bild av forskningsfrågan som möjligt. Alltså måste ett urval göras 

som kan motsvara det tänkta forskningsområdet. Ett sådant urvalsområde som Aspers (2011) 

benämner är population – population är således en grupp av människor som har vissa objektivt 

definierbara egenskaper, såsom exempelvis gymnasielever under första året. Idén är sedan att 
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denna population är att verkligheten ska kunna beskrivas med hjälp av dem. Vi fick möjlighet att 

besöka två klasser på studieförberedande program på en gymnasieskola i en mellanstor svensk 

stad. Vår önskan var att även få tillgång till elever på ett praktiskt program men på grund av 

svagt intresse uteslöts det. 

 

Vi har under studiens gång valt att följa vårt empiriska material, vilket är en vanlig metod inom 

kvalitativ forskning. En kvalitativ forskare utgår inte från förutbestämda kategorier utan att 

selektionen sker ”inom det empiriska materialet” (Aspers 2011). Om undersökningen däremot 

görs med en objektivistisk metod baseras oftast på urval av definitioner som forskaren gjort 

innan. Med andra ord kan man benämna det så att en kvantitativ forskare ofta redan vet vad den 

vill undersöka och gör urval efter detta innan forskningen påbörjas. En kvalitativ forskare å 

andra sidan låter oftare det empiriska materialet styra vilket urval den väljer att göra utifrån det 

forskaren finner intressant. I den kvalitativa forskningen finns tekniker som exempelvis 

snöbollsselektion, rollselektion eller strategisk selektion som används av forskaren för att komma 

i kontakt med de fall de är intresserade av (Aspers 2011). I vår studie använde vi oss av just 

snöbollselektion som innebar att det ihopsamlade skrivna empiriska materialet fick styra de 

tematiska intervjuerna. Nedan kommer vi beskriva mer ingående hur vår studie genomfördes. 

 

Genomförande 

För att undersöka hur elevers självkänsla påverkas i mötet med läraren bad vi eleverna skriva ner 

sina tankar och upplevelser kring detta i ett berättelseformulär eftersom berättandet kan ses som 

ett verktyg för att skapa förståelse av egna erfarenheter både för en själv och andra (Johansson 

2005).  

Vi besökte eleverna på deras ordinarie skoltid avtalat med deras mentorer. De tillfällen vi fick till 

förfogande för att genomföra undersökningarna var styrda av mentorer och undervisande lärare 

då det enligt dem fanns möjlighet. I den ena klassen var det på slutet av ett längre lektionspass 

och i den andra under klassrådstid.   
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Vid genomförandet presenterade vi oss själva och vår uppsats. För att leda in tankegångarna på 

vårt ämne och för att undvika att få in berättelser som inte var relevanta för vår frågeställning 

introducerade vi de olika begreppens självkänsla och självförtroende, som lätt kan förväxlas i 

vardagligt tal. Vi förklarade att självkänsla är en stabil grundegenskap, att jag är bra som jag är, 

medan självförtroende är situationsbaserat, till exempel att vara bra på att laga mat (Johnson 

2003). För att följa vetenskapsrådets forskningsetiska råd betonade vi att det var frivilligt att 

medverka när vi presenterade uppgiften men att vi var tacksamma för att få så många skildringar 

som möjligt. Vi klargjorde även att deras anonymitet var garanterad och att ingen annan skulle få 

tillgång till materialet. Vi gav dem också möjligheten att vara med på en uppföljande intervju om 

de var intresserade och att de då skulle skriva sitt namn för att ge oss möjlighet att kontakta dem 

vid ett senare tillfälle. Eleverna skrev sedan en berättelse om hur deras självkänsla påverkas i 

mötet med läraren på ett formulär bifogat i bilaga 1. På berättelseformuläret har vi formulerat en 

inledande text för att beskriva uppgiften. Där har vi valt att använda oss av ordet relation istället 

för mötet. Vi valde medvetet att inte skriva begreppet mötet då vi misstänkte att det begreppet 

skulle förvirra eleverna.  

Vi valde att genomföra undersökningen i två klasser eftersom det med eventuellt bortfall kunde 

bli för få informanter i endast en klass. Dessutom ville vi få möjlighet till större spridning av 

upplevelser. 

Utav de två klasser vi använde som informanter vi fick in 43 berättelser. Totalt sett befann sig 

fler elever än så i klassrummen vid genomförandetillfället men de valde att inte medverka. Av 

berättelserna fick vi sortera bort en på grund av att handstilen var oläslig. Övriga 42 ansåg vi 

behandlade vårt ämne.  

Skillnaderna mellan de både skrivtillfällena var att eleverna i samband med lektionspasset var 

förvarnade om att vi skulle komma, de satt i sina bänkar och var förberedda med penna och 

fokus på oss. De hade ca 40 minuter på sig att skriva innan lektionens slut. Detta gjorde att de 

var mentalt förberedda på att skriva även om de inte visste om vad och hade god tid på sig att 

tänka över sina svar. Vid klassrådstiden däremot var eleverna inte förvarnade om att vi skulle 

komma. Detta medförde att de inte hade haft någon tid på sig att mentalt förbereda sig samt att 

de flesta inte ens hade penna med sig. Dessutom var det fler aktiviteter inplanerade under 
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klassrådstiden vilket medförde att de fick kortare tid, ca 20 minuter, på sig att skriva. 

Medvetenheten om att fler aktiviteter väntade samt att tre lärare rörde sig i klassrummet kan även 

ha påverkat skrivandet i form av stress över att bli klar fort. 

 

Underlaget till intervjuerna baserades på de centrala teman som uppkommit i berättelserna, se 

bilaga 2. Vi sammanfattade berättelserna och kom fram till ett antal teman som vi sedan använde 

som samtalspunkter.  

 

Alla elever som skrev sitt namn fick erbjudande om att vara med på en uppföljande intervju, 

sammanlagt åtta elever. Vi frågade eleverna om de kunde tänka sig gruppintervjuer eller om de 

enbart var intresserade av enskilda intervjuer men alla elever var positivt inställda till en 

gruppintervju. Alla elever som var intresserade av att vara med på intervju fick därmed 

möjligheten att medverka. Intervjuerna genomfördes som tre gruppintervjuer med 2-3 deltagare, 

delvis på lektionstid samt delvis mellan lektioner när det passade eleverna. Intervjuerna var 

tematiska och öppna och varade i ca 30 - 40 min. Intervjuerna spelades in och transkriberades för 

att underlätta analysen. 

 

Analys av det empiriska materialet 

För att analysera vårt empiriska material lästes berättelserna i sin helhet två gånger för att skapa 

en överblick. Berättelserna lästes sedan mer noggrant för att få en tydlig bild av dem och vi 

uppmärksammade då flera begrepp som återkom frekvent i materialet. För att bearbeta vår 

empiri skrev vi sedan en sammanfattning där vi utkristalliserade de centrala begrepp och teman 

som var återkommande, se bilaga 2. Eftersom vår önskan var att undersöka vår frågeställning ur 

elevens perspektiv var tanken med analysen att empirin skulle få tala för sig själv och att vi då 

kunde vara följsamma mot informanterna. Vårt resultat och resultatanalys är uppbyggt utifrån 

dessa begrepp som kan ses representera olika teman vi skapat utifrån de frekventa begreppen i 

berättelserna. Beröm är exempelvis ett sådant ord som återkommer. Vi har i analysen utgått ifrån 

dessa begrepp för att strukturera upp empirin.  
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Intervjuunderlaget skapade vi därefter genom att använda så kallad snöbollselektion (Aspers 

2011) det vill säga de centrala begrepp som vi fann i berättelserna fick utgöra underlaget för våra 

uppföljande intervjuer. Det insamlade empiriska materialet analyserades sedan som helhet.  

I vårt resultat har vi valt att framställa tre olika fiktiva karaktärer. Dessa karaktärer baseras på de 

berättelser som vi bett två klasser att skriva, samt de tre gruppintervjuer vi har genomfört med 

åtta av dessa elever.  

 

Studiens validitet 

God validitet innebär att det som undersöks är det forskaren har för avsikt att undersöka (Patel & 

Davidsson 2011). Vi har i vår uppsats avsett att undersöka hur elevens självkänsla påverkas i 

mötet med läraren och om det i sin tur kan påverka elevens identitetsskapande. Vår tanke var att 

få informanter från två olika klasser på olika program. Vi anser att det ökar spridningen av 

möjliga upplevelser samt medför möjligheten att bekräfta upplevelser och åsikter från andra 

elever vilket ökar validiteten.  

För att öka validiteten samt för att få en djupare inblick i informanternas åsikter följdes resultatet 

upp med tematiskt öppna intervjuer. Underlaget för intervjuerna utgick från de centrala begrepp 

och åsikter som återkom i berättelserna. Utifrån detta bedömde vi att vi har uppnått god validitet 

eftersom intervjupersonerna bekräftade resultatet från berättelserna.  

Med god reliabilitet menas att forskaren undersöker forskningsfrågan på ett tillförlitligt sätt. I 

kvalitativ forskning är dock begreppet reliabilitet nära sammanlänkat med begreppet validitet. Ett 

exempel är att olika svar i en kvantitativ studie innebär låg reliabilitet. I en kvalitativ studie 

studeras fenomenet i olika situationer. Resultatet påverkas därför av stämning, att informanten 

fått nya insikter och så vidare (Patel & Davidsson 2011). Det vi vill betona vad gäller reliabilitet 

är att alla utom en berättelse (en var oläslig) behandlade vår frågeställning. Vi anser därför att 

vårt empiriska material innehar god reliabilitet.  

. 



23 
 

Resultat 

I vår resultatdel har vi valt att gestalta tre fiktiva personer som är baserade på vårt empiriska 

material, både från nedskrivna berättelser och intervjuer. Dessa fiktiva karaktärer representerar 

de upplevelser som kommit fram under insamlandet av vårt empiriska material. Arvids berättelse 

är minst förekommande, Annas och Amandas berättelser representerar den största delen av det 

insamlade materialet samt ger exempel på upplevelser som är frekventa i materialet. 

 

"Ingen har någon påverkan på min självkänsla" - Arvids berättelse 

Det var en helt vanlig tisdagsmorgon i slutet av april, nästan. Idag skulle vi få tillbaka våra 

grupparbeten i svenskan.  

Jag tror att det blev ganska bra, vi gjorde som det stod i instruktionerna och fick ihop ett bra 

arbete jag, Albin och Liam. Jag står kvar vid skåpet och väntar, Liam brukar komma några 

minuter efter mig. Han kommer släntrande mot skåpen med väskan hängandes över ena axeln 

och ser fortfarande lite morgontrött ut. Vi börjar småprata lite om gårdagens match medans Liam 

låser upp sitt hänglås och ställer in väskan i skåpet. Han stänger skåpdörren igen med en 

metallisk smäll efter att ha försäkrat sig om att han har allt han behöver med sig och vi går bort 

mot svenskan. Längre ner i korridoren möter vi läraren.  

”God morgon killar!” Hon hälsar alltid glatt, det är trevligt.  

"…utan läraren kanske bara vad roligt att du är intresserad och då kanske den pratar lite mer 

med den bara för att den märker att den är intresserad av ämnet och sen kan elever som inte 

är lika intresserade av ämnet kanske se det som en favorisering, men de kan ju bli lite typ 

avundsjuka kanske för att och så kallar dem det favorisering."  

Vi går in i salen, som förutom bänkar och tavlan är ganska kal och intetsägande, och sätter oss. 

Någon har lite halvhjärtat satt upp en plansch på nobelpristagare i litteratur på motsatta väggen 

men den ser ganska ensam ut. Förut fanns även en karta av Tyskland men den flyttade med 

läraren till andra delen av skolan när de lade om programmen i höstas.  
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Läraren kommer tillbaka in i klassrummet och börjar plocka med sina papper. Hon ser ut över 

klassen och börjar lektionen. Innan vi får tillbaka våra grupparbeten går hon igenom lite 

allmänna saker som alla ska tänka på. Albin glänser som vanligt. Det är inte så konstigt att han är 

populär hos henne, han är ju intresserad och lägger ner mycket tid på skolan. Det är klart att 

läraren pratar mer med de som är intresserade. Jag brukar inte få så mycket uppmärksamhet. 

Men det gör inte så mycket, så länge jag vet att jag klarar kursmålen så är det okej.  

"För att om man vet att man får mycket beröm då antar man att man ligger högt upp men om 

man får kritik så vet man att man ligger lite efter och man kanske behöver kämpa lite mer. 

Men om det varken är bra eller dåligt då kanske betygen kommer som en väldig chock 

senare."  

Efter genomgången delar hon ut våra arbeten med kommentarer. Jag bläddrar igenom arbetet och 

ser många konstruktiva kommentarer, det känns bra för då vet man hur man ligger till. Jag vet att 

jag måste arbeta på att strukturera min text så det flyter på bättre och få en bra styckesindelning. 

Hon är väldigt bra på att vara konkret i sina kommentarer så att man vet vad man ska jobba på. 

En del lärare säger mer att det här var bra, det här kunde du jobbat mer på. Det leder till en 

osäkerhet som gör att man vet inte vad man ska jobba på för att bli bättre. Så var det på det 

senaste religionsarbetet, det kändes inte bra.  

"Jag tycker inte att jag påverkas så mycket av att andra pressar på en."  

Jag sitter och väntar på att lektionen ska ta slut. Jag skrapar lite med baksidan av pennan på den 

beiga ytan på bänken och hoppas på att det slutat regna när jag ska cykla hem. Bakom mig sitter 

en grupp klasskompisar och diskuterar med läraren, de tycker att de hade fått så lite tid och 

kände sig väldigt stressade när uppgiften skulle lämnas in så de tyckte inte att de hade 

möjligheten att göra ett tillräckligt bra jobb. De låter frustrerade. Jag kan hålla med om att det 

ibland är mycket att göra på en gång men det brukar inte påverka mig så mycket.  

Lektionen tar slut, jag känner mig ganska nöjd. Klassrummet fylls av röster, ljudet av material 

som samlas ihop och stolar som dras över golvet. Tid att gå tillbaka till mitt blå plåtskåp, byta 

böcker och gå till engelskan. 
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"Jag klarar det jag vill klara" - Annas berättelse 

Det var en helt vanlig tisdagsmorgon i slutet av april, nästan. Idag skulle vi få tillbaka våra 

grupparbeten i svenskan.  

”Man mår bra när man kommer till skolan och lärarna hejar på en med ett vänligt leende, om 

man möts av tvärtemot blir självkänslan inte lika stor den dagen.”  

Jag vet att jag hade jobbat hårt med det här arbetet, och jag var ganska nöjd. Jag hade jobbat med 

Lukas och Fatima, Fatima är väldigt duktig men Lukas hade inte hjälpt till så mycket. Jag är som 

vanligt i god tid och börjar gå mot lektionssalen tillsammans med mina klasskompisar, det är fem 

minuter kvar tills lektionen ska börja. Vi står i korridoren och väntar på läraren. När hon kommer 

hälsar hon som hon brukar med ett leende. Det känns alltid bra när hon gör det, det gör att jag 

känner mig välkommen, till skillnad från vår hemska geografilärare som aldrig hälsar i 

korridoren och kör igång med lektionen direkt. Bara den grejen gör att man blir lite osäker och 

har man en dag när man är lite ur balans kan det påverka självkänslan för resten av dagen. 

”Favorisering av elever tycker jag ibland kan bidra till att man ibland känner att man inte 

räcker till som man är, utan måste vara/ha en viss personlighet för att bli sedd.”  

Vi går in i salen och sätter oss i bänkraden näst längst bak, läraren står och plockar med lite med 

alla papper och där var de, våra arbeten. Hon börjar gå igenom några gemensamma saker vi ska 

tänka på, hon säger att det överlag var väldigt bra resultat på uppgiften. Som vanligt får Albin 

ordet. Han är hennes favoritelev. Albin glänser och vår lärare nickar och ler mot honom när han 

pratar. Efter en diskussion om vad som är viktigt när man skriver en inledning, där Albin 

briljerat, fortsätter hon att prata om källförteckning. Amanda svarar på en fråga men får ett 

ganska korthugget svar av läraren, stackars Amanda, jag tror att hon är ganska osäker. Jag brukar 

inte ta åt mig så mycket av att lärare favoriserar däremot gör det mig väldigt arg att hon alltid 

måste poängtera hur bra Albin är. Det är inte det att hon säger att vi är dåliga men hon visar att vi 

andra inte är lika bra. Jag vet att jag inte är dålig men hon borde förstå att jag får mindre 

motivation att prestera bra. Vad gör jag, och alla andra för fel? 
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”Har man presterat bra inom något område är detta i sig något som stärker självkänslan, men 

det stärks ytterligare om man får beröm av läraren, vilket man ofta får.”  

Efter genomgången delar hon ut våra arbeten med kommentarer. När vi får vårt arbete stannar 

hon till och säger till mig att jag hade gjort ett bra jobb. Det känns bra, det är ett erkännande på 

att jag faktiskt kan. Med ens känns det lite bättre. Jag tar upp arbetet och bläddrar igenom det. I 

kommentarerna fanns konstruktiv kritik också, men det är skönt att få. Det betyder att hon har 

sett mig och det jag har gjort.  

"Lärare som pressar eleverna för hårt kommer att göra så att eleverna känner att de inte 

räcker till."  

Fatima som sitter bredvid mig börjar diskutera med vår lärare om att hon tyckte att det var för 

lite tid. Många tyckte att det var jobbigt när vi skulle lämna in arbetet. Fatima mådde väldigt 

dåligt av det.  Det var mycket saker att göra på en gång i många olika ämnen. Jag tycker att det 

var lite frustrerande att de tror att vi ska hinna med så många saker men jag påverkas inte så 

mycket av det, men det är klart att det är jobbigt ibland. Det kan bli väldigt höga krav från 

lärarna, men samtidigt är det bra också. Det betyder ju att de tror på en.  

"Jo men det är ju det viktigaste av allt att en lärare tror på sina elever liksom."  

Innan det här området arbetade vi med att skriva recensioner. Det gick inte så bra för mig, men 

när vi fick tillbaka dem sa hon att det kommer säkert gå bättre på nästa område. Det kändes att 

hon trodde på mig. Det gjorde att jag också trodde på att jag skulle klara det. 

Lektionen tar slut och det är dags att gå till engelskan. Jag plockar ihop mina saker och på väg 

till dörren känns det ändå ganska bra.  
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"När läraren behandlar en själv som en enskild individ och inte en i mängden, 

då känns det jättebra" - Amandas berättelse  

Det var en helt vanlig tisdagsmorgon i slutet av april, nästan. Idag skulle vi få tillbaka våra 

grupparbeten i svenska.  

"Jag tror att när det gäller speciellt grupparbete så är det viktigt att alla i gruppen får i alla 

fall något erkännande."  

Jag är lite sen till lektionen för jag hade varit tvungen att prata med min mentor om ledighet. När 

jag nu skyndade mig till lektionssalen längs den ljusmålade korridoren var jag lite nervös för jag 

var lite osäker på hur det egentligen hade gått för oss. Vi hade jobbat på bra men när vi försökte 

få lärarens uppmärksamhet under arbetets gång kändes det ibland halvhjärtat, det var så många 

andra som drog och slet i henne och det kändes som om vi kom i skymundan. Jag skulle även 

velat ha mer personlig kritik och uppmuntran. Allt blev så mycket om gruppen men jag behöver 

också veta att det jag själv, som en del av gruppen gör är bra. Att jag, Amanda, kan och gör 

skillnad. Jag tycker det är jobbigt och blir osäker på mig själv om jag inte blir bekräftad. 

"Det som är allra värst för självkänslan är de gånger då man inte får någon kommentar alls 

på något man själv är stolt över eller som man själv vet var dåligt."  

Jag vill veta om jag gjort något bra eller dåligt. Att inte veta gör att jag blir osäker. Något bra blir 

jag glad och sporrad av, speciellt om jag får det bekräftat.  Eller att få konstruktiv kritik på något 

som är mindre bra. Men det allra värsta är att inte få någon bekräftelse alls på något jag gjort. Då 

börjar tankarna snurra och jag förutsätter att det jag gjort är dåligt. Jag kan inte släppa taken på 

det och min självkänsla sjunker, jag ifrågasätter mig själv för mycket då.  

”Ja det räcker ju inte bara att man skriver ja du var duktig. Eller att du skriver när du har 

lämnat in ett prov att jo men det här var bra, det räcker ju inte. Du måste ju sitta ner med varje 

person och liksom ja bara säga någon lite smått kommentar, att jag tycker att du har jobbat 

bra. Vad bra och sådär inte bara låta det gå om man säger.” 

Jag tycker det är bra när jag får skriftlig kritik och det är viktigt för mig att den är personlig. Att 

det märks att läraren inte bara slentrianmässigt skrivit samma på alla utan tittat lite extra just på 

min uppgift och skriver något till mig. Men det gäller ju mer egna arbeten förstås, nu har ju hela 
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gruppen skrivit och presterat tillsammans. Jag hoppas i alla fall att hon ska ta sig tid att ge hela 

gruppen någon slags personlig tid för det är ett stort arbete vi har gjort.  

Jag kommer fram till klassrummet, som har fönster längst bak och där parbänkar står i klassiska 

rader framför tavlan, och sätter mig vid mina grupparbetskompisar. Lektionen har inte riktigt 

börjat än. Läraren plockar fortfarande i sina papper och det är ett surr i klassrummet av 

elevröster. Vi pratar lite i gruppen om hur vi tror att det kommer att gå och skämtar kring olika 

scenarion och det vi skrivit.  

”...om man inte vet hur man ska göra för att en lärare ska tycka om en utan man försöker och 

kämpar och gör så mycket man kan men ändå så blir man inte sedd alltså att det kan påverka 

det här lite, att hur mycket man än försöker så går det liksom inte, den vill aldrig att jag ska 

svara på frågor när jag räcker upp handen så det tycker jag kan sänka ens självkänsla ganska 

mycket.”  

Läraren slutar plocka, ser ut över klassen, ber om allas uppmärksamhet och börjar introducera 

lektionen. Hon går igenom gemensamma saker att tänka på. Albin sätter igång som vanligt med 

sina fina formuleringar. Ingen mening egentligen att försöka ens om han är i klassrummet. Det 

var otroligt skönt när han var borta ett par veckor i vintras. Helt plötsligt hördes andra röster i 

klassen. Man undrar varför inte läraren ser eller förstå att hennes favorisering av honom gör oss 

andra osäkra och tystare? Albin gör en lång redogörelse om vad man ska tänka på när man ska 

skriva en inledning och vår lärare står och nickar och ler entusiastiskt. Efter hans utläggning 

börjar vår lärare prata om källförteckning. 

"Jag kan känna mig jätteknäckt ibland och inte vilja svar på fler frågor på flera dagar nästan 

om jag känt mig dumförklarad så."  

"Är det någon som kan nämna något som man måste tänka på när man skriver källförteckning?" 

Frågar vår svensklärare.  

För ovanlighetens skull flyger inte Albins hand upp i luften. Jag är ingen som brukar svara i 

klassen, jag kan försöka ibland men oftast är det samma elever som alltid  får komma till tals. 

Trots det räcker jag försiktigt upp handen. 

"Amanda" 
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"Man kan väl välja om man vill skriva författaren eller titeln först?" Säger jag med viss tvekan i 

rösten.  

"Nej så är det inte, är det någon annan som vet?"  

Svaret kommer snabbt och inom loppet av en sekund känner jag att jag faller pladask, ett riktigt 

magplask. I bakgrunden hör jag hur vår lärare föreläser om vad man måste tänka på när man 

anger källor men jag kan inte riktigt koncentrera mig. Allt handlar om hur hon påpekade att det 

var fel, både tonfall och kroppsspråket. Som om det vore självklart och att jag svarade fel på en 

så enkel sak som 2+2. Jag bestämmer mig för att inte svara på några mer frågor idag. 

"Just för självkänsla tror jag ändå att det är viktigt med bekräftelse att folk ser en."  

Läraren börjar lämna ut uppgiften och pratar med varje grupp men när hon kommer till oss så 

lämnar bara fram arbetet samtidigt som hon pratar med Albins grupp igen som alltid tar all 

uppmärksamhet, hon bevärdigar oss inte ens med en blick. Varför får inte vi några ord eller 

blickar? Vad är det med vår grupp som gör att vi inte syns? Det känns inte okej och vi börjar lite 

osäkert bläddra igenom häftet för att leta efter det skriftliga omdömet. Det visar sig att vi fått ett 

bra omdöme, min uppfattning av att vi gjort ett bra arbete var rätt och jag känner mig med ens 

mycket gladare och lättare.  

"De tillfällen då jag känt att en lärare har stärkt min självkänsla är vid beröm, när de litat på 

mig, gett mig ansvar eller sagt något personligt som ex vilken snygg tröja du har."  

Vid lektionens slut när jag samlat ihop mina papper och går mot dörren ropar läraren på mig och 

berömmer mig för ett fint jobb i svenskan under året. Hon ler mot mig och kommenterar att jag 

är så snygg i så håret. Jag hade haft lite extra tid och inspiration på morgonen och hunnit fixa till 

det lite extra. Sedan säger att det är så roligt men sådana elever som jag som är så ambitiösa och 

begåvade och alltid gör ett gediget och bra jobb.  

Jag går därifrån och känner att de kommentarerna gjorde att min självkänsla har stärkts ändå och 

att jag mår bra. Jag var nog lite mer synlig än jag trodde. 
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Resultatanalys  

Vår vilja har varit att låta elevens upplevelse av mötet vara i centrum. Det har varit viktigt för oss 

att eleverna själva fått beskriva med egna ord om hur de upplever att läraren kan påverka deras 

självkänsla. Eftersom vår självkänsla är en värderande del av vår självbild är det även en del av 

vår identitet. Självbilden definieras i och av vår omgivning (Garpelin 1999). I det här fallet 

läraren. Som människor och sociala varelser bryr oss om andras tankar och åsikter (Johnsson 

2003). Vår identitet påverkas därför av många olika faktorer som är situerade det vill säga unika 

i den specifika situationen (Säljö 2005). Eftersom vår identitet skapas i omgivningen ville vi i vår 

uppsats undersöka hur elevers självkänsla påverkas i mötet med läraren och om det i sin tur kan 

påverka elevens identitetsskapande.  

I elevernas berättelser finns tydliga exempel och beskrivningar på att läraren kan påverka elevens 

självkänsla. En minoritet av eleverna tycker inte att de påverkades av sin omgivning. De har i 

resultatet blivit representerade av ”Arvid” som är den av karaktärerna som inte anser att han 

påverkas av sin omgivning. Majoriteten anser att mötet med läraren påverkar mycket. De 

representeras av” Anna” och i synnerhet ”Amanda” där "Anna" har en god självkänsla men ändå 

påverkas av läraren och sin omgivning. "Amanda" är däremot mer osäker på sig själv och 

påverkas i ännu större utsträckning i mötet med läraren. 

Från berättelserna framkommer också att de flesta eleverna anser att läraren påverkar deras 

självkänsla på ett positivt sätt. Detta kan exempelvis ske genom beröm, stöttning, peppning och 

att visa tilltro till sina elever. Många elever menar att beröm är en slags bekräftelse, att ”beröm är 

ett erkännande på att man gjort någonting bra”. ”Anna” skriver i sin berättelse att berömmet hon 

får från sin lärare gör att det känns bra. Bekräftelse från läraren kommer från lärarens bedömning 

av elevens arbete. Bekräftelse kan således bestå av beröm eller resultat på ett prov eller 

kommentarer. Dessa blir ett "kvitto" på elevens prestation och eleven upplever sig kompetent 

(Hörnqvist 1999).  

Anmärkningsvärt många av eleverna har tagit upp att självkänsla är prestationsbaserad. Beröm är 

ett ord som återkommer och att berömmet är en bekräftelse på prestationen vilket bidrar till en 

positiv självkänsla. Prestationer, att lyckas, har stor betydelse för den yttre självkänslan enligt 

Johnsson (2003). Hon skriver till exempel att god självkänsla uppstår genom att vara bäst i 
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klassen. Ingen av våra informanter har nämnt att vara bäst i klassen som skäl till bättre 

självkänsla. Däremot upplever majoriteten att ha presterat bra och själv vara nöjd med sin 

prestation tillsammans med att få bekräftelse av läraren, som något som får dem att må bra och 

något som bygger på självkänslan. Dessa upplevelser hos eleverna skulle då överensstämma med 

ett av Johnsons (2003) kännetecknen för yttre självkänsla – att få uppskattning för prestationer 

stärker självkänslan. Eftersom självkänsla, enligt Johnson (2003), inte är något statiskt hos oss 

utan något vi ständigt strävar efter att få eller utöka, stämmer det bra överens att de elevsvar vi 

har fått där majoriteten sammankopplar stärkt självkänsla och strävan därefter genom bekräftelse 

av prestationer och erkännande av att vara duktig. Båda karaktärerna ”Anna” och ”Amanda” 

påverkas mycket av beröm i samband med att få tillbaka kommentarerna för grupparbetet.  

Det faktum att vi har fått så många berättelser som är prestationsbaserade kan bero på att 

informanterna kommer från ett studieinriktat program där prestationer mäts och är viktiga för 

självbilden. Ytterligare en faktor som kan spela in är att undersökningen genomfördes i en av 

klasserna precis efter att de fått tillbaka ett prov. Resultatet kan även vara talande för att vi har en 

mål- och resultatstyrd skola istället för en kunskapsstyrd. Ytterligare ett bevis på detta kan vara 

som Johnson (2003) tar upp, att det idag verkar viktigare vad vi gör, det vill säga hur vi 

presterar, än vilka vi är, våra personliga egenskaper.  

Hos ”Amanda” är det tydligt att det är viktigt att få bekräftelse för det man presterar, det vill säga 

som elev, men även att man som lärare vågar och kan vara personlig med eleven. Det är viktigt 

att både visa vem man är själv som lärare, ”inte bara någon som går till jobbet och ska vara 

lärare" utan det efterfrågas också att man samtidigt vågar vara personlig. I samband med detta är 

det även viktigt att läraren ser eleven som mer än någon som sitter i bänken framför sig. Vi 

tolkar här att det är det relationella perspektivet (von Wright 2002) som eleverna eftersträvar hos 

läraren. Att läraren har förmågan och viljan att se vem det är som de möter i klassrummet. En 

personlig kommentar som t e x ”vilken snygg tröja du har idag” kan enligt en del informanter 

göra stor skillnad. Upplevelsen att bli sedd av läraren är något som framkommer av berättelserna 

som mycket viktigt och något som betonas ännu mer i de uppföljande intervjuerna som positivt 

för självkänslan.  
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Från vårt resultat har vi även kunnat urskilja hur elevens självkänsla påverkas negativt. Detta kan 

ske genom att läraren favoriserar vissa elever, inte ger någon bekräftelse, har för höga krav samt 

”en dålig attityd” något som en del elever beskriver som att läraren ”idiotförklarar” eleven.  

Självkänslan kan enligt elevberättelserna även påverkas negativt när man inte får någon 

bekräftelse alls. Det representeras bland annat av ”Amandas” berättelse. Hon menar att det värsta 

är att inte får någon kommentar. Även ”Arvid”, som i övrigt inte tyckte att hans självkänsla 

påverkades av läraren, betonar vikten av att alltid få bekräftelse och konstruktiv kritik för att 

utvecklas. Det visar tydligt att det kan skapa osäkerhet hos eleven att inte få någon indikation 

från läraren alls om hur man ligger till. Det vill säga att eleven varken blir bekräftad positivt eller 

negativt.  

Bland informanterna som tagit upp favorisering finns en upplevelse av uppgivenhet och 

frustration över att någon tydligt blir favoriserad. ”Anna” känner sig osäker och undrar vad hon 

gör för fel och känner frustration över att läraren hela tiden tydligt favoriserar en elev. ”Amanda” 

beskriver att hon inte ens vill försöka, hon känner sig osäker och vågar inte. I vårt resultat har det 

framkommit att favorisering indirekt kan leda till att eleven inte presterar lika bra i det ämnet 

eftersom eleven inte anser att den får tillräckligt stöd eller känner sig oviktig. Upplevelsen blir då 

att det inte spelar någon roll riktigt vad man gör för att det blir alltid favoriten som tar 

uppmärksamheten och säger alla de rätta sakerna ändå. Som lärare är det således viktigt att se 

alla utan att favorisera.  

Den typ av favorisering som tycks vara mest frustrerande för de andra eleverna och som 

påverkar mest negativt är den där det är personliga egenskaper som styr. Där de favoriserade 

tillhör en ”cool” grupp eller om de pratar mycket och tar plats. Alltså inte där favorisering 

sammanfaller med den som är prestationsmässigt bäst i klassen. Som en elev uttrycker det 

”Favorisering av elever tycker jag ibland kan bidra till att man ibland känner att man inte räcker 

till som man är, utan måste vara/ha en viss personlighet för att bli sedd.”  

Läraren kan även genom andra sidor av sitt förhållningssätt påverka elevens självkänsla. Många 

upplever, precis som ”Amanda” i sin berättelse, att självkänslan påverkas negativt om läraren 

snäser åt en fråga eller ett svar, eller genom kroppsspråk och tonfall visar ett budskap att "det 

förstår du väl".  Likväl kan lärarens förhållningssätt bidra positivt till elevens självkänsla genom 
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att hälsa och sprida god stämning som läraren gör i ”Annas” och ”Arvids” berättelse eftersom 

hon alltid hälsar och stannar till för att småprata i korridoren. 

Att lärarens förhållningssätt gör att de innehar en maktposition i klassrummet är också något som 

syns i elevernas berättelse. ”Lärarna har en stor betydelse i en klass, läraren ska göra att alla 

känner sig trygga i klassrummet och sprida en bra miljö.”  

Lärarens förhållningssätt till eleven har avgörande betydelse för levens identitetskapande och 

därmed också självkänsla. Vår omgivning består till stor del av förgivet tagna mönster som vi 

antas passa in i. Även skolan innehåller till stor del kategorier där vi ska platsa (Säfström 2005). 

Vi antar därför olika situerade identiteter för att platsa i normen (Säljö 2005). Dessa kategorier 

kan enligt Hjörne och Säljö (2008) fungera som "självuppfyllande profetior". Förväntningar och 

tilltro till eleven beskrivs i vårt resultat som något som inverkar positivt på eleven, något som 

”Anna” ger exempel på när hon berättar om den tidigare uppgiften med recensionerna. ”Anna” 

beskriver hur hon växte när läraren peppat och visat att hon tror på ”Anna”. Det gjorde att 

”Anna” fick mer tilltro till sin egen förmåga. Hon skulle därmed kunna identifiera sig som en 

duktig och lyckad elev och den identiteten kan då styrka henne både i andra ämnen i skolan och 

även privat.  

För höga krav kan dock uppfattas som pressande och gör att man känner sig otillräcklig. Detta 

upplevde ”Annas” kompis ”Fatima” när det blev för mycket tidspress med uppgiften. 

Upplevelsen av otillräcklighet kan få ”Fatima” att i alla fall i mötet med den läraren tillskriva sig 

en identitet som otillräcklig, frustrerad eller till viss del misslyckad elev. Sker detta upprepade 

gånger kan det resultera i att den negativa identiteten tar över både i skolan och privat. Därmed 

skulle det skada hennes möjlighet att som det står i Gy11 ”utveckla tilltron till sin egen 

förmåga”. 

En elev skriver att det är viktigt att ”läraren hjälper eleven med både det mentala och det 

fysiska”, hon menar att läraren både måste stötta och peppa genom att inspirera och få eleven att 

tro på sig själv, ”jag klarar det jag vill klara” men även ge stöd så att eleven förstår. Skolans 

uppdrag består både av att stimulera elevens kunskapsutveckling och gynna elevens personliga 

utveckling. Aspelin & Persson (2011) menar att möjligheterna att uppnå kunskapsuppdraget föds 
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i relationsprocessen. De menar att kunskapsuppdraget och omsorgsuppdraget inte bör ställas mot 

varandra utan bör samverka.  
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Diskussion  

I det här avsnittet kommer vi föra en diskussion kring metodval och studiens genomförande samt 

studiens resultat. Vi inleder med att problematisera våra metodologiska val, därefter följer en 

diskussion kring studiens resultat. Avslutningsvis ger vi förslag på fortsatt forskning. 

 

Metoddiskussion 

Vårt syfte med vår studie var att undersöka hur elevens självkänsla påverkas i mötet med läraren 

och om det i sin tur kan påverka elevens identitetsskapande. Vi ville belysa detta ur elevens 

perspektiv, för oss var det därför naturligt att välja ett fenomenologiskt perspektiv med narrativ 

metod. 

Ett fenomenologiskt perspektiv fokuserar på individens beskrivningar av sina upplevelser och 

livsvärld (Larsson, Lilja & Mannheimer 2005). Fenomenet som undersöks i ett fenomenologiskt 

perspektiv utgår från individernas egna uppfattningar om sina erfarenheter (Kvale & Brinkmann 

2009).  

Den narrativa metoden valdes till stor del på grund av att berättandet skapar förståelse av 

upplevelser åt oss själva och andra genom att bidra med struktur och sammanhang (Johansson 

2005).  Vi ansåg därför att den passade väl för att undersöka vår frågeställning eftersom vi 

önskade studera fenomenet utifrån elevens perspektiv. Dessutom uppskattade vi möjligheten att 

låta eleverna vara helt anonyma. Därutöver betonar Hörnqvist (1999) att det i vissa fall kan vara 

enklare att skriva om någonting än att berätta om det muntligt. Vår uppfattning av att använda 

den narrativa metoden i studien är att den har fungerat väl, eftersom den har hjälpt oss att belysa 

det vi hade för avsikt att undersöka. Då vår önskan var att göra undersökningen ur elevens 

perspektiv var det därför positivt att de fått möjligheten att använda sina egna ord i 

berättelseformuläret och inte bara fylla i en enkät. Vi anser att det gav en bra bild av hur de 

upplevt fenomenet. Dessutom innebar det en möjlighet att de fick vara fria i sitt skrivande och att 

vi inte kunde påverka dem med ledande frågor. 
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En begränsning med vår metod var dock möjligheten att följa upp och fördjupa resonemangen 

från elevernas berättelser. Dessutom kräver det skrivna ordet att eleverna har bra motorik samt 

reflektivt tänkande. Vi valde därför att ge eleverna som var intresserade, eller om det möjligtvis 

fanns elever som inte var bekväma med det skrivna ordet, att genomföra en intervju istället eller 

som komplement.  

Intervjustudien använde vi för att få möjlighet att fördjupa oss i elevernas tankar kring 

självkänsla. Vi gjorde inget urval utan alla elever som var intresserade av en intervju fick 

medverka i gruppintervjuer om två till tre elever. Under intervjuerna diskuterade eleverna de 

olika punkter som varit centrala i berättelserna (se bilaga 2).  

Vi upplevde att det var positivt med gruppintervju eftersom det fanns en bra dynamik mellan 

informanterna vilket gav upphov till ett naturligt samtal och diskussion kring de teman vi valt ut. 

De centrala punkter som vi fått fram från berättelserna bekräftades under intervjuerna och vi 

anser därför att det gav god validitet till vår studie. 

Vi har i vår studie använt oss av ett tillgänglighetsurval. Det medförde att urvalet av informanter 

begränsades till enbart studieförberedande program. Resultatet i vår uppsats bör därför inte ses 

som allmängiltigt utan det bör tas in i beaktande att våra informanter enbart kommer från 

studieförberedande program vilket kan göra skillnad för tankar kring självförtroende i 

klassrummet. Samtidigt kan vi inte anta att resultatet skulle blivit annorlunda om vi jämfört 

elevers upplevelser från studieförberedande program med elever från yrkesförberedande 

program. 

 

Resultatdiskussion  

I vårt resultat har det framkommit att läraren kan påverka elevens självkänsla i mötet med 

eleven. Att ta detta i beaktande anser vi är av stor vikt då skolan ska hjälpa eleven att utveckla 

sin egenart och tilltro till den egna förmågan (Gy11). Lärarens agerande i mötet med eleven kan 

därmed bidra till eller vid vissa tillfällen försvåra för att uppnå dessa mål. 
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Från vår undersökning framkom från ett flertal elever att beröm, stöd och uppmuntran från 

läraren gör att de orkar lite till och anstränger sig mer. De menar därför att det inverkar positivt 

på deras inlärning och motivation. I motsats till detta har statens folkhälsoinstitut presenterat en 

studie som visar att god självkänsla minskade elevernas ansträngningar och därmed ledde till 

sämre kunskapsresultat. De menade att god självkänsla uppstår när elever uppnått en prestation, 

det vill säga när eleverna visste att de låg bra till ansträngde de sig inte lika mycket (Bremberg & 

Eriksson 2012).  Att självkänsla är prestationsbaserat bekräftades även av våra informanter, 

något  som Johnson (2003) också framhäver.  

I relation till detta ställer vi oss därför frågan hur självkänslan inverkar på elevens vilja att lära? 

Kan det vara så att bekräftelse, uppmuntran och beröm gör att vissa elever tappar motivationen 

att förbättras?  Vi har i vår studie funnit att god självkänsla påverkar kunskapsuppdraget positivt 

då eleverna anser sig bli sporrade och motiverade av beröm och bekräftelse vilket stärker 

självkänslan och därmed får dem att prestera bättre. Vi kan därför inte se något problem med att 

ge beröm och bekräftelse, utan läraren bör vara frikostig med detta, så länge läraren gör sitt 

yttersta för att behandla alla elever lika. Läraren måste vara medveten om detta för att undvika 

oavsiktlig favorisering och att ingen känner sig förbisedd då det leder till motsatt effekt det vill 

säga påverkar självkänslan negativt. 

"Jo men det är ju det viktigaste av allt att en lärare tror på sina elever liksom." Sade en elev i en 

intervju. Den menade att lärarens tilltro till sina elever hade störst betydelse för självkänslan. När 

läraren tror på sina elever ökar tilltron till den egna förmågan. Därmed skapas en positiv bild av 

sig själv. Att låta eleverna utveckla sin individualitet och stärka sin tro till sig själv är en central 

del i skolans uppdrag. För att uppnå detta uppdrag anser vi att läraren måste utveckla ett 

förhållningssätt som inbegriper de centrala delar vi behandlat i resultatet, det vill säga beröm, 

uppmuntran, bekräftelse och tilltro till sina elever. Samtidigt kan detta vara ett närmaste omöjligt 

uppdrag att utföra i praktiken eftersom jämlik behandling av alla individer är en utmaning på 

grund av stora klasser och ett knappt tidsschema. Det är dock vår övertygelse att läraren bör 

sträva efter att visa tilltro till eleven för att stärka dess självkänsla och därmed uppnå skolans 

uppdrag att stärka elevens tilltro till den egna förmågan.  
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I vår forskningsöversikt har vi visat att det är i mötet med vår omgivning och andra individer 

som vårt identitetskapande sker. I skolan existerar många möten mellan människor, ett av alla 

möten kan representeras av mötet mellan lärare och elev. Enligt vår studie påverkas elevens 

självkänsla i mötet med läraren. Vår slutsats är därför att läraren till stor del kan påverka elevens 

självkänsla och därmed också elevens identitetskapande i skolan då den formas i och av 

omgivningen.  

 

Förslag till fortsatt forskning 

Tidigare forskning som vi tagit del av har till största del fokuserat på ett elevperspektiv. Med det 

menar vi att fenomenet har belysts genom hur forskarna och andra informanter uppfattar att 

eleverna upplever mötet med läraren. Det är således inte elevens egen uppfattning som stått i 

centrum. Vi har därför i vår studie bidragit med att belysa vår frågeställning ur elevens 

perspektiv och därmed kunnat lyfta fram elevens egen upplevelse.  

För vidare forskning skulle det vara intressant att ta del av åsikter och upplevelser från 

informanter på yrkesförberedande program. Det skulle ge en större bredd i urvalet och det skulle 

vara intressant att se om det skulle komma fram alternativa åsikter och upplevelser. Man kan 

även undersöka andra årskurser för att se om lärarens roll har större eller mindre betydelse för 

eleven under dess skolgång. 

Det skulle även vara intressant att jämföra våra resultat med hur lärare upplever detta. En av våra 

ursprungliga tankar var att undersöka hur lärare och elev uppfattar samma situation men vi fick 

välja bort det på grund av tidsbrist och etiska överväganden samt möjlighet till informanter. 

Ytterligare en fråga som skulle kunna undersökas är - Är arbete med individens utveckling och 

självkänsla en central del av undervisningen i svensk skola och hur går det till i så fall?  
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Bilaga 1 

En viktig del i vår grundpersonlighet är vår självkänsla, mitt eget värde i mina egna ögon. Vilka 

vi är och hur vi uppfattar oss själva påverkas av vår omgivning och personerna i den, t ex lärare 

eller klasskamrater.  

Beskriv hur du upplever att din relation till dina lärare påverkar din självkänsla i skolan. Du kan 

exempelvis ge en generell beskrivning av hur dina lärare påverkat din självkänsla. Eller så kan 

du skriva om en händelse som påverkade din självkänsla positivt eller negativt. Hur kände du då? 

Vad gjorde du? Vad gjorde din lärare? Det behöver alltså inte gälla ett speciellt ämne men om 

väljer att skriva om det ange gärna vilket.  
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Tack för din medverkan!  

Om du kan tänka dig att medverka i en uppföljande intervju för att komplettera din berättelse – 

skriv ditt namn på formuläret 

 
Namn: 
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Bilaga 2 

Intervjuunderlag 

Beröm  

Många elever tar upp att beröm kan stärka deras självkänsla positivt. 

Peppa/Uppmuntra 

Många elever betonar att det är viktigt att läraren stöttar och peppar eleven. 

Tilltro till eleven 

Läraren kan bidra till att stärka elevernas självkänsla genom att tro på eleven och få de att känna 

det här klara jag! 

Favorisering 

Några elever tar upp att deras självkänsla påverkas av att lärarna favoriserar vissa elever. 

Bekräftelse 

Bekräftelse som person - Många elever betonar vikten av att läraren ser alla elever och ser de 

som individer. 

Bekräftelse på prestation  

 Allra värst att inte få någon bekräftelse alls. 

Lärarens attityd 

Ex Tar för givet att eleven kan, idiotförklarar eleven. Kritiserar personliga egenskaper istället för 

kunskaper och förmågor som ska bedömas. 

Press och stress 

För mycket press från läraren gör att eleven känner sig otillräcklig.  

För höga krav från läraren? 

 Lärarens förväntningar? 

Självkänslan påverkas inte 

Några elever tycker inte att deras självkänsla påverkas av omgivningen och läraren. 

 


