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Inledning 

I dagens samhälle eftersträvas enkla lösningar, koder och formler som kan placera kaoset i 

system. Det skapas benämningar och diagnoser som förklarar vad men inte varför. Dessa 

syftar ofta till personer och inte till deras handlingar och vi tror att de ofta uppstår genom 

tomrum av kärlek, trygghet och samhörighet. Vi känner att alla människor är summan av sina 

liv och tomrummen, som även kan ses som brist på självtillit, skapar hinder för den grund 

som avgör vad vi kan förmå.  

 

Vi anser att det är vår uppgift som pedagoger att försöka fylla dessa tomrum genom att stärka 

alla elevers självtillit. Detta kan kännas som en stor målsättning men självklart ska vi känna 

oss nöjda med de vi förmår stärka, även om vi för den saken skull inte ger upp målsättningen 

för övriga elever.  

 

När vi studerade Lpfö98 och Lpo94 (Lärarens handbok, 2001) förvånades vi över att det i 

Lpfö98 på ett flertal ställen poängteras hur viktigt det är att arbeta med barnens syn på sig 

själva, medan det i Lpo94 endast förekommer på ett par ställen. Här läggs istället fokus på hur 

man ska behandla andra, att det är viktigt att visa respekt för dem men sällan för det egna 

jaget. Det mest grundläggande för att kunna bemöta andra med respekt och för att kunna sätta 

sig in i andra människors levnadsvillkor tycker vi är att ha respekt för och tillit till sig själv. 

Även då det inte uttryckligen står särskilt mycket om vikten av att stärka elevers självtillit i 

Lpo94, menar vi att det är en förutsättning för att klara av att leva upp till de riktlinjer som 

faktiskt anges. Exempelvis står det i de grundläggande värdena att: ”Människolivets 

okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan 

kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan skall gestalta 

och förmedla.” (Lärarens handbok, 2001, s.9) 

 

När elever går i sjätte klass har de gått i skolan under halva sitt liv. Då barn och ungdomar 

spenderar så mycket tid i skolan har pedagoger en väldigt stor möjlighet att påverka deras 

välmående, därför anser vi att fokus bör ligga på att skapa trygghet och samhörighet. Utifrån 

detta utvecklades våra tankar kring hur pedagoger förhåller sig till elevernas självtillit som, 

enligt oss, är en grundläggande aspekt för elevers utveckling inom skolans ramar.  
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Syfte/problemformulering 
Syftet med vår uppsats är att försöka ta reda på hur pedagoger tänker kring vikten av elevers 

självtillit, som en del av skolans verksamhet. Vi har även syftet att undersöka hur pedagogers 

tankar och förhållningssätt till elevers självtillit speglas i undervisningen. Vi har utifrån dessa 

syften lyft fram tre frågeställningar vilka skapar grunden för vår empiriska studie.  

 

• Vilken vikt lägger pedagoger på att arbeta med elevers självtillit? 

• Hur arbetar pedagoger med att stärka elevers självtillit? 

• Vilken roll spelar pedagoger i arbetet med att stärka elevers självtillit? 

 

Uppsatsens problemformuleringar belyses ur pedagogperspektivet, med andra ord har vi 

försökt att synliggöra pedagogers syn utan att ta hänsyn till hur eleverna upplever fenomenet. 

Våra tankar grundar sig i det sociokulturella perspektivet som utgår från att individen 

utvecklas i samspel med andra. Vi har inte för avsikt att redogöra för detta perspektiv eller 

jämföra det med andra, utan enbart synliggöra vår utgångspunkt.    
 

 
Teori & Tidigare forskning 
Vi har i detta stycke för avsikt att redogöra för den litteratur och tidigare forskning vi i 

huvudsak använt oss av i vår uppsats. Vi inleder avsnittet med att definiera centrala begrepp 

för uppsatsen. Däremot har vi valt att inte byta ut de begrepp författarna själva använder för 

att redogöra för sina tankar, även då dessa inte alltid överensstämmer med våra definitioner. 

  

Begreppen självkänsla, självförtroende och självtillit definieras i tidskriften Skolhälsovård, Att 

arbeta med skolbarns självkänsla (1997);  

 
Självkänsla (…) jag är värd någonting som den jag är. Självkänsla innebär att känna 

sig älskad, omtyckt och accepterad som den man är. Självförtroende innebär: jag 

känner tilltro till det jag kan prestera. Man vet att man kan göra någonting på ett bra 

sätt och få uppskattning för det man gör. God självkänsla och gott självförtroende 

leder till självtillit, som är baserad på en positiv bild av den man är och en 

medvetenhet om vad man kan.  (Skolhälsovård, Att arbeta med skolbarns 

självkänsla, 1997, s.4) 

 
Denna definition av självkänsla och självförtroende stämmer överens med de definitioner vi 

kan finna i Nationalencyklopedins Ordbok (1996) och Nordstedts Svenska Ordbok (1992), 
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dock finns inte begreppet självtillit definierat i någon av dessa. Ahlgren (1991) menar dock att 

självtillit har samma betydelse som självförtroende. I tidskriften Skolhälsovård, Att arbeta 

med skolbarns självkänsla (1997) anges att om individen har ett bra självförtroende och en 

bra självkänsla så leder detta till självtillit. Självtilliten bygger alltså på både en medvetenhet 

om prestationsförmågan och en positiv bild av jaget. Detta är också den definition vi kommer 

att använda oss av i vår uppsats. 

 
 

Barns identitet 
Vi ämnar i detta avsnitt att redogöra för vad tidigare studier sagt om identitetens utveckling. 

Vi har valt att blanda tankar och åsikter från flera olika forskningstraditioner, dessa är enligt 

oss elementära bakgrundskunskaper för det vår uppsats kommer att behandla och vi anser 

dem därför relevanta att presentera. Även då vi är medvetna om att utgångspunkten för de 

studier och teorier vi kommer att redogöra för skiljer sig åt har vi här valt att sammanföra dem 

under en gemensam rubrik.  

 

Freud (1986) talar om jaget och detet, där jaget representerar vem du är utåt, det medvetna, 

och detet står för det du har dolt inom dig, det omedvetna. Även Tudor-Sandahl (1989) tar 

upp liknande tankar kring detta. Hon menar att i det omedvetna samlas det erfarenheter och 

känslor ända från födseln, barn som exempelvis är med om skrämmande upplevelser har ofta 

svårt att hantera känslorna som uppkommer i samband med dessa och väljer istället att 

förskjuta dem. Enligt både Freud (1986) och Tudor-Sandahl (1989) kan känslorna helt 

förskjutas från det medvetna jaget men genom det omedvetna detet fortsätta påverka 

individen ända upp i vuxen ålder. För att beskriva den relation som råder mellan jaget och 

detet gör Freud (1986) en liknelse med en ryttare och hans häst; 

 
Ryttaren skall tygla hästen, som är mycket starkare än han. Men skillnaden mellan 

ryttaren och jaget är att den förre använder sina egna krafter, medan jaget försöker nå 

inflytande över detet med lånade krafter. Liknelsen är användbar i ytterligare ett 

hänseende. På samma sätt som ryttaren ofta inte har annat val än att föra sin häst dit 

den själv vill, om han inte vill skiljas från den, brukar jaget också ibland förverkliga 

detets vilja i handling, som om den vore dess egen. (Freud, 1986, s.181) 

 
Även Jung (1965) talar om det medvetna och det omedvetna. Han menar att det omedvetna 

tvånget ofta får människan att välja bort det rationella, medvetna. Jung anser att det kan vara 

 3



 

positivt för individen att ha en viss vetskap om sitt omedvetna, men den bör akta sig för att få 

alltför stor insikt i det. Anledningen till hans åsikt är att han menar att det medvetna fungerar 

som ett ytterhölje, och med för stor insikt i det inre, kanske inte klarar av att hålla samman 

jaget.  

 

De första åren är enormt viktiga i avseendet att bygga upp den grundläggande tilliten till jaget 

och dess omgivning. (Tudor-Sandahl 1989) Barnen har i tidig ålder svårt att skilja på vad som 

är ’jag’ och vad som är ’andra’, detta kan leda till att de projicerar uppfattningen av andra på 

sin egen identitet. (Freud, 1986; Tudor-Sandahl, 1989) För att, i mötet med andra men även i 

relationen till sitt jag, handla med respekt krävs det att individen under sin barndom själv får 

ett sådant bemötande. Då den första och närmsta kontakten ofta sker mellan barnet och dess 

föräldrar ligger ansvaret på dem att skapa en trygg, harmonisk och utvecklande miljö för 

barnet. (Tudor-Sandahl, 1989) Collins (2000) skriver även hon om betydelsen av ett väl 

fungerande förhållande mellan ett barn och dess föräldrar, men också av en fungerande 

relation mellan pedagog-elev. Eriksson (1968) menar att när barnet kommer upp i skolåldern 

finns risken att det, på grund av en olöst tidigare konflikt, inte kan ta sig an olika utmaningar. 

Barnet känner då ett behov av att vara kvar i den trygga hemmiljön och kan uppleva sig 

mindervärdig i skolan. Collins (2000) tar upp hur lätt det är att de normer och värderingar 

man bär med sig hemifrån ofta kolliderar med de man stöter på i skolan. Detta menar hon kan 

orsaka konflikter mellan individens jag i relation till skolan och att man som pedagog då 

måste arbeta för att se barnet istället för att begära att eleverna automatiskt ska vara de som 

anpassar sig och prioriterar bort sina grundvärden för någon annans.    

 

Eriksson (1968) menar att föräldrarna fungerar som förebilder för barnen och bidrar till deras 

identitetsutveckling. Stangvik (1979) anser att om människan vill få vetskap om varför en 

annan människa har den självbild hon har, kan man inte bara se till individen utan måste även 

studera dennes sociala och materiella förutsättningar. Han menar också att självuppfattningen 

avgör vilka värderingar personen har, vad som framstår som meningsfullt och vad som ses 

som syftet med inlärningen. Skolhälsovård, Att arbeta med skolbarns självkänsla (1997) 

skriver att identitetsutvecklingen blir under vissa perioder i livet mer påtaglig än under andra 

och jagets kroppsuppfattning har en elementär del i personlighetsutvecklingen. Människors 

syn på sig som helhet utgör alltså tryggheten de känner i sig själva. Jung (1965) anser att de 

människor som känner avsaknad av trygghet i jaget inte bara känner ett behov av att 
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upprätthålla arten utan även av att bekräfta individen, detta kan synas i ett aktivt sökande efter 

olika maktpositioner.   

  

Freud (1986) och Tudor-Sandahl (1989) tar upp objektsrelationer som en del av 

identitetsutvecklingen. Begreppet objekt står här för människor som är mentalt känslomässigt 

viktiga för barnet. Tudor-Sandahl menar att för att barnet ska kunna utveckla sin identitet och 

känna tilltro till sig själv och andra behöver det få berikas av flera ’goda’ objektupplevelser. 

Även Eriksson (1968) hävdar att det är av stor vikt att människan i sin identitetsutveckling 

skaffar sig positiva erfarenheter av dem hon kommer i kontakt med. Utifrån sin studie drar 

Stangvik (1979) slutsatsen att omgivningen formar självbilden, vilken utgör strukturerna för 

människan. Dessa strukturen innefattar de personliga normer och värderingar individen 

besitter samt de handlingar den utför.  

 

Vi har av litteraturen erfarit att det finns många tankar kring identiteten. Något som vi 

däremot kunnat urskilja som en övergripande åsikt är att det människan framställs vara i 

samspelet med andra inte utgör hela jaget, utan man måste söka insikt i individens inre. Det 

har även framkommit att detta inre inte behöver vara något individen själv är medveten om 

och att det därför kan vara mycket svårt att få en korrekt uppfattning om en persons jag.  

 

Självtillitens roll i skolan 
I det här avsnittet vill vi ta upp vad litteratur och tidigare forskning har sagt om självtillitens 

roll i skolan och inleder med att ge en övergripande bild av fenomenet. Därefter går vi in på 

individens premisser, gruppens inverkan samt pedagogens roll. 

 

Goldinger (1979) menar likt Tudor-Sandahl (1989) att arbetet med att stärka individen måste 

påbörjas i de tidiga åldrarna eftersom möjligheterna till påverkan då är som störst. Ferm 

(1993) skriver att även om självförtroendet, självkänslan och självbilden grundläggs långt 

innan skolstarten, har pedagoger en enorm makt att påverka eleverna då de spenderar cirka 

tiotusen lektionstimmar i grundskolan. I SOU:1997:108 står att läsa att det, under de första 

skolåren, är meningen att pedagogen ska introducera eleven i den språkliga världen. Att kunna 

läsa och skriva präglas av individens bild av sig själv samt erfarenheter från samspelet med 

omgivningen. Det är genom det verbala och skrivna språket som vi människor förmedlar våra 

tankar och erfarenheter, vilket i sin tur utgör jagets framställning hos omgivningen, även 

kallat vår personliga status. Denna status är ett måste för att man ska känna tillit till sig själv i 

 5



 

olika sammanhang, exempelvis inom skolans ramar. Stangvik (1979) menar att det inte endast 

är den verbala responsen en människa får från sin omgivning som har betydelse för den 

personliga utvecklingen, utan han lägger lika stor vikt vid de kroppsliga budskap som 

förmedlas. I tidskriften Skolhälsovård, Att arbeta med skolbarns självkänsla (1997) står det 

att det är lättare för en person med stark tilltro till sig själv att kräva respekt och acceptens 

från omgivningen, då den har vetskap sitt egenvärde.   

 

Enligt SOU:1997:108 är ett av skolans primära ansvar att se till att alla barn och ungdomar får 

rätt förutsättningar för att kunna utveckla en positiv självbild, eleverna bör få möjligheterna 

att utveckla en tillit till den språkliga världen. Utan denna tillit kommer barnen inte att kunna 

’lämna skolan med rak rygg’. I Att lära för livet (2004) redogörs för de resultat som 

framkommit genom en undersökning angående elevers inställning till lärande. 

Undersökningen har inte bara fokuserat på lärandet i skolan utan även ”det livslånga 

lärandet”, det vill säga att eleverna ska förberedas för att klara av de utmaningar och krav som 

kommer att ställas på dem i framtiden. Det att det är först när eleverna når årskurs fem i sin 

skolgång som de ser sammanhanget mellan vad de lär sig och livet utanför skolan. De börjar 

då tycka att det är roligt att gå i skolan och deras självtillit ökar. Här tas tre aspekter upp för 

eventuell påverkan inför lärandet; inlärningsstrategi, motivation och självförtroende. Inom 

självförtroendet pratar de om självuppfattningen i svenska och matematik, självtilliten samt 

prestationstilliten. Skillnaden mellan självtillit och prestationstillit är att det första begreppet 

innebär att du tycker att du kan lära medan prestationstillit innebär att du anser dig ha lätt för 

att lära. Vidare går att läsa att det krävs självförtroende för att känna sig motiverad, men också 

för att kunna utveckla en väl fungerande inlärningsstrategi. Med andra ord är självförtroendet 

grunden till att skapa rätt förutsättningar för lärandet. 

 

Individ 

Taube (1997) menar att i kontrast till vår önskan att förstå och uppskatta världen omkring oss, 

står viljan om att förstå och uppskatta oss själva. Om individen, i sina försök till att skaffa sig 

förståelse om omgivningen, ständigt misslyckas blir det ofta en naturlig instinkt att undvika 

situationer där den befarar liknande utkomst och istället prioritera behållningen av 

självkänslan. Att inte satsa helhjärtat kan vara en bidragande faktor till ett misslyckande, men 

de gånger människan verkligen försökt och ändå inte lyckats tyder detta på att han/hon inte 

klarat av att nå målet. Vid sådana situationer är det förklarligt om människan intar en defensiv 

 6



 

och passiv inställning. Pollak (2001) anser att människor bör ha i åtanke att: ”Varje litet barn 

gör alltid i varje givet ögonblick så gott det kan, efter sin bästa förmåga, just då. Allt annat är 

uttryck för min egen felsyn.”. (s.80) En omtalad faktor gällande elevers egen syn på den 

personliga förmågan är ofta hur de uppfattar uppgiften. För dem intressanta och roliga 

uppgifter förknippas ofta med goda förutsättningar samtidigt som de tråkiga ofta avspeglar en 

känsla av svaghet. (SOU:1997:108) Taube (1997) tar upp att det inte är ovanligt att barn och 

ungdomar med en god självtillit fungerar som lågpresterande inom skolan, medan det mycket 

sällan förekommer att barn och ungdomar med negativ självtillit är högpresterande. 

 

Taube (1997) uttrycker att vi alla har en uttalad strävan efter att uppfatta oss själva med 

positiva ögon. Däremot framstår det ofta som bättre att ha en uttalad negativ självbild, där de 

är medvetna om den, än en osäker och oviss. Om en elev inte når upp till de önskade målen, 

tror omgivningen ofta att det rör sig om okunskap eller brist i engagemang. Författaren tar 

även upp en annan aspekt, hon anser att det istället kan bero på att individen är rädd för att en 

eventuell och situationsbestämd framgång ska, även i framtiden, innebära att det ställs högre 

krav på elevens prestationer. 

 
En förstående attityd från omgivningen minskar stress hos en läs- och skrivsvag elev. 

Det är emellertid endast ökade kunskaper och allt bättre färdigheter som kan ge en 

reell självtillit och känsla av kompetens. För att en elev skall återfå sin förlorade 

självtillit krävs en lång rad konkreta upplevelser av framgång som eleven uppnått 

genom eget självständigt arbete. (Taube, 1997, s.115) 

 
Taube (1997) menar alltså att det inte räcker med en händelse eller en framgång för att nå tillit 

till den egna förmågan. Att ge barn en identitet som positiva och lyckade elever bidrar även 

till att de känner sig som positiva och lyckade människor. Ahlgren (1991) anser att det är lika 

viktigt med en god självtillit inom gruppen som det är att ha en hög självvärdering av jaget. 

Oavsett ambitionsnivå bör det i arbetsgruppen inte läggas någon press på att som individ vara 

lika framstående inom alla moment, det bör råda en sådan trygghet att varje elev får ha sina 

svagheter utan att dessa ’gör eleven svag’. Kohn (1990) och Pollak (2001) påstår att om 

någon känner att de befinner sig i underläge kan detta ofta urskiljas genom ett försök att höja 

sig själv genom att sänka andra. 

 
Vi behöver bygga upp en ovillkorlig tillit till vårt egenvärde som gör att vi inte 

ständigt måste bevisa vår överlägsenhet. Ju mer tillfreds jag är med mig själv, desto 

mindre behov har jag att få dig att förlora. (Kohn, 1990, s.233) 
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Pollak (2001) anser att när en människa utsätts för denna form av kränkning bör hon komma 

ihåg att den som utför kränkningen förmodligen inte mår bra i sig själv och att handlingen är 

ett resultat av detta. Det finns ett flertal orsaker till att barn och ungdomar inte vill gå till 

skolan. En undersökning redovisad i SOU:1997:108 visar att lärare tror att de främsta skälen 

till att icke delta är rädsla, skamkänsla, ångest, bristande självförtroende, bristande 

skolerfarenheter och uppgivenhet. En annan undersökning presenterad i SOU:1997:108 

syftade till att elever i år fyra gemensamt skulle sammanställa en prioriteringslista om vad 

som var viktigast i skolan och med skolarbetet. Den översta punkten blev ”Jag vill få bra 

självförtroende!”. 

 

För att nå det optimala lärandet krävs det också en tydlig koppling mellan de tidigare 

erfarenheter och kunskaper eleven har och utvecklingen inom språket. När eleverna inte kan 

se denna koppling, eller om den inte existerar, finns det en risk att kunskapen inte blir 

beständig. Om eleverna gång på gång misslyckas med att bevara den kunskap de en gång 

tillgodogjort sig kan det lätt leda till en knäckt självbild. Att skapa möjligheter för varje 

individ att just ’lämna skolan med rak rygg’ kan därför ses både utifrån det pedagogiska 

perspektivet, som en pekpinne, och utifrån barnperspektivet, som en personlig rättighet. 

(SOU:1997:108) 

 

Grupp 

Enligt Taube (1997) är det lika viktigt att få positiva erfarenheter i jämförelserna med andra 

som det är att eleven inser vikten av kunskapen. Svedberg (2000) menar att anledningen till 

att det är viktigt att vara medveten om varför man ska lära sig något är att det är först då jag 

förstår mina egna tankar som jag förstår världens. Dessa lärdomar bidrar till att individen, 

men också gruppen, utvecklar klokhet, förnuft och visdom. 

 
Alla har vi olika utvecklingsmöjligheter inom oss. I olika relationer drar vi fram det 

goda och det onda hos varandra. Vi är ju alla delaktiga i det som sker omkring oss. 

(Tudor-Sandahl, 1989, s.83) 

 
Jansson, Jansson och Wågman (1997) skriver att om en elev inte når upp till eftersträvad 

prestation grundas ofta det i en rädsla för upprepat nederlag. Omgivningen kan få en 

människa att antingen stärkas eller knäckas, då människan har ett behov av att känna sig 
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omtyckt och behövd, söker hon automatiskt ’gruppens’ bekräftelse. Om en individ har en 

dålig självtillit kan gruppen, genom bekräftelse, överföra en fiktiv självtillit på individen. Ett 

lätt sätt att påverka självtilliten är att låta barnen lyckas och lära sig av sina framgångar istället 

för av sina misstag. Taube (1989) menar att barnet, i sitt första möte med skolan, har 

förväntningen och uppfattningen av att lyckas. Under skolgången kommer eleven sen i 

kontakt med olika människor, allt från pedagoger och övrig skolpersonal till kamrater. Alla 

dessa människor kommer att påverka individen. Detta sker dessvärre inte enbart i positiv 

bemärkelse, och det är därför viktigt att vi tänker noga på både det verbala och kroppsliga 

språk som används gentemot varandra. Ett tanklöst uttalande kan ge bestående men för 

individens självuppfattning. Wahlström (1993) förtydligar just vikten av bemötandet genom 

att jämföra två olika sätt att uttrycka sig på; ”Jimmy, jag är arg för att jag har fått färg på min 

tröja!” eller ”Jimmy, du spillde färg på min tröja. Du gör mig jättearg!”. (s.33) Hon menar att 

i den första varianten uttalar man ilska för händelsen och i den andra läggs ilskan på individen 

som utfört handlingen och av valet av uttryck spelar en mycket stor roll för ’Jimmys’ 

välmående.  

 
I alla grupper finns det olikheter representerade. Om pedagogen arbetar för att sudda ut dessa 

olikheter kan det skapas ett behov i gruppen av att hålla distans till utomstående. Det är därför 

bättre att skapa en miljö där alla har rätt att vara sin egen och där alla har rätt att arbeta utifrån 

sin egen förmåga. (Goldinger, 1979; Jacobsen, Christiansen och Sand Jespersen, 2004) Det är 

att eftersträva att pedagogen följer sin personliga, moraliska inställning och på så sätt skapar 

en genuin tillvaro. Då eleverna ofta tar efter dessa vuxna förebilder som de har kontinuerlig 

kontakt med är det väsentligt att pedagogen är medveten om att hennes förhållningssätt 

’smittar av sig’ på eleven. (Jacobsen et al., 2004) 

 

När det handlar om gruppkonstellationer menar Ahlgren (1991) att en ombytlig indelning 

leder till att stärka eleven, då den får tillfälle, att med olika människor vid olika tidpunkter och 

i olika sammanhang, samspela med andra. Eleven blir inte beroende av en konstant grupps 

åsikter och inställningar. Andra studier menar att det kan vara till barn och ungdomars fördel 

att ingå i beständiga, gärna mindre, grupper, med avsikten att sammanhållningen och vi-

känslan ska bli starkare. Pedagogen bör dock vara vaksam på att vi-känslan i den lilla gruppen 

inte får bli alltför stark så att det går ut över det sociala samspelet i den större gruppen. 

(Wahlström, 1993) 
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Goldinger (1979) tar upp att det i takt med att klasserna ökar i omfång uttrycks en önskan om 

mindre arbetsgrupper, med motiveringen att pedagogerna vill öka chanserna att kunna se varje 

enskild elev. Men om arbetet ska ske utifrån hur situationen ser ut i dagsläget menar hon att 

det kan vara en idé att arbeta med så kallade ’familjegrupper’. Med detta menas fasta grupper 

med upp till åtta elever, där varje barn lättare ska kunna utvecklas och synas av sina kamrater. 

I dessa grupper menar Goldinger (1979) att det viktigt att man arbetar medvetet med 

konflikthantering. Eleverna måste hitta uttryckssätt att göra sig förstådda på men också vägar 

för att förstå andra, känslan av den egna identitetens betydelse ska växa i samspel med 

hänsynstagande till kamraterna. Dessa familjegrupper ersätter ofta behovet av att skapa en 

subgrupp för att skydda elevens identitet. Systemet är med andra ord till för att motverka 

splittring. Det är även rimligt att påstå att detta sätt att arbeta förebygger mobbning och 

uteslutning i den stora gruppen.  

 

Pedagogen 

Taube (1989) menar att skolmiljön bör eftersträvas att bli så positiv som möjligt och att det är 

pedagogens uppgift att skapa detta klimat. För att lyckas med det ställs krav på pedagogens 

syn på sig själv. En positiv självbild gör att vi människor, i bemötandet till andra, utstrålar 

mer tolerans och acceptens samt att vi blir mer stöttande och uppmuntrande. En pedagog som 

är trygg i sig själv har lättare för att skapa positiva relationer till sina elever. Deras 

undervisning blir mer avslappnad och därför lättare och mer försvarbar för eleverna. En 

pedagog som är säker i sig själv grundar oftare inlärningen på elevens krav och behov istället 

för sina egna, de skräms inte heller av att ha en nära relation med eleverna och behöver därför 

inte ha lika uppstrukturerade ramar. En trygg pedagog överför sin positiva attityd till 

omgivningen, vilket i sin tur påverkar elevernas individuella utveckling. Men det menas för 

det inte att kontroll absolut behöver innebära någonting negativt, en tydlig gränssättning kan 

även betyda att man månar om varandra.  

 
Wahlström (1993) skriver att kontroll för många pedagoger innebär att kunna kontrollera 

elevers kunskapsinhämtning, men att detta kanske numer är förlegat och pedagoger bör 

ifrågasätta vilken funktion kunskapskontrollen egentligen fyller; 

 
Att fråga ett barn något, när vi vet att barnet inte vet svaret, det borde aldrig få 

inträffa. Vilket syfte har vi med alla våra frågor? Kunskapskontroll är något som kan 

missbrukas. Fortfarande utövas en viss terror gentemot barn som INTE KAN. De får 
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sår, som ger ärr för resten av livet, när vi pekar ut dem… Vi måste hitta nya sätt att 

kontrollera kunskaper, om detta är så viktigt Vi bör skapa en jämvikt mellan 

kunskaper och visdom, mellan vetande och personligt växande. 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. 

Så låt oss börja med grunden, när vi hjälper våra barn att bli hela människor. 

(Wahlström, 1993, s.21) 

 
 
När det gäller kritik anser Taube (1989) att då den framförs bör den vara 

sammanhangsbestämd och den ska inte bygga på en människas personlighet utan på dennes 

handlingar. Det är minst lika viktigt att lära elever att ge som att ta positiv och negativ kritik. 

Författaren menar att en positiv klassrumsmiljö kännetecknas av att alla i samspelet känner 

trygghet, acceptens, medvetenhet kring de rådande gränserna, gehör, tolerans och förståelse, 

stöttning, uppmärksammande av färdigheter, frihet att prova nya vägar, valmöjligheter och 

framför allt att varje enskild individ är någon.   

 

Jacobsen, Christiansen och Sand Jespersen (2004) skriver att en god arbetsgemenskap präglas 

av att eleverna är medvetna om sina rättigheter och skyldigheter. Då man i skolan möter 

samma personer återkommande under en lång tidsperiod är det avgörande för såväl 

välmåendet som inlärningen att varje individ känner trivsel och vågar vara sig själv. I 

Skolhälsovård, Att arbeta med skolbarns självkänsla (1997) står att läsa att ett vanligt 

fenomen är att människor reagerar defensivt och söker sig därför till likasinnade individer då 

jämförelsen med dessa innebär mindre, om inte obefintlig negativ utkomst. Flera författare 

menar att pedagogen här sätter riktlinjerna för mötet människor emellan. Pedagogens sätt att 

bemöta sina elever präglar alltså de sätt eleverna möter varandra på, man kan säga att 

pedagogen formar stämningen och stämningen ’skapar’ eleven. (Att lära för livet, 2004; 

Goldinger, 1979; Jacobsen et al., 2004)  

 

Dewhurst (1991) tar upp problematiken med hur mycket pedagogen ska eller inte ska 

synliggöra för sina elever, han ifrågasätter om det verkligen är pedagogens ansvar att se till att 

eleverna har en korrekt uppfattning av sina styrkor och svagheter. Vidare menar han att 

pedagoger ofta lägger ned alltför stor vikt vid att undervisningen är intimt förknippad med 

självbilden och att pedagogen i mötet med barn bör akta sig för att sänka deras självtillit. Han 
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menar att man bör ha i åtanke att en individ kan klara av olika nederlag om de bara har en 

acceptens för det egna jaget.  

 
Ahlgren (1991) säger att det även är av betydande roll att pedagogen engagerar sig i eleven 

såtillvida att den skapar sig insikt i elevens sociala bakgrund då människans personliga 

bagage har stor betydelse för dennes potential vad gäller social anpassning, prestationsnivå 

samt personliga krav och målsättningar. Den undersökning som redovisas i Att lära för livet 

(2004) säger att elever med en hög social bakgrund ofta har andra värderingar vilket bland 

annat tydligt ses i en högre självtillit. Ahlgren (1991) menar att det samtidigt är av stor vikt 

vad pedagogen har för syn på skolmiljön och arbetet då detta bidrar till formandet för val av 

undervisning.  

 
De referensramar man oftast omedvetet använder vid uppfattningen av andra 

människor styr i hög grad det förhållningssätt man har till dessa människor. En lärare 

som främst ser barnet ur intelligens- eller begåvningsaspekt lägger märke till andra 

saker hos barnet än en lärare som ser barnet främst ur social aspekt. Detta påverkar 

lärarens sätt att undervisa.  

Vissa lärare har också benägenhet att se barn utifrån en mycket begränsad aspekt. 

Andra uppfattar barnet som helhet och ser barnet utifrån olika sidor samtidigt. 

(Kärrby; 1985, s.34) 

 
Här återkommer Taube (1989) till vikten av att som pedagog vara trygg i sig själv och kunna 

se eleven utifrån flera olika perspektiv för att få en så rättvis bild samt avslappnad relation 

som möjligt.  

 
Jacobsen, Christiansen och Sand Jespersen (2004) skriver att de flesta pedagoger, medvetet 

eller omedvetet, har en viss ”problemelevsfavorit”. Med det menas att samma elev 

förmodligen inte uppfattas som störande av alla pedagoger, utan att pedagogen ofta skaffar sig 

en egen bild av urtypen för ’problemelev’. Författarna menar vidare att det i arbetet med 

människor är det väldigt viktigt att skilja på elevens sociala framträdande och dess faktiska 

identitet. Den människan framställer sig vara behöver inte representera dess hela jag.   

 

Kärrby (1985) säger att när människor visar tendenser till att hamna i under- eller överläge 

förstärker de själva ofta situationen och kan i värsta fall fastna i denna roll. Bland annat kan 

man urskilja detta i att de ’störande’ eleverna ofta får skulden trots att de endast indirekt eller 

inte alls varit en bidragande orsak. Författaren menar här att det inte bara är den aktuella 
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individen som orsakar denna stämpel utan även de människor den samspelar med. Här skapas 

en ond cirkel då alla berörda försöker förutspå kommande negativa händelser samt urskilja 

konsekvenserna av dem för att på så sätt undvika dem. Författaren tar även upp fenomenet 

’lugna’ elever. Hon menar att pedagoger ofta knäcker dessa elevers försök till att hävda sig, 

då de misstar denna aktion som ett sätt för eleven att göra sig oberoende istället för som ett 

tecken på ökad självtillit.  

 
Taube (1989) påpekar att även om det redan från skolstarten är viktigt att eleverna får lyckas, 

kan de omöjligt lyckas med alla uppgifter. Det är alltid någon del som inte uppfylls, 

exempelvis vid en skrivövning kommer eleverna med all säkerhet inte ha lyckats uppnå 

högsta resultat gällande ordvalet, flytet i texten samt stavningen. Därför är det viktigt att 

pedagogen lyfter fram den del i momentet som individen lyckades bra med. Denna form av 

individualisering är otroligt viktig, men innebär även ett risktagande. Den ställer nämligen 

höga krav på att pedagogens eftersträvade resultat står i parallell till elevens kognitiva 

kunskapsnivå. Det är oerhört viktigt att eleven har förståelse för varför inlärningen sker samt 

vilken nytta de har av den.   

 

Björk och Liberg (1999) skriver att i en människas första möte med lärande handlar det i 

grund och botten om att våga lära sig. Till en början handlar kunskapsinhämtningen ofta om 

att imitera eller återberätta. Det är viktigt att man som vuxen redan här ger positiv feedback då 

de första insatserna ligger till grund för ett barns språkliga självförtroende. Denna tillit följer 

sedan med individen konstant genom livet, då man väl tillägnat sig kunskapen är den 

beständig.  

 

I SOU:1997:108 står det att för att eleven ska skapa en god självtillit krävs ofta ett 

förtroendeförhållande mellan de människor den samspelar med. Det ligger på pedagogens 

ansvar att utveckla det förtroendet till eleven samt inom barngruppen. Att lära för livet (2004) 

tar även upp vikten av medvetenheten om att det inte bara är förhållandet till andra som 

avspeglas i en människas självbild utan även förhållandet individen har till sig själv. Det är då 

enligt SOU:1997:108 nödvändigt att pedagogen sätter sig in i elevperspektivet för att kunna 

förstå de individuella krav och förutsättningar varje elev har, men också att eleverna får lära 

sig att känna tilltro till sin inlärningsförmåga. Cigman (2004) tar upp att människan har två 

olika sorters självförtroenden, en befäst och en mer ytlig och att det är den befästa man som 

pedagog måste försöka urskilja ur individen, den ytliga menar hon är oväsentlig. Vidare 
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trycker författaren på frågeställningen vem det är som egentligen avgör vilka uppfattningar en 

individ har av sig själv som är sanna respektive falska. Själv anser Cigman (2004) inte att 

någon person kan säga om en annan människa har en korrekt självbild eller inte.   

 

Kohn (1990) menar att självtillit inte är någonting som man har eller inte har, utan att vi alla 

har ett behov av bekräftelse på det vi gör samt den vi är. Tidskriften Skolhälsovård, Att arbeta 

med skolbarns självkänsla (1997) tar upp att de metoder man som pedagog väljer att använda 

i sin undervisning till stor grad påverkar elevernas möjligheter till att lyckas. Om eleverna får 

chansen att vara aktivt delaktiga i de lärandesituationer de ingår i är detta ett bra tillfälle för 

att arbeta med att stärka tilliten. För att få detta att lyckas ställs det krav på pedagogen att 

framhäva de elever som inte vågar ta plats. Jacobsen, Christiansen och Sand Jespersen (2004) 

påpekar att det samtidigt är viktigt att de svaga eleverna inte tar all pedagogens tid, då hon 

måste hinna se varje individ. Enligt Taube (1989) bör pedagogen, då hon anar att en elev är på 

väg att lyckas med ett visst åtagande, snabbt ge uppmuntran; pedagogrollen handlar framför 

allt om tron på eleverna.  

 

När det handlar om att jämföra människor går det inte att undvika att någon rangordnas som 

lägst stående. Taube (1989) anser att ingenting påverkar självbilden mer negativt än att alltid 

hamna bland de lägsta i rangordningen. Det är därför viktigt att pedagogerna arbetar för att 

öka förståelsen för en ojämn takt vad gäller studieresultat. Det går dock inte att undvika att 

eleverna själva gör dessa jämförelser. Då denna jämförelse existerar är det viktigt att alla barn 

och ungdomar erbjuds en sådan mångfald och en sådan variation inom skolans ramar att de 

har största möjliga chans att lyckas. Jacobsen, Christiansen och Sand Jespersen (2004) tar upp 

att för att skapa ett bra klassrumsklimat, där varje elev får ta den plats de är i behov av men 

också har rätt till, är det viktigt att söka uppnå ett demokratiskt förhållande i klassrummet. 

Enligt Ferm (1993) leder resultatet av en demokratisk arbetsmiljö till att varje enskild individ 

känner sig behövd. I Lpo94 står det att undervisningen ska vila på demokratiska grunder och 

att pedagogen ska arbeta för att utveckla eleverna till demokratiska medborgare i samhället. 

(Lärarens handbok, 2001) 

 
En god självbild, självkänsla och ett gott självförtroende är för alla människor 

grunden för att lyckas. Som lärare kan man påverka detta i rätt riktning genom att 

visa individen respekt (…) Att respektera en elev är att ta dennes tankar, idéer och 

person på allvar – ett förhållningssätt som gör alla starkare och i förlängningen mera 

kapabla som demokratiska samhällsmedborgare. (Ferm, 1993, s.78) 
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Metod 
I detta avsnitt vill vi i beskriva hur vi har gått till väga och vilka val vi har gjort vid 

insamlingen av våra data. Då vårt syfte är att undersöka hur pedagoger ser på arbetet med att 

stärka elevers självtillit ansåg vi att kvalitativa intervjuer var den bästa metoden för att göra 

detta. Vi inte är ute efter ett enda svar eller en enda sanning, utan mer efter att försöka tolka 

ett mönster.  

 
Styrkan i den kvalitativa intervjun ligger i att undersökningssituationen liknar en 

vardaglig situation och ett vanligt samtal. Det innebär att detta är den intervjuform 

där forskaren utövar den minsta styrningen vad gäller undersökningspersonerna. 

(Holme och Krohn Solvang, 1997, s. 99) 

 
För att urskilja om vi kan se de arbetssätt pedagogen själv beskriver i samband med arbetet att 

stärka elevers självtillit har vi valt att komplettera intervjuerna med öppna observationer, 

främst med anledning av frågeställningen; ”Hur arbetar pedagoger med att stärka elevers 

självtillit?”. Självklart kan vi inte förvänta oss att få en heltäckande bild av pedagogens arbete 

på en halv arbetsdag, men vår tanke var att se hur pedagogerna förhåller sig till eleverna. 

Visst kan det vara så att pedagogen hade en dålig dag just då vi observerade, allt en människa 

är med om påverkar ju hur hon agerar. Men även om det bara var den halva dagen då vi 

observerade som pedagogen agerade på det här sättet så har hon ju ändå förhållit sig så 

gentemot sina elever. Att göra observationer innebar också att vi fick chansen att skapa oss en 

förförståelse till det som pedagogen senare lyfte fram i intervjun.   

 
Urval och avgränsning 
Vi har i första hand kontaktat för oss redan bekanta personer, framför allt genom tidigare vfu-

platser. Tanken med det var att vi inte är främmande för varandra och situationen blir mer 

autentisk, detta kan vara viktigt då vi gjorde så pass korta observationer och intervjuer. En 

nackdel med att känna respondenterna sedan tidigare kan vara att vi hade förutfattade 

meningar om arbetssätt och dylikt. Vi anser dock att fördelarna vägde tyngre och då vi 

genomfört intervjuer och observationer gemensamt har det alltid varit minst en av oss som 

tidigare ej varit i kontakt med enheten. Då vi var intresserade av att få fram så många 

uppfattningar som möjligt, försökte vi göra urvalsgruppen så heterogen vi kunde genom att 

välja pedagoger från två olika kommuner, pedagoger som arbetar i åldershomogen klass, 

pedagoger som arbetar i integrerad klass, pedagoger som arbetat i många år samt pedagoger 

som är relativt nyutbildade. Vi har dock endast intervjuat och observerat kvinnliga pedagoger. 
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Vi kommer i detta arbete att belysa pedagogens syn på elevers självtillit i skolan. Vi har valt 

att intervjua och observera pedagoger som arbetar i år 1-3. Då vi har inriktat oss på att studera 

detta fenomen utifrån ett pedagogiskt perspektiv har vi valt att inte studera vad eleverna anser 

om arbetet med att stärka självtilliten. 

 

Diskussioner kring självtillitens roll handlar ofta om självförtroendet i relation till könet, 

vilket vi också erfarit i vår litteratursökning då vi funnit litteratur som särskilt behandlar 

flickors självbild, men inte pojkars. Vi har dock den uppfattningen att självtilliten spelar en 

viktig roll i skolan, oavsett kön, därför har vi valt att titta på fenomenet utan att lägga in 

könsbundna värderingar. 
 

 

Datainsamling 
 
Utifrån de frågeställningar vi formulerat för uppsatsen utformade vi vårt intervjuunderlag. 

(Bil.2) Vi kontaktade per telefon eller mejl åtta pedagoger, verksamma på fyra olika enheter 

och fick då klartecken från dessa att genomföra våra intervjuer och observationer där. Vi 

informerade samtidigt i stort om hur undersökningen skulle gå till, hur mycket tid de behövde 

avsätta samt lite kort om studiens syfte. Vid detta tillfälle diskuterades även att fokus skulle 

ligga på pedagogerna och inte på barnen. Trots klartecken från pedagogerna kände vi att vi 

ville kontakta berörda rektorer och vi skrev därför brev till dessa med syfte att informera och 

få även deras samtycke till undersökningarna. (Bil. 3) Vi skrev också ner rådande villkor till 

respondenterna, vilka överlämnades innan intervjuerna. (Bil. 4) Vi ansåg dock inte att det 

fanns något behov av att kontakta eleverna eller deras föräldrar, då det är pedagogen som 

intervjuas och i första hand observeras. 

 

Vi utformade en struktur för de frågor vi ville ha besvarade under intervjuerna för att på så 

sätt under samtalets gång lättare kunna stämma av att vi erhållit all den information som 

behövdes för vår analys. Innan varje intervju delades ansvarsområdena upp oss emellan, där 

vi bland annat bestämde vem av oss som helt kunde engagera sig i samtalet och vem som 

skulle se till att de förutbestämda frågorna besvarades.  

 

De regler angående intervjufrågorna som metodlitteraturen förespråkar är i huvudsak att 

intervjuaren inte ska ställa några värderande eller ledande frågor.  (Bell, 2000; Kvale, 1997; 
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Trost, 2005 och Lantz 1993) Flera av författarna tar även upp behovet av att vara medveten 

om att omständigheterna påverkar intervjuns utkomst, då menas bland annat miljön, tonfall, 

personkemi mellan intervjuare och respondent och så vidare. (Bell, 2000; Kvale, 1997 och 

Trost, 2005) Med detta i åtanke valde vi att inleda våra intervjuer med några enkla frågor, dels 

för att få igång samtalet och dels för att erhålla bakgrundsfakta angående utbildning, tjänst 

och så vidare. Utifrån Lantz (1993) valde vi att låta respondenten själv definiera begreppen 

självförtroende, självtillit och självkänsla. Detta för att vara säkra på att vi som intervjuare 

men även respondenterna ska vara säkra på vad diskussionen avser. Som Kaijser och 

Öhlander (1999) föreslår avslutade vi varje intervju med att fråga respondenten om hon hade 

något mera att tillägga som kändes viktigt men av oss inte frågats.  

 

Under en av intervjuerna togs ljudet av någon anledning inte upp av bandspelaren, vilket 

medför att vi saknar en intervju. Vi har dock inte valt att utesluta denna ur vår studie utan 

istället använt oss av de anteckningar vi skrev efter avslutad intervju.  

 

Vad gäller observationerna belyser Bell (2000) vikten av att i förväg tänka igenom vad som 

ska observeras och hur detta ska genomföras. Risken är annars att ’fel’ händelser fångar 

observatörens uppmärksamhet. Då pedagogen står i fokus för våran studie försökte vi att 

observera endast de händelser där pedagogen var delaktig. Vi valde att själva inte vara 

delaktiga i lektionen, dels för att vi skulle få chans att observera och anteckna det som skedde 

och dels för att vi ville se hur pedagogen hanterade olika situationer och bemötte eleverna. 

Om vi själva gått runt och hjälpt eleverna hade risken varit stor att vi missat mycket av 

pedagogens arbete. Vi hade inför observationerna funderat kring hur vi skulle placera oss i 

klassrummet för att bäst smälta in i miljön. Tanken var här att inte sitta i varken pedagogens 

eller elevernas direkta blickfång men att fortfarande ha så stor överblick som möjligt över 

klassrumssituationen. Vid ett tillfälle hade pedagogen redan placerat ut stolar till oss centralt i 

klassrummet, detta kände vi störde både pedagogen, eleverna och oss. 

 
Oavsett vilken observationsstrategi man väljer, blir man en del av en social 

gemenskap. Man påverkar och blir påverkad av omgivningen. Bara genom att finnas 

där, kommer man att påverka det sociala fenomen man ska studera; den sociala 

miljön förändras när man blir en del av den. Den avgörande frågan blir utifrån detta 

hur man ska bete sig för att effekten av ens eget deltagande ska bli så liten som 

möjligt. (Holme och Krohn Solvang, 1997, s.115)  
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Vi genomförde observationerna innan intervjuerna då vi ville minska risken för att 

pedagogerna, frekvent genom observationen, skulle ha i åtanke vad vi frågat om under 

intervjun. Däremot är vi medvetna om att då vi genomförde öppna observationer, där 

deltagarna hade vetskap om vår närvaro, kan deras agerande ändå ha påverkats av vår 

närvaro. (Holme och Krohn Solvang, 1997 och Kaijser och Öhlander, 1999) Vi har valt att 

inte presentera våra observationer i resultatet då vi anser att dessa mer är ett redskap vi 

använder för att analysera det resultat vi fått ut av intervjuerna. Observationerna i sig kändes 

inte tillräckligt tillförlitliga att dra övergripande slutsatser utifrån, då vi observerat pedagogen 

under en begränsad tid av dennes arbete. 
 

 
 
Databearbetning och tillförlitlighet 
Bell (2000), Kvale (1997), Lantz (1993) och Trost (2005) skriver alla om validitet och 

reliabilitet. Med detta menas krav på tillförlitlighet och giltighet, vilket är en förutsättning för 

att datainsamlingen ska vara användbar. Validitet mäter om en fråga verkligen beskriver det 

den är avsedd att göra. Reliabiliteten innebär att det i praktiken ska gå att genomföra studien 

med samma resultat vid olika tillfällen, under liknande omständigheter. Flera av författarna 

påpekar att vem som ska avgöra vad som är tillförlitligt är dock en mer komplex fråga. Även 

om det är möjligt att vid ett senare tillfälle genomföra samma studie, kan vi inte vara säkra på 

att få samma resultat då människor kontinuerligt tänker och utvecklas. (Bell, 2000; Kvale, 

1997 och Trost, 2005) Även studiens giltighet kan diskuteras då det finns många komponenter 

som påverkar såväl intervjuare som respondenter. (Lantz, 1993)  

 

Vi är medvetna om att det är svårt att hålla datainsamlingen objektiv. Då intervjuaren både 

kan påverka och påverkas mer eller mindre omedvetet, kan man inte utesluta en viss skevhet. 

(Bell, 2000; Kvale, 1997; Lantz, 1993 och Trost, 2005) Även om vi inte kan förhindra att 

detta uppstår, anser vi det vara en fördel att vara medveten om problemet och att tillsammans 

genomföra observationer och intervjuer. Genom att vara två har vi kunnat diskutera kring vad 

som skett och jämföra våra intryck. Nackdelar med att vara två tror vi kan förekomma vid 

intervjusituationen då respondenten kan känna sig i underläge. 

 

Efter varje genomförd intervju diskuterade vi vad respondenten svarat i stora drag på våra 

huvudfrågor och om det framkommit något speciellt utmärkande under samtalet. Vi skrev ner 

dessa tankar i punktform för att under transkriberingen kunna gå tillbaka till våra första 
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reflektioner och de känslor som uppstod  under själva intervjutillfället. Dessa anteckningar 

hade vi även stor nytta av innan transkriberingsarbetet var avslutat, då vi genom dem kunde få 

överblick över vad varje intervju i stora drag gett för resultat. När det gäller transkriberingarna 

valde vi gemensamt ut de mest grundläggande reglerna för hur vi skulle skriva dessa. Vi valde 

att skriva i talspråk, dock inte så detaljerat att vi påvisat tonläge, tempo och dylikt. (Bil. 1) 

Den transkriberingsteknik vi utgått ifrån är tagen från Linell (1994) och Wibeck (2000). 

Gällande våra observationer valde vi att senast dagen efter diskutera och göra en 

sammanställning av vad vi sett och hört. Resultatet från observationerna har vi valt att endast 

använda som underlag för att se hur de svar respondenterna gett oss på vår andra 

frågeställning; Hur arbetar pedagoger med att stärka elevers självtillit?, stämmer överrens 

med vår upplevelse av deras arbete.  

 

Vid kategoriseringen har vi utgått ifrån våra tre frågeställningar och delat in intervjusvaren 

under dessa som huvudrubriker. Vårt resultat innebär således en slags tolkning och 

sammanställning av de svar respondenterna givit under intervjuerna. Vi har ändå valt att 

presentera resultatet som ett eget avsnitt, då vi inte anser att vi har tolkat innebörden i svaren. 

I vårt resultat har vi valt att dela in svaren utifrån vad ’en’, ’flera’ eller ’alla’ pedagoger uttalat 

varit överens om. Det valet gjorde vi då vi ansåg det intressant att veta vad alla eller flera 

pedagoger, omedvetet om övriga respondenters utsagor, varit överens om men även åsikter 

som en enskild respondenten varit av till skillnad från de övriga. De svar vi valde att 

presentera som att ’en’ respondent ansett något har varit gällande sådant där övriga 

respondenter haft en uttalad motsatt åsikt. Att ha med indelningen ’flera’ och inte ange exakt 

hur många av respondenterna som varit av just den åsikten valde vi då vi inte kan vara säkra 

på hur många av dem som faktiskt var för eller emot då vi inte gick in och styrde samtalet. 

Med andra ord har vi inte berört exakt samma specifika delar med varje pedagog trots att vi 

med alla berört samma ämne i stort.  
 

 
Etik 
 
I Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (2002) tas fyra 

allmänna huvudkrav upp utifrån det grundläggande individskyddskravet; informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet innebär att 

forskaren har som uppgift att informera deltagarna om vilka villkor som gäller, att deltagandet 

är frivilligt samt att de har rätt att dra sig ur. Våra informationsblad till respondenter och 

 19



 

rektorer innehöll ovannämnda villkor, ett kort syfte för vår undersökning och uppsats samt att 

intervjuerna skulle spelas in på band. Samtyckeskravet belyser vikten av att alla involverade i 

studien måste ge sitt samtycke till sitt deltagande. Vad gäller pedagogerna fick vi deras 

samtycke verbalt redan vid den första kontakten och även senare i anslutning till 

intervjutillfället. När det handlar om minderåriga personer står det i samtyckeskravet att 

barnets vårdnadshavare bör kontaktas. Då pedagogen stod i fokus för vår studie ansåg varken 

vi eller respondenterna att det i det här fallet var nödvändigt att kontakta vårdnadshavarna. 

Däremot ville vi ge eleverna möjligheten att ifrågasätta vår studie, varför vi valde att 

informera dem om att syftet för oss var att studera pedagogens arbete och att det inte var 

eleverna som skulle observeras. Om det hade framkommit att någon elev inte velat delta i vår 

studie, hade vi naturligtvis tagit hänsyn till detta. Konfidentialitetskravet handlar om att 

forskaren har ansvar för att anonymisera sina data. Här tas även upp olika etiska 

ställningstaganden utifrån forskningens känslighet för individen. Angående detta har vi 

funderat mycket kring presentationen av våra data. Då vi lagt in citat har vi gjort om dessa till 

skriftspråk för att försvåra risken för igenkännande av någon individ. Nyttjandekravet 

innefattar regler för användandet av de data som insamlas. För oss framstod det självklart att 

våra insamlade data endast kommer att användas till vår uppsats.  
 

 

Resultat 
Vi har här för avsikt att utifrån våra tre frågeställningar presentera de resultat vi fått fram 

genom våra intervjuer och observationer. Dessa frågeställningar är; 

• Vilken vikt lägger pedagoger på att arbeta med elevers självtillit? 

• Hur arbetar pedagoger med att stärka elevers självtillit? 

• Vilken roll spelar pedagoger i arbetet med att stärka elevers självtillit? 

 

Alla pedagogers tankar finns representerade utan någon inbördes ordning och vi har valt att 

redovisa svaren utifrån vad ’en’ ’flera’ eller ’alla’ pedagoger har tyckt. Då vi inte har för 

avsikt att jämföra pedagogerna sinsemellan ser vi ingen anledning till att synliggöra 

vilket/vilka citat som kommer från vilken pedagog utan att istället endast med ett talstreck 

visa när det är en ny pedagog som uttalar sig.  
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Vilken vikt lägger pedagoger på att arbeta med elevers självtillit? 
De pedagoger vi intervjuat ansåg alla att det är mycket viktigt att lägga tid på att stärka 

elevers självtillit. 

 
- …det är ju a och o tycker jag och framförallt under de här första åren man jobbar 

med dem i skolan… 

- …att man försöker bygga på deras självförtroende och självbild och så dom får lite 

skinn på näsan det genomsyrar ju allt… 

- …jätteviktigt för att våga lära sig någonting, jag ser jättestor skillnad på elever som 

jag kan tycka har ungefär samma kunskapsnivå eller utvecklingsnivå men som tar 

tillvara på en lektion på helt olika sätt… 
 
Flera av pedagogerna sa att de lägger stor vikt vid att individen ska känna sig så trygg att den 

vågar ge uttryck för sina tankar.  

 
- …överhuvudtaget, att man har ett bra självförtroende, att man inte låter någon 

sätta sig på en. Fast då har det mer med självkänsla att göra, att jag inte låter 

någon annan sätta sig på mig, att jag vet vad jag själv är värd… 

 
En annan av pedagogerna utvecklade denna tanke och sa att anledningen till att det är viktigt 

för individen att våga ta plats är för att om den bara deltar men aldrig bidrar går den miste om 

chansen att utveckla sina tankar. Hon sa att det inte räcker om en elev är med och diskuterar 

utifrån vad de andra talar om, utan även att varje elev verbalt bör uttrycka sina egna tankar, att 

det är först då tankar och åsikter ifrågasätts som de bearbetas.  

 

Flera av pedagogerna tog upp problematiken med jämförelser. De sa att hur mycket de än 

försöker förebygga att eleverna placeras in i ’begåvningsfack’ så går det inte att helt utesluta 

att eleverna själva jämför sig med varandra, för att få ett positivt arbetsklimat, måste 

pedagogen arbeta med att skapa en öppenhet för olikheter.  

 
- …ibland så är det någon som säger att varför kan inte den och den läsa, då brukar 

jag säga att det tar olika lång tid. Ni lärde er ju inte gå allihopa bara för att ni fyllde 

ett år (…) och då brukar de ta upp själva, ja jag gick när jag var åtta månader och 

någon var en bra bit över ett år. Alltså ni ser, det spelar ju ingen roll nu! 

- … också vara rätt tydlig med att du är duktig på det här och Kalle behöver mera 

hjälp med det här. Men han är duktig på andra saker istället. Det är inget fult eller 

konstigt med att man utvecklas olika snabbt och att jag visar att dom här kraven har 

jag på dig men på killen bredvid har jag kanske andra krav… 

-… man jobbar hårt för att få ett öppet och tolerant klimat i klassen… 
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Alla de pedagoger vi har intervjuat tog upp vikten av att lyfta fram något positivt i varje 

uppgift eleven tar sig an. En tog också upp hur viktigt det är att ”trigga” de elever som redan 

är självsäkra men som inte har tilliten att ta sig an nya utmaningar. Under en av intervjuerna 

lyfte respondenten att självbilden är otroligt viktig, men på gott och ont. Hon förklarade detta 

med att samtidigt som det är ett mänskligt behov att ha en god självbild så kan det vara 

negativt att ha en fiktiv bild av sig själv. När vi under en annan intervju diskuterade negativa 

respektive positiva effekter av självbilden sa pedagogen att när en elev tilldelats en roll kan 

den inte ta sig ur den. Hon gav exempel på en elev hon betraktade som svag och menade att 

denne elev alltid skulle ligga efter sina kamrater i utvecklingen;  

 
- Han är inne i en fas där han tycker att han är värdelös. Han har klagat hemma, men 

jag har bra kontakt med föräldrarna, dom ringer och berättar hur han tycker att det är. 

Jag kan bara säga till dem att jag har full förståelse för hans känslor. Jag förstår hur 

han känner sig i den här klassen. Han är extremt svag, men då gäller det ju ännu mer 

att stärka honom på det han är bra på och han kommer ju alltid, om han ska gå kvar i 

den här klassen, att vara den som ligger efter dom andra. Men han måste också inse 

att så kommer situationen vara men bara det att han kommer att utvecklas hela tiden 

och att han ser den utvecklingen, ser att han blir bättre på någonting, det är den biten 

vi måste stärka.  

 
Det här var dock ingen gemensam åsikt utan när det gäller dessa onda cirklar var övriga 

respondenter av åsikten att de kan vara svåra att bryta, men inte omöjliga.  

 

En av pedagogerna formulerade fyra mål som hon ansåg att pedagogen bör eftersträva i sin 

yrkesroll;  

 
-… att de får förtroende för mig, att de känner trygghet här, att de har det bra med 

sina kompisar, att de har ett bra självförtroende och en bra självkänsla och en bra 

självtillit… 

 
Hon sa att alla dessa faktorer måste uppfyllas för att eleven ska känna sig lyckad i skolan. 

Samma pedagog lyfte att varje barns grundintention inför skolstarten är att lyckas i skolan och 

att man som pedagog därför återkommande måste låta dem lyckas under den första tiden i 

skolan. Det var en generell åsikt hos alla pedagogerna att arbetet med att stärka elevers 

självtillit bör påbörjas så tidigt som möjligt.   
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Hur arbetar pedagoger med att stärka elevers självtillit? 
Det finns ett oändligt antal sätt att arbeta med att stärka elevers självtillit, något som alla 

pedagoger lyfte i detta arbete var att det är viktigt att eleverna får stå inför sina klasskamrater.  

 
-… på morgonen att våga stå och ta almanackan (…) när vi har klassråd, att man 

vågar vara med och diskutera och prata och att man respekterar att man tycker olika 

(…) om man sitter i samlingen och alla säger någonting. Att man lyssnar på varandra 

och att man törs säga någonting (…) att man vågar stå inför en grupp och säga vad 

man tycker eller läsa upp någonting man gjort… 

- Det kan vara dockteater och det kan vara att de dramatiserar en saga på fredags-kul, 

sådana saker där man står upp och gör saker inför de andra och får applåder 

tillbaka… 

 
Flera av pedagogerna tog upp att det är viktigt för eleverna att lära sig tala om sina egna 

erfarenheter och ett sätt kan vara att prata vid morgonsamlingen, de tränas då samtidigt i att 

lyssna till varandra. Ett annat sätt kan vara att pedagogen lyfter en elev i de moment hon har 

vetskap om att eleven har ett privat intresse.  

 

Flera av pedagogerna tog även upp hur stor roll det spelar att vara tydlig i informationen 

angående arbetsuppgifterna till eleverna, men även att man sätter individuella krav utefter 

varje enskild elevs förutsättningar. Ett alternativ att ge personlig feedback på hur eleverna når 

upp till dessa krav kan vara att använda sig av portfolio. Här får pedagogen och eleven chans 

att reflektera, samtala och utvärdera de framsteg som görs samt i vilken takt man kan höja 

kraven.   

 

Några av pedagogerna lyfte att de vid ett eller flera tillfällen i veckan arbetar med olika 

gruppövningar som syftar till att stärka elevernas självtillit och få dem trygga i gruppen. Detta 

kan till exempel vara ’projekt charlie’, ’positivet’, dramaövningar eller massage. En pedagog 

pratade mycket under intervjun om hur hon, genom att arbeta med olika större drama-

uppsättningar, försöker stärka både elevernas jag-känsla som vi-känsla.  

 

Vissa pedagoger tog utöver detta upp att de ansåg att det är viktigt att tänka kring att stärka 

självtilliten även i den vardagliga undervisningen. De tog här upp exempel som hur man 

tilltalar och bemöter eleverna, att man ska stötta dem och att man ska engagera sig i dem som 

medmänniskor och inte bara som elever. En pedagog förklarade här hur hon har märkt att 

eleverna ogärna får sina arbetsböcker rättade.  
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-… jag är väldigt försiktig med att rätta, och när jag rättar gör jag en jätteliten röd 

prick om någonting är felaktigt (…) Jag har barn som absolut inte vill ha någon 

prick, som ska stå och titta när jag rättar (…) Rättningen är ju inte till för att visa 

dem att de har gjort fel utan det är ju för att uppmärksamma dem på att det är 

någonting som ska korrigeras. 

 
Flera av pedagogerna sa även att det är viktigt att alla elever verkligen får synas och känna att 

de duger varje dag. Både vuxna och barn behöver känna att de är viktiga och behövda. 

Pedagogerna påpekade också vikten av att vara öppen för de eventuella brister och olikheter 

som finns representerade i gruppen.  

 
- Jag vill ha en grupp som är trygg med varandra, som är toleranta med varandra, att 

de stöttar varandra, att ingen känner att de behöver skämmas över någonting. 

-… att man känner sig viktig i skolan, man är en del och det är jätteviktigt. (…) Om 

ingen märker att jag är borta i tre dagar, hur viktig är jag då i gruppen? (…) Det 

gäller samma sak för vuxna som för barn, att man vill bli sedd. 

 
Gällande klassrumsmiljön så utnyttjar endast en del av pedagogerna utrymmet till att 

medvetet påverka arbetsmiljön. Ett exempel kan vara strategisk placering, någon av 

pedagogerna ville placera osäkra elever så att de hade ’ryggen fri’ från klasskamrater som gör 

dem osäkra medan en annan var noga med att placera elever med koncentrationssvårigheter 

vända framåt mot tavlan. En pedagog tog även upp att de på den enheten har tänkt över 

matsalsplaceringarna, de vill med detta få chans att utnyttja de olika grupperna för att ge 

eventuellt osäkra elever ytterligare en chans att ’passa in’.  

 

Vad gäller starten på dagen är detta något som alla vi intervjuat lyfte som en bra tid att lyfta 

eleverna. En av pedagogerna påpekade till och med att det är just på morgonen hon bygger 

självförtroendet hos eleverna, det är då hon har möjligheten att se alla. Morgonen ger tillfälle 

att fånga de elever som vanligen får en dålig start, en pedagog tog till exempel upp hur hon 

brukade ha korta samtal med vissa elever innan första lektionen inleddes för att ge dem en 

chans att börja dagen bra. En annan av pedagogerna valde att gå in tidigare i klassrummet för 

att hälsa alla välkomna och rekognosera om någon som kanske varit sjuk eller ledig var 

tillbaka samt fråga dem hur de mår etc. Under flera av intervjuerna framkom det att 

pedagogen genom en så enkel sak som att använda barnens tilltalsnamn kan få dem att känna 

sig sedda. En respondent nämnde även att hon vid varje ny dag försökte se barnen med nya 

ögon, ge dem chansen att börja om på noll. Hon ansåg att det inte var relevant om det är 
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samma elev som återkommande stör arbetet utan att pedagogen då istället ska arbeta med att 

gruppen som helhet ska vara funktionell. 

 

Att ge eleverna beröm är något som alla pedagoger poängterade som en viktig del i hur de 

arbetar för att stärka elevers självtillit. De ansåg att det är viktigt att få beröm från såväl 

pedagogen som av klasskompisarna. Att till exempel få applåder från klassen efter att man 

läst upp en saga betyder oerhört mycket för självtilliten. Flera pedagoger gav också förslag på 

hur de arbetar med olika belöningssystem, antingen med hela gruppen eller tillsammans med 

någon eller några enskilda. Några pedagoger använder sig av guldstjärnor för att ge positiv 

feedback och en av dem berättade dessutom om individuella respektive kollektiva sätt att 

samla ’bonuspoäng’. Det togs även upp hur eleverna sinsemellan kan ge positiv feedback på 

varandra, hur de är som kompisar och fungerar i gruppen, eleverna ges utmaningar och 

grupperna använder sig av olika metoder att ge beröm.  
 

 
Vilken roll spelar pedagoger i arbetet med att stärka elevers självtillit? 
Alla de pedagoger vi kommit i kontakt med inför vår studie var av den åsikten att de själva 

spelar en stor roll för elevernas utveckling och lärande. De tog upp att det är de som sätter 

ramarna i klassrummet. Några nämnde att det är viktigt att låta eleverna göra egna val men att 

det fortfarande är upp till pedagogen att skapa rätt förutsättningar samt se till att de 

valmöjligheter som presenteras alla bidrar till en individuell respektive kollektiv utveckling.  

 

Flera av pedagogerna resonerade kring hur betydelsefullt det är för eleverna att man som 

pedagog snappar upp deras tankar och idéer, för att sedan spinna vidare och utforma delar av 

arbetet utifrån dessa. Detta gör att eleverna känner sig delaktiga, man skapar ett tillitsfullt 

förhållande där alla känner att deras åsikter är av betydelse. De påpekade också vikten av att 

se alla elever och att även de som kanske inte uttalar vad de vill faktiskt även de har en vilja 

värd att ta reda på.  

 

Utifrån våra studier erfor vi att pedagogerna ansåg att läraryrket i sig innebär många fler 

moment än att undervisa eleverna i faktakunskaper;  

  
-… lärarrollen handlar inte bara om att stå och undervisa, framför allt inte när man 

jobbar med de här yngre barnen för det handlar så mycket om konflikthantering och 
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gränsdragning. Alltså mycket socialt, hur man beter sig mot varandra, vad man gör 

och inte gör. Det handlar om föräldrakontakter och många andra bitar… 

 
Under en intervju poängterades att pedagogen är en förebild gällande bemötande och 

samverkan med omgivningen och att pedagogen måste tänka på att hon ska fungera såväl som 

en förebild i skolarbetet men också som en människa fri från yrkesrollen. För att vara 

medveten om hur man som pedagog framställs inför eleverna påpekades av flera hur viktigt 

det är att kontinuerligt rannsaka sig själv och sina handlingar. En av pedagogerna påpekade 

det faktum att som verksam i de första skolåren är hon den första vuxna som eleverna möter i 

skolsammanhang och att hon då blir urtypen för vad en fröken är. Hon utvecklade detta med 

att påstå att man som pedagog här har en enorm makt att hjälpa eller stjälpa. Behovet av att ha 

en etablerad och stadig relation är också en faktor som reflekterades över vid flera tillfällen, 

bland annat tog en av respondenterna upp hur orolig klassen varit när de under en lång tid haft 

vikarie. Hon sa att en del av eleverna endast fungerar i samverkan med henne då de är i behov 

av den tryggheten eller då de är riktiga ”ögontjänare”. 

 

Det var endast en av de vi intervjuat som ansåg att hennes eget självförtroende egentligen inte 

spelade roll för hur hon fungerade i sin yrkesroll. Alla de övriga trodde att det spelade delvis, 

eller helt in hur man är privat för hur man tar sig an den pedagogiska utmaningen. En del 

hävdade att man överhuvudtaget inte kan skilja på vem man är privat och vem man är inom 

yrket. De sa att läraryrket här skiljer sig från andra yrken. Det togs vid flera av intervjuerna 

upp att pedagogrollen innebär att vara en ledare och att man inte kan leda en grupp om man 

inte är säker både i sig själv och i sin uppgift och att det därför är av stor vikt att man som 

pedagog har en god självbild och en stark självtillit. Här poängterade en av respondenterna att 

det är lättare att vara en bra ledare om man är verksam i en väl fungerande grupp, men att det 

lätt uppstår en ond cirkel om det förekommer oroligheter hos antingen pedagogen eller i 

gruppen. Hon sa att om man inte mår bra eller känner sig trygg avspeglas detta och påverkar, 

medvetet eller omedvetet, stämningen i gruppen.  
 

 
Analys & Diskussion 
Vi ämnar i detta avsnitt att analysera de resultat intervjuerna gett oss med avstamp i tidigare 

presenterad teori och med stöd av genomförda observationer.  
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Vilken vikt lägger pedagoger på att arbeta med elevers självtillit? 
Det har under våra studier framkommit att pedagogerna anser att självtilliten är a och o för all 

inlärning. Detta medför även att de anser sig lägga mycket tid vid arbetet med att stärka 

elevers självtillit. Att lära för livet (2004) tar upp att självförtroendet skapar förutsättningarna 

för den motivation och de strategier individen behöver för att inlärningen ska bli optimal. 

Även i SOU:1997:108 står det att varje barn måste få möjligheter och stöd för att kunna 

fungera som starka och trygga individer. Vi tror att självtilliten är en grundläggande faktor för 

kunskapsinhämtningen. Liksom vi redovisat i vårt resultat känner vi att det är av stor vikt att 

eleverna vågar ta plats i undervisningen så att de inte bara får ta del av de övrigas erfarenheter 

utan att de även får ventilera sina egna. En av pedagogerna sa att det inte räcker att individen 

är med och diskuterar på andras premisser utan att denne även själv måste få föra 

diskussionen utifrån sina tankar. Är det så att pedagogen kan kräva av eleverna att de verbalt 

sätter ord på sina tankar eller kan människor, utifrån att observera och lyssna till andra, inom 

sig själv bearbeta och ifrågasätta sina tankar? Kan man kräva av elever att de ska våga 

framföra sina erfarenheter i en större grupp? Vi anser att man som pedagog här måste vara 

försiktig då det man vill att eleverna ska stå för är deras egna ord och det krävs en hel del mod 

för att våga ta det steget. Vi anser även att det är enormt viktigt att vara medveten om 

betydelsen av tryggheten inom gruppen om pedagogen ska kunna förvänta sig ett sådant 

beteende. Om individen inte känner att det denne säger kommer mottagas med respekt av 

gruppen, kan budskapet då framföras till hundra procent? Det känns bra att de pedagoger vi 

kommit i kontakt med under vår studie är av uppfattningen att det är viktigt att arbeta med att 

stärka elevers självtillit, däremot är vi inte säkra på hur målet med detta arbete uppfylls. 

Under våra observationer tyckte vi oss se brister i bemötandet pedagoger emellan samt i 

samspelet pedagog-elever. Vi har bland annat bevittnat när en pedagog, som försökte tillkalla 

elevernas uppmärksamhet, inte bemöttes av den efterfrågade respekten från en annan 

närvarande pedagog. Denne valde att fortsätta prata och ignorera pedagogens försök till att få 

gruppens uppmärksamhet. Vi tror att hur personalen bemöter varandra har stor betydelse för 

hur eleverna bemöter andra. Om pedagogerna inte visar respekt, fungerar de som dåliga 

förebilder för eleverna och sänder samtidigt ut budskapet att det inte är av så stor vikt att 

respektera och lyssna till varandra. 

 

Kohn (1990) påpekar att pedagoger måste utveckla en sådan individuell styrka hos eleverna 

att de inte känner ett behov av att höja sitt eget jag genom att sänka någon annans. Detta var 

även något som flera av de vi intervjuat påpekade, att eleverna jämför sig med varandra och 
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att det är något som inte går att komma ifrån. De menade att arbetet istället skulle gå ut på att 

öka förståelsen för olikheter, vilket leder till att jämförelserna automatiskt ebbas ut. Vid ett 

flertal tillfällen såg eller hörde vi elever jämföra sig med andra och nedvärdera andras 

prestationer utan att pedagogen agerade. Vi tyckte här att handlingen alltför ofta inte stämde 

överens med hur pedagogen sa sig arbeta. Naturligtvis kan det vara så att pedagogen inte 

uppfattat situationen men vid de tillfällen vi syftar på tyckte vi oss se att pedagogen uppfattat 

händelsen men valde att inte agera. Vi anser att skolan idag är uppbyggt på ett system som 

innebär att eleverna ska konkurrera och jämföra sig med varandra. Så länge denna mentalitet 

råder tror vi att det är alltför svårt för eleverna att inte jämföra sina prestationer med varandra. 

För att återgå till vårt resultat drar vi här kopplingar till hur pedagogerna jämför elever. 

Pedagogen har en svår uppgift i att skapa en balans mellan individ och grupp. Det är enligt 

oss av lika stor vikt att pedagogen lär eleverna att känna en tilltro till sig själv, att de känner 

sina styrkor och brister samt hur de på bästa sätt utnyttjar dem, som att öka förståelsen för 

olikheter inom gruppen. Visserligen underlättar det om pedagogen arbetar för en tillåtande 

och accepterande miljö, men om vi ska komma tillrätta med problemet bör vi se över vilken 

typ av mätinstrument som används i skolans verksamhet idag, då problemet i första hand 

kanske ligger i skolans organisation och inte hos eleverna. 

 

Det kom vid flera intervjuer upp hur viktigt det är för eleverna att känna att de lyckas med de 

uppgifter de tar sig an och att uppmärksamheten och bekräftelsen är särskilt viktig under de 

första åren i skolan, bland annat påpekade en av respondenterna att de flesta elever under sin 

första tid i skolan söker bekräftelse i nästan allt de gör. Det kan handla om sådana detaljer 

som att välja rätt röda nyans på färgpennan. Då det idag är kutym att även införskaffa sig en 

gymnasieutbildning innebär detta totalt sett minst tolv år i skolan. Vi är av den åsikten att det 

första mötet med skolan lägger grunden för om och hur den enskilde eleven känner att den är 

en del av skolans gemenskap. Goldinger (1979) menar att arbetet med att stärka individen bör 

påbörjas så tidigt som möjligt då människan har lättare att utveckla en stark självbild desto 

yngre hon är. I SOU:1997:108 anges även att arbetet under de första åren i skolan bör 

fokuseras på att utveckla den skriftspråkliga tilliten hos individen. Det är den personliga 

uppfattningen om sin egen förmåga inom språket som avgör hur stor plats eleven vågar ta i 

gruppen. Angående det anser vi att vi fick se flera goda exempel. Även om vår närvaro kan ha 

påverkat pedagogens förhållningssätt och bemötande kände vi att det här beteendet var 

genuint, situationen verkade naturlig både för barnen och för pedagogen. 
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Under flera intervjuer framkom det att pedagogerna hade, mer eller mindre, olika baktankar 

med de gruppkonstellationer de skapade, exempelvis att eleverna skulle inneha liknande 

förkunskaper eller tillsammans fungera bra socialt. Ahlgren (1991) anser att en ombytlig 

indelning är till individens fördel just för att den då får flera olika möjligheter att passa in 

medan Goldinger (1979) och Wahlström (1993) menar att fasta grupper stärker individen då 

en konstant grupp innebär en konstant trygghet där individen lättare kan utveckla sin identitet. 

Vi anser att gruppindelningar är en svår problematik och att man inte finns en universal 

metod. Olika varianter fungerar i olika grupper och sammanhang men vi anser att syftet är att 

stärka den stora gruppen, även om arbetet för att nå det målet går via mindre grupperingar. 

 

Vad gäller omgivningens uppfattning av individen menade en av respondenterna att den roll 

en elev tilldelats inte går att ta sig ur. Andra pedagoger var av den åsikten att det kunde vara 

svårt men inte omöjligt att bryta ett sådant mönster samt att deras egen insats var av stor 

betydelse. Vi anser att pedagogen bör vara medveten om de roller hon tilldelar eleverna och 

hur hon förhåller sig till detta. Om inställningen är att det är omöjligt att ta sig ur en tilldelad 

roll kommer antagligen inget arbete för att förändra situationen göras. För oss känns det 

orimligt att påstå att dessa mönster inte kan brytas och i med det kräva av individen att godta 

sin tilldelade roll. Samtidigt är det viktigt att pedagogen är observant gällande de roller som 

uppkommer i samspelet eleverna emellan och arbetar för att göra eleverna uppmärksamma på 

vad olika roller innebär. Vi menar att det i vissa fall är individen själv som intar en roll och att 

indelningen inte alltid behöver ge negativa konsekvenser, utan att arbetet bör gå ut på att 

öppna ögonen för hur det känns att vara exempelvis över- respektive underordnad. I 

Skolhälsovård, Att arbeta med skolbarns självkänsla (1997) står att läsa att en människa med 

en stark självtillit även själv kan ställa krav på omgivningen om hur den vill bli behandlad.  

En av respondenterna uttryckte att om en människa har en stark självtillit och ett starkt 

självförtroende innebär det att den inte låter någon sätta sig på en.  

 

Att eleverna måste våga ta plats var en generell åsikt bland våra respondenter. De sa även att 

det krävs ett oändligt berömmande och uppskattande från kamrater samt pedagoger för att 

elever ska våga tala i grupp. Taube (1989) sammanfattar vad hon anser kännetecknar en 

positiv klassrumsmiljö; alla i skolan ska känna trygghet, acceptens, vara medvetna om hur de 

förhåller sig till varandra, kunna lyssna och bli lyssnad till, känna tolerans och förståelse för 

de olika personligheterna, få stöttning, se att ens färdigheter uppmärksammas, ges möjligheter 

till att utvecklas och prova nya metoder men framför allt att varje människa ska räknas. En 
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pedagog tog upp vikten av att inte bara eleverna ska känna sig sedda och behövda utan att 

även de involverade vuxna måste få känna sig viktiga. Hon ansåg att det var en förutsättning 

för att vara en förebild för eleverna samt för att kunna ta sig an det pedagogiska uppdraget. 

Även Taube (1989) menar att pedagogen måste känna sig trygg och stark i sig själv för att 

kunna vara det stöd och den förebild dagens elever är i behov av. Vi håller med om att för att 

vilja och våga vara en del av något krävs att individen känner sig önskad och behövd. För hur 

skulle det kännas att, efter en tids frånvaro, komma tillbaka till arbetet utan att någon lagt 

märke till att man varit borta?  

 

Vad vi främst har funderat kring gällande vikten av att stärka elevers självtillit är pedagogens 

förhållningssätt, det vill säga hur högt de värderar detta arbete både i teorin och i praktiken. 

Vi anser att man aldrig kan opponera sig mot vad en människa tänker i sitt inre utan bara mot 

dennes handlingar och uttalade åsikter. Däremot är vi övertygade om att hur mycket 

människan än mörklägger sina inre värderingar så lyser dessa igenom och påverkar personens 

handlingar. Frågan är om pedagogen ska mörklägga sina egna värderingar? En nackdel med 

att uttala sina personliga åsikter kan vara att eleverna blir styrda i undervisningen medan 

fördelen då skulle vara att de är medvetna om att de bör vara kritiska mot vad pedagogen 

förmedlar. Frågan är då om de verkligen är kapabla att vara kritiska när undervisningen 

faktiskt är styrd och hela tiden påverkas av någon annans normer och värderingar. Erbjuder 

skolan eleverna möjligheten att fritt skapa sina egna åsikter eller ens att ifrågasätta 

pedagogens? Vi tror att det krävs en enorm självtillit hos eleverna för att klara av att vara 

kritiska mot vad undervisningen förmedlar och att det inte bara är till pedagogens ’fördel’ att 

stärka individen, det kan även innebära ett enormt risktagande då de utformar ett forum där 

deras personliga åsikter ständigt utsätts för prövningar. Vi är osäkra på om dagens pedagoger 

är villiga att ta den risken.  

 

 

Hur arbetar pedagoger med att stärka elevers självtillit? 
För att besvara den här frågan har vi inte tagit stöd i någon litteratur som särskilt beskriver hur 

pedagoger bör arbeta med att stärka elevers självtillit, utan vi kommer utifrån våra 

observationer samt resultat från intervjuerna dra egna slutsatser. Vi är medvetna om att det 

vore felaktigt att påstå att vårt resultat på denna fråga är gällande överlag men vi vågar ändå 

påstå att det ger en bra bild över hur arbetet med att stärka elevers självtillit kan se ut.  
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Något pedagogerna, vid flera tillfällen, nämnde var att en viktig del i att stärka elevernas 

självtillit är att de ska få träna sig i att tala inför andra och att lyssna på varandra. Här såg vi 

under observationerna flera exempel på just detta; arbete i diskussionsgrupper, firande av 

födelsedag, att dra almanackan eller när en elev berättade om sin hobby vid passande tillfälle. 

Bland annat då en elev under en gymnastiklektion hamnade i fokus för att det som stod på 

schemat var ett ämne denna elev hade färdigheter och kunskaper inom. Vi anser att den här 

typen av tillfällen kontinuerligt bör vävas in i all undervisning. Det tar inte speciellt lång tid 

att låta en elev per dag öppna dagens lucka i julkalendern, men för just det barnet spelar 

kanske denna akt stor roll. Men vi anser, likt respondenterna, att det är av lika stor vikt att 

pedagogen lär eleverna att lyssna till varandra och lägger fokus på den elev vars tur det är att 

stå i centrum just den stunden.  

 

Det sätt pedagogerna informerar och instruerar eleverna på är något som skiljer sig avsevärt åt 

i de olika klassrum vi observerat. Vi har sett positiva exempel där pedagogen är väldigt lugn 

och tydlig, där vi fick en känsla av att alla elever var väl insatta i vad de förväntades göra. En 

pedagog avslutade en instruktion med att säga; ”Förklarade jag bra? Förstod ni?”. Vi är 

medvetna om att det kan vara svårt för en elev att gå in och säga att denne faktiskt inte 

förstod, men vi menar med exemplet att det är positivt att pedagogen tar på sig ansvaret för 

hur informationen läggs fram och därmed hur lätt den är att ta till sig. Vi tycker oss även ha 

sett negativa exempel, bland annat under en genomgång när pedagogen varken hade en tydlig 

inledning eller ett tydligt avslut. Under genomgången uppstod det flera oklarheter, men 

istället för att lösa dessa eller göra förklaringen på uppgiften mer utförlig lade pedagogen över 

ansvaret på eleverna att sinsemellan lösa problemen samt rätta till de fel hon själv begått. Vi 

anser att ansvaret vid sådana situationer inte får lämpas över på eleverna. Om pedagogen 

istället tar på sig ansvaret för att lyckas eller misslyckas med att förklara uppgiften behöver 

eleverna inte känna att felet ligger hos dem om de inte förstår.  

 

Pedagogerna själva har gett flera exempel på att de tänker kring hur de tilltalar barnen, vilket 

kroppsspråk de använder och att de ger barnen ärlig beröm. De har tagit upp exempel på olika 

metoder för att lyfta eleverna, det kan bland annat handla om att dela ut guldstjärnor, vara 

snabb att lyfta elever då de visar framsteg eller någon form av kollektiv belöning. Under våra 

observationer såg vi ett flertal tillfällen där pedagogen var snabb med att bekräfta och 

berömma elever. Däremot tror vi att trots vetskapen hos pedagogerna om vikten av detta är 

det något som i praktiken alltför ofta glöms bort. Vi tror också att det kan vara så att 
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pedagogen i många fall tror att deras bemötande och deras sätt att tilltala eleverna har en 

positiv effekt även när det egentligen inte har det. Ett exempel på detta var på en av enheterna 

där en elev tydligt var utpekad som den ’störande’ eleven. Personalen var här tydlig med att 

tilltala denna elev med namn då han gjorde något fel. Deras tanke var att vara tydliga i sitt 

budskap för att han inte skulle kunna misstolka men vi tror att det för denne elev inte 

upplevdes särskilt positivt att höra sitt tilltalsnamn i ett negativt tonfall mellan tjugo och 

trettio gånger under en lektion. Då deras syfte med tilltalet var att uppmärksamma och 

tydliggöra för eleven när han borde stanna upp och utvärdera sig själv kunde de kanske ha 

valt en annan metod än att både verbalt och med kroppen tillkalla elevens uppmärksamhet, då 

det ändå inte verkade leda till en förbättring.   

 

 Vi har fått flera exempel på hur pedagogen kan göra för att se eleven. Morgonen är enligt 

flera av pedagogerna den bästa tiden på arbetsdagen att uppmärksamma elevernas person utan 

att lägga in deras prestationer bland annat då detta är starten på dagen och därför kan vara av 

betydande roll för resterande tid av dagen. Vi har själva funderat över varför så många 

pedagoger då värderar stunden i personalrummet högre än möjligheten till en, om än kort, 

stund i klassrummet som är utöver ’arbetsdagen’. Vi tycker att morgonen är ett ypperligt 

tillfälle att på ett inte så avancerat sätt uppmärksamma eleverna exempelvis bara genom att gå 

runt och hälsa på dem. Vi ställer oss alltså inte emot att pedagogen har vissa rutiner då 

eleverna får synas men vi undrar varför dessa rutiner i princip alltid endast läggs in i början på 

dagen. Vi håller med respondenterna om att det är av stor vikt att eleverna får en bra start för 

att orka med hela arbetsdagen, men vad eller vem har rätt att utesluta vikten av ett bra avslut? 

 

Vi anser att gällande frågan om hur man arbetar för att stärka elevens självtillit är det av stor 

vikt att involvera alla berörda parter, ett sätt kan vara att arbeta med portfolio. Här förs en 

kontinuerlig diskussion gällande prestation och resultat mellan pedagogen, eleven och 

föräldrarna samt att dessa tillsammans utformar nya målsättningar. Alla får en möjlighet att 

sätta sig in i de framsteg som görs och framstegen blir även mer påtagliga då pedagogen kan 

lägga fram konkreta exempel. Om pedagogen kan synliggöra redan gjorda framsteg för eleven 

tror vi att det är lättare att få denne att ta sig an de nya målsättningarna, det blir enklare att 

motivera och skapa tilltron till att dessa mål är möjliga att uppnå. Men om portfolio används 

som redskap för att främja utvecklingen anser vi att detta måste ske fullt ut. Vi tror inte att 

denna typ av arbete är funktionellt eller leder till ett positivt resultat och en ökad självtillit om 

man väljer att bara arbeta delvis med portfolion. Tyvärr tror vi att det är så portfolioarbetet ser 
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ut i många fall, en entusiastisk start med en lam uppföljning. För att ge resultat måste 

portfolion också finnas tillgänglig för eleven så att denne själv kan ta del av och påverka 

innehållet. Även här tror vi att det ofta brister då det allt för ofta inte blir en naturlig del i 

skolvardagen att plocka fram och arbeta med sin portfolio. 

 
 

Vilken roll spelar pedagoger i arbetet med att stärka elevers självtillit? 
Vid frågan om pedagogens inverkan på eleverna, ansåg de alla att de var viktiga för barnen. 

Taube (1989) tar upp vikten av att eleverna känner en trygghet i arbetsmiljön vilken såklart 

innefattar den pedagog de kommer i kontakt med. Hon menar vidare att detta ställer krav på 

pedagogen att vara trygg och säker i sig själv. Vad gäller pedagogens självbild var det bara en 

av våra respondenter som inte såg en koppling mellan självförtroende och hur hon framstår i 

sin yrkesroll. Under övriga intervjuer framkom det att flera pedagoger inte ansåg att det gick 

att särskilja på vem man är privat och vem man är i sin yrkesroll. Vi tror inte att det går att 

skilja på det privata och det yrkesmässiga självförtroendet när det handlar om pedagogyrket. 

Även om vi kan anpassa oss till olika situationer så kommer den grundläggande tryggheten 

påverka vårt förhållningssätt, vilket genomsyrar alla våra handlingar vare sig det gäller privat 

eller yrkesmässigt.   

 

Flera pedagoger tog upp hur viktigt det är att vara öppen med svagheter och olikheter. Taube 

(1989) tar upp att pedagoger måste arbeta medvetet och frekvent med att öka insikten hos 

eleverna i att det är acceptabelt att arbeta i olika takt. Då eleverna ändå jämför sig med 

varandra kan pedagogen endast göra sitt yttersta för att skapa möjligheter för varje elev att 

lyckas. I SOU:1997:108 står det att för att pedagogen ska lyckas med detta krävs att hon sätter 

sig in i barnets perspektiv, för att få insikt i elevens tankar och personliga förutsättningar. Vi 

tror att detta påstående är riktigt, men ser samtidigt svårigheterna i att sätta sig in i en annan 

individ. Även om pedagogen kan sätta sig in i ett barnperspektiv vet vi inte om det räcker. För 

att förstå barnet anser vi att pedagogen också måste göra sig införstådd i dennes personliga 

erfarenheter och förutsättningar. Taube (1989) menar som parallell till detta att pedagogen 

måste vara noga med att eleverna förstår varför den aktuella kunskapen är viktig och vilken 

nytta den har för dem som grupp respektive individer i skolan men även i samhället. Här anser 

vi att då vuxna människor ofta motsätter sig att lägga ner tid och energi på arbete som de inte 

kan se någon mening eller mål med, borde det falla sig naturligt att inte heller ställa dessa 

krav på eleverna. Återigen kommer Ahlgrens (1991) tankar in om att det är viktigt vem 
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pedagogen är privat, då dennes personliga normer och värderingar utgör vad pedagogen har 

för syn på samhället, skolan och därmed undervisningen. Skolhälsovård, Att arbeta med 

skolbarns självkänsla (1997) skriver att de metoder som används spelar stor roll för vilka 

förutsättningar elever har att inhämta kunskaper. Bland annat Jacobsen, Christiansen och Sand 

Jespersen (2004) tar upp att det är pedagogen som sätter ramarna och riktlinjerna för hur 

samspelet ska te sig innanför skolans ramar. Vi anser oss ha sett hur en orolig pedagog blir 

oroligt bemött, hur en säker pedagog blir säkert bemött, hur en stressad pedagog blir stressigt 

bemött etc. och drar därför slutsatsen att pedagogens självtillit och sinnesstämning avspeglas 

både i eleverna och den rådande arbetsmiljön.   

 

Vi reagerade starkt på en pedagog som menade att när en människa väl befästs i en roll kan 

den ej bryta sig loss, hon ansåg att eleven istället skulle lägga energi på att acceptera rollen 

och se framstegen inom den. Vi tror här att dessa mönster visst går att bryta, men om eleven 

inte har pedagogens stöd kan det vara förödande för hela skolgången. Kärrby (1985) tar upp 

att pedagogen har en enorm makt i att bestämma vilken roll eleven kommer tilldelas och att ta 

sig ur denna när den väl tilldelats. Författaren talar vidare om att det inte bara är ’störande’ 

elever som hamnar i ett fack de inte kan ta sig ur, utan även lugna elever har en tendens att 

fastna i sin roll oavsett försök till att bryta sig loss. Jacobsen, Christiansen och Sand Jespersen 

(2004) skriver att det är viktigt att särskilja en människas faktiska identitet mot dess sociala. 

Att pedagogen inte får skaffa sig urtyper av elever, goda eller dåliga, då den individen 

framställer sig vara i gruppen inte nödvändigtvis är dennes hela jag. Här anser vi att det är 

viktigt att skilja på människans förhållningssätt och handling, då förhållningssättet är något 

man bär med sig och som utgör grunden för en människas tankar och värderingar medan ens 

handlingar ofta anpassas efter situationen. Vi menar alltså inte att det är fel att anpassa sig 

efter umgänge eller dylikt men att handlingen fortfarande bör vila på individens 

grundläggande värderingar. I samband med dessa tankar tog flera respondenter upp vikten av 

att rannsaka sig själv och ständigt utvärdera hur man arbetar och varför. Vi anser att det är en 

självklarhet att inom pedagogyrket kontinuerligt rannsaka sig själv och sitt arbete. Då 

pedagogen är med och formar nästa generation borde det falla sig naturligt att vara medveten 

om vad man gör och varför. 

 

Då vi genomfört våra observationer har vi reagerat över ett flertal situationer där pedagogen 

bemött eleverna på ett sätt som inte stämmer överens med hur de under intervjun säger sig 

arbeta. Vi är medvetna om att det är lätt att vara kritisk då vi haft möjlighet att som 
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utomstående betrakta arbetet. Det är betydligt svårare att se hur det budskap man sänder ut 

mottas, då man själv är en del av processen. Detta ansåg vi oss se prov på när en pedagog 

enligt oss ständigt avbröt elevernas tankebanor, medan hon själv såg det som att hon tränade 

eleverna i att lyssna och visa respekt för den person som hade ordet, i de här fallet hon själv. 

Vi kände att vad eleverna sa kanske var relevant just då och att det var respektlöst av henne 

att inte ens ta reda på vad de menade innan hon tystade ner dem. Vi tror att det är nödvändigt 

att lägga tid och energi på att rannsaka sig själv för att bli medveten om och utveckla sitt 

förhållningssätt gentemot eleverna. 
 

Det förhållningssätt pedagogen besitter tror vi påverkas av hur pass trygg pedagogen är i sig 

själv. Om en pedagog är trygg i sig själv, tillåter hon eleverna att inte bara vara delaktiga som 

kunskapsmottagare i undervisningen utan även att vara med och forma den. Vi anser att det 

krävs en trygg pedagog för att låta eleverna ha en medbestämmande roll vad gäller planering 

och utförande av undervisningen. Om pedagogen är trygg i sig själv ser vi det som att hon 

vågar försätta sig i en situation där hon inte automatiskt är expert. Detta leder till en intressant 

fråga; vad leder till en trygg pedagog? Är det att pedagogen har varit verksam under en lång 

tid och därför känner sig bekväm och trygg i sin yrkesroll, är det att pedagogen är trygg i sig 

själv och därför blir trygg i sitt yrke eller kan det vara så att pedagogen känner sig trygg i just 

sin barngrupp eller just sitt ämne och att det därför inte spelar någon roll vilken självbild hon 

har i övrigt? Vi tror att den privata självbilden spelar en sådan roll att man inte kan vara 

hundra procent trygg i pedagogyrket utan att vara säker privat. Vi kan däremot tycka att det 

kan ha inverkan hur länge pedagogen varit verksam inom yrket då hon lär sig av sina 

erfarenheter, även om det inte finns något som säger att en pedagog som varit verksam under 

en längre period är mer trygg i sin yrkesroll än en nyutexaminerad pedagog.  

 
 

Slutdiskussion 
Det finns ett oändligt antal metoder att använda sig av i arbetet med att stärka elevers 

självtillit. De pedagoger vi har intervjuat och observerat har alla gett förslag på hur de arbetar 

med detta. Trots det måste vår slutsats bli att det faktiskt inte finns någon universalmetod, 

varje pedagog måste utforma ett sätt att stärka sina elever beroende på vilka elever det är och 

vilka förutsättningar de har. Att stärka elevers självtillit står inte på schemat som ett särskilt 

ämne utan tanken är, som vi tror, att detta arbete ska vävas in i all undervisning. Risken är att 

självtilliten alltför ofta glöms bort, även då de flesta pedagoger är medvetna om att den utgör 
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en grundläggande del för övrig undervisning. Om grunden inte finns, eller är för svag, 

kommer inte heller resten att kunna byggas upp på ett bra sätt.  

 

Vi tror att det som pedagog är viktigt att vara medveten om vilka krav vi ställer på eleverna. 

Några av de pedagoger vi intervjuat har tagit upp vikten av att ha individuella krav på 

eleverna vad gäller kunskaper. Detta är naturligtvis en viktig del men vi tror också att det är 

viktigt att reflektera över vilka krav som ställs på elever socialt och etiskt. Pedagoger kan 

kräva av eleverna att de ska använda ett vårdat språk, att alla alltid ska få vara med eller sköta 

sig i alla situationer. Till exempel om en elev hittar en femkrona på marken, förväntas den 

lämna tillbaka den till dess ägare och om en elev blir arg på någon annan och svär blir denne 

elev tillrättavisad. Men när pedagogen själv är och handlar mat och råkar få tillbaka en 

tiokrona för mycket är det självklart att stoppa den på sig och det är helt okej att sitta och 

svära i personalrummet över något man är irriterad på. Vi bör vara medvetna om att de krav vi 

ställer på eleverna påverkar deras känsla av att lyckas, och avväga om kraven skulle vara 

rimliga i våra egna ögon innan vi ställer dem på barnen. Ingen människa är perfekt i alla 

situationer och vår uppgift som pedagog är att skapa en klassrumsmiljö som är trygg och 

accepterande, för att barnen ska må bra och utvecklas och därigenom öka möjligheterna att 

inhämta kunskap. Även då vi är medvetna om att alla har ett visst ansvar är det viktigt att man 

som pedagog ständigt påminner sig själv om att det största ansvaret ligger hos den vuxna, att 

barn är barn och de ska självfallet få vara med och utforma och hålla upp dessa ramar men att 

det största ansvaret aldrig får läggas på deras axlar.  

 

Skolan är en social arena där eleverna får chans att träna och testa sin sociala förmåga. Att en 

elev inte fungerar i ett visst klassrum behöver inte betyda att den inte skulle vara fungerande i 

ett annat. Ofta skickas en elev som anses störa eller förstöra ut ur klassrummet, även om det 

inte borde vara så svårt att inse att detta, för eleven, är den sämsta lösningen. Genom att 

uteslutas ur gemenskapen sjunker elevens självtillit ytterligare och problemet förstärks. 

Pedagogen ansvarar för att forma strukturerna utifrån varje elevs förutsättningar. Genom att 

skicka ut en elev ur klassrummet sänder pedagogen ut budskapet att det är eleven som inte 

klarar av att anpassa sig till skolan istället för att det är skolan som inte klarar av att anpassa 

sig efter eleven. Varför inte istället avbryta lektionen för att tillsammans med eleverna föra en 

diskussion kring hur allas behov ska bli tillgodosedda? Vilket är viktigast, att hinna med 

dagens planering eller att öka förståelsen för människors handlande samt konsekvenserna av 

detta? Vi anser att en risk i att skapa benämningar på människor är att vi då nöjer oss med 
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dessa utan att ta reda på vad som ligger bakom beteendet. Om vi anser att en annan människas 

handlande är opassande, bör vi ha i åtanke att alla handlingar grundar sig, omedvetet eller 

medvetet, i en strävan efter att må bra.  

 

Något som genomsyrar samtliga intervjuer i denna studie är att självförtroende och 

självkänsla är något som förutsättningslöst känns viktigt att förstärka. Självtillit framgår som 

en process i elevers utveckling vilken blir bättre i takt med att den ökar. Vi funderar kring om 

det kan vara så att ’för mycket ’ självförtroende i vissa fall kan vara negativt. Vi tänker att 

elever med väldigt starkt självförtroende kan möta besvikelse då deras egen syn på sig själva 

kolliderar med omvärlden. Dels tror vi detta beror på att deras perspektiv vidgas, de möter en 

värld fylld av konkurrens och med en normalitet utöver vad de tidigare erfarit och dels på 

grund av att omgivningen inte är lika hänsynsfull som den omgivning eleven är van vid sedan 

tidigare. De elever vi syftar på är de som får väldigt mycket uppmärksamhet från hemmet och 

där självförtroendet kontinuerligt stärkts under hela uppväxten. Som vi ser det har de elever 

som gått på förskola redan mött en större arena, även om konkurrensen där inte är lika hård 

som i skolan. Utöver att vi tror att konkurrensen blir hårdare under skolåren, kan vi dra 

kopplingar till Vygotskijs (1995) studier som visade att intresset för ritandet i åldern tio till 

femton år minskade. Han talar om en förändring av elevens ideal när en viss mognad infinner 

sig. För eleven är skoltiden en mycket känslig period då möjligheter och hinder för elevens 

utveckling skapas. För eleven traumatiska upplevelser skapar ärr som eleven får bära med sig 

resten av sitt liv.  

 

En sak vi kan säga generellt angående självtillit är att det är viktigt att pedagogen fortlöpande 

funderar kring och utvärderar sitt arbete och förhållningssätt gentemot eleverna. Att rannsaka 

och utvärdera sin egen arbetsinsats är förmodligen det bästa sättet att få respons på och 

utveckla sitt arbete. I skolan idag är det vanligtvis lärarens uppgift att utvärdera eleverna, 

rektorns uppgift att utvärdera lärarna osv. Vi har blivit inspirerade av Scherps (2005) tankar 

om att varje individ istället utvärderar sig själv. Om vi utgår från Kay Pollaks (2001) 

påstående att varje människa gör så gott hon kan utifrån sina förutsättningar just då, så borde 

det ju vara individen själv som kan göra den mest rättvisa bedömningen av sin prestation. Då 

en lärare utvärderar sina elever är det inte säkert att hon känner till de förutsättningar som 

ligger till grund för varje elevs prestation vid just det tillfället. För att utvärdera sitt eget arbete 

kan pedagogen exempelvis filma sig själv för att se sitt agerande tydligare eller ta hjälp av 

arbetslaget för att diskutera etik, moral och förhållningssätt med mera. Vikten av att utvärdera 
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sitt arbete är ingen revolutionerande nyhet men även då många känner till det, känns det inte 

som om särskilt många pedagoger faktiskt använder sig av det.  

 

När vi påbörjade vårt uppsatsarbete var tanken att vi skulle studera hur pedagoger arbetar för 

att stärka individens tillit till sig själv och sin förmåga, men vi har under arbetes gång insett 

att det inte enbart är viktigt ur ett individperspektiv. Pedagogen måste även lägga ner enorm 

vikt på att stärka gruppen och varje individs deltagande i gruppen. Det räcker inte med att 

människan känner en tilltro till sig själv utan för att fungera i samspelet med andra är det 

minst lika viktigt att känna sig trygg i gruppen. Du kan få varje enskild elev i en klass att ha 

en god självtillit men ändå inte lyckas skapa ett gott arbetsklimat. Men som vi tänker så krävs 

självtilliten för att visa respekt inför andra människor och respekt är en förutsättning för att 

skapa ett gott arbetsklimat. Vi ser det som varje pedagogs grundläggande uppgift att därför 

arbeta aktivt för att stärka självtilliten inom varje individ liksom att få dem att känna sig 

viktiga och behövda i gruppen.  

 

 

Vidare forskning 
Vi har i våran uppsats inte undersökt fenomenet ur elevernas perspektiv. Detta är naturligtvis 

en intressant och relevant aspekt som vi gärna skulle se vidare forskning kring. För att få en 

sådan studie valid anser vi att det skulle krävas mer än den tid vi, för det här arbetet, har haft 

till vårt förfogande. Då vi anser att arbetet med att stärka elevers självtillit endast bristfälligt 

tas upp i läroplanen, skulle vi finna det intressant att se vad det beror på. Intressant vore också 

att se hur de lokala styrdokumenten behandlar fenomenet. Självfallet är arbetet med att stärka 

elevers självtillit inte något som pedagogens är ensam om att kunna påverka, utan hela 

skolorganisationen borde vara en del av detta arbete. Även det är något vi i denna uppsats inte 

har studerat eller vidare diskuterat. 
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Bilaga 1: Transkriptionssymboler 
 

_________ (understrykning) samtidigt tal / överlappande tal 

 

- (ett bindestreck)  avbrott, t.ex. avbrutet ord 

 

fetstilat ord   betoning 

 

(xx) ohörbart ord 

 

((skratt))   rent skratt 

 

*     *   skratt i rösten 

 

”      ”   uttalat med markerat annorlunda röst, som om   

                                                           yttrandet utsagts av någon annan eller av talaren själv  

i en annan roll 

 

(paus)   paus 

 

((harkling))   icke verbala aspekter 

 
 

 

 



 

 Bilaga 2: Intervjuunderlag 
 

• Vilken typ av anställning och tjänst har du? 

• Vilka åldrar arbetar du med? 

• Hur länge har du arbetat som pedagog? 

• Vilken utbildning har du? 

• Hur länge sedan är det du tog examen? 

 

Vi kommer i vår uppsats använda oss mycket av begreppen självförtroende, 

självkänsla och självtillit, därför är det viktigt för oss att veta vad de betyder för 

dig? 

 

• Hur ser du på självförtroendets roll inom skolans ramar? 

• Vilken vikt lägger du på att stärka självförtroendet hos eleverna? 

• Hur arbetar du med att stärka elevernas självförtroende? 

• Vilken roll tror du att du som pedagog spelar? 

• Tror du att pedagogens eget självförtroende har betydelse? Förklara. 

 

Är det något mer du vill säga om det här som vi kanske inte har frågat, men som 

du tycker är viktigt? 

 



 

 

Bilaga 3: Brev till rektorer 
 

Hej! 

Vi är två studenter på lärarprogrammet, termin sex. Vi har nyligen påbörjat 

arbetet med vår c-uppsats och har i samband med det varit i kontakt med två 

pedagoger på er skola. Vi har fått tillåtelse av dem att under en arbetsdag 

observera deras arbete i klassrummet samt genomföra enskilda intervjuer om 

cirka 30 minuter. Intervjuerna kommer inte att innefatta några elever och under 

observationerna är det pedagogen som står i fokus. Vi har därför inte kontaktat 

några föräldrar.  

 

Syftet med vår uppsats är att försöka ta reda på pedagogers syn på 

självförtroendets roll i undervisningen samt hur man kan arbeta för att stärka 

elevers självbild.  

 

Vi kommer att observera två pedagoger under dagen och avsluta med våra 

intervjuer. Dessa kommer att spelas in på band för att senare kunna användas i 

arbetet. Givetvis kommer såväl enhet som pedagoger att vara anonyma. 

Pedagogerna har valmöjligheten att avbryta sin medverkan utan att detta medför 

negativa följder för dem.  

 

Om du har några funderingar eller synpunkter kring detta får du gärna höra av 

dig till oss.  

 

Tack på förhand! 

 

Malin Vejdal   Sara Björnhammer 

0707- 365 375  0702- 19 05 98 

 



 

  

Bilaga 4: Information till respondenter 
 

Syftet med vår uppsats är att försöka ta reda på pedagogers syn på 

självförtroendets roll i undervisningen samt hur man kan arbeta för att stärka 

elevers självbild.  

 

Under våra observationer kommer du som pedagog att vara i fokus. Vi anser det 

därför inte finnas något behov av att kontakta elevernas föräldrar. Intervjuerna 

kommer att spelas in på band för att senare kunna användas i arbetet. Givetvis 

kommer såväl enhet som pedagoger att vara anonyma. Ditt deltagande är 

frivilligt och du har valmöjligheten att avbryta din medverkan utan att detta får 

några negativa följder för dig.  

 

Vi tackar för att du tagit dig tid att föra vårt arbete framåt. Har du frågor kring 

detta eller i efterhand känner att du vill ha kontakt är du välkommen att ringa. 

 

 

 

 

 

Malin Vejdal  Sara Björnhammer 

0707- 365 375  0702- 19 05 98 
 

 

 


