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1. Bakgrund 
 

Att stärka eleverna i deras självförtroende är en av skolans många uppdrag. I Lpo 94 

står det bland annat att: 

 

”Personlig trygghet och självkänsla grundläggs i hemmet, men även skolan har en 

viktig roll därvidlag. Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas, känna växandets 

glädje och få erfara den tillfredsställelse som det ger att göra framsteg och 

övervinna svårigheter.”  (Lpo 94, 2001, sid. 9) 

 

Under mål att sträva emot framgår det att skolan ska sträva efter att varje elev ska 

”utveckla tillit till sin egen förmåga” (Lpo 94, 2001, sid 11) 

 

Förutom att det framgår i Lpo 94 att man ska arbeta med elevernas självförtroende 

framgår det även i de olika kursplanerna att man ska arbeta med detta. Även i forskning 

framkommer vikten av att arbeta med elevernas självförtroende. Ahlgren (1991) skriver 

att hur vi ser på oss själva påverkar oss mycket, bland annat genom att vi ofta handlar 

därefter och att vi ofta sätter upp våra mål därefter. Självuppfattningen blir således både 

en konsekvens och ett bestämmande för hur vi handlar.  

 

Att arbeta med elevers självförtroende är något jag tror att få lärare som undervisar i de 

senare åren tänker på. Under år 7 till 9 tror jag det blir mer fokus på ämnena eftersom 

eleverna får ämneslärare. Dessa lärare kanske bara träffar eleverna 40 minuter två till 

tre gånger i veckan och då tror jag många fokuserar på kunskapsmålen i sina ämnen. 

Målen med självförtroende tror jag då lätt läggs åt sidan eller helt enkelt glöms bort.  

 

Puberteten anses vara en särskilt kritisk punkt för ungdomar eftersom de under den här 

perioden söker sin identitet. Det är en tid av sökande då ungdomarna känner stort behov 

av att stärka sin rollidentitet (Ahlgren, 1991).  

 

Jag tycker att det är en intressant paradox att det läggs så lite tid på elevers 

självförtroende i skolan under år sju till nio då det är så viktigt för dessa ungdomar att 

söka och stärka sin identitet. 
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Trots dessa argument är pedagogiska diskussioner om självförtroende något jag saknat 

både under mina VFU-veckor och under mina olika kurser under utbildningen. Därför 

har jag valt att fördjupa mig i vad självförtroende är och hur man som lärare kan arbeta 

med detta.  
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2. Syfte 
 

Syftet med det här arbetet är att få kunskap om hur lärare ser på och arbetar med 

elevernas självförtroende. Jag vill ta reda på hur lärare och litteraturen ser på 

självförtroende och vilka faktorer som påverkar självförtroendet. Jag ämnar sedan 

undersöka vilka pedagogiska strategier lärare använder för att stärka elevernas 

självförtroende. Jag kommer dock inte att undersöka hur lärare på de tidigare åren 

jobbar med elevers självförtroende utan avgränsa mig mot år 7 till 9. Utifrån det valda 

syftet har jag formulerat följande tre frågeställningar. 

 

2.1 Frågeställningar 
 

 Hur ser lärare på elevers självförtroende? 

 

 Vilka faktorer tror lärare påverkar elevernas självförtroende? 

 

 Vilka pedagogiska strategier använder lärare för att stärka elevers 

självförtroende? 
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3. Litteraturgenomgång 
 
I litteraturgenomgången ska jag beskriva hur forskare och författare ser på 

självförtroende. Jag kommer först att definiera olika begrepp rörande självförtroende 

och beskriva min definition av självförtroende. Jag kommer sedan att beskriva tre olika 

teoretiska resonemang kring synen på självförtroende. Jag kommer därefter att försöka 

redogöra för vad forskare och pedagoger tar upp för olika faktorer som kan påverka 

självförtroendet. Slutligen kommer jag att beskriva olika pedagogers syn på hur man 

som lärare kan arbetar med elevers självförtroende.  

3.1 Begreppsdefinitioner 
 
Taube (1987) skriver att det ofta förekommer begreppsförvirring kring självbegreppet. 

Taube fortsätter sitt resonemang med att olika författare ibland använder samma ord 

men med delvis olika innebörd och ibland används olika ord men för exakt samma 

betydelse. Begreppsförvirringen är något som även tas upp i Ahlgrens (1991) studie om 

elevers självförtroende. Hon skriver att självuppfattning är ett hypotetiskt begrepp och 

att forskarna har haft svårigheter att definiera sina olika självbegrepp. Även jag har 

upplevt denna begreppsförvirring. För att nämna några olika begrepp som jag stött på i 

litteraturen; Självuppfattning, självvärdering, självförtroende, självbild, självkänsla, 

självtillit, självrespekt, självkännedom, självkunskap osv. Jag tänker därför beskriva 

några begrepp utifrån några valda författare och sedan göra en egen begreppsförklaring 

på självförtroende som är det begreppet jag sedan genomgående kommer att använda i 

min uppsats. 

 
Självkänsla 

 
Wahlström (1993) definierar självkänsla som att jag är någon. Du ser mig. Wahlström 

menar att den tar sig uttryck i att man har nära relationer där man kan ge och ta. 

Självkänslan ökar genom att individen blir sedd och hörd och genom bekräftelse av den 

egna identiteten. Den kan även dämpas genom bestraffningar, avståndstagande eller 

upplevt avståndstagande. I Ahlgren (1991) definieras självkänsla som den 

grundläggande känslan individen har om sig själv. 
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”Självkänsla och självrespekt är den grundläggande inställningen individen har till sig 

själv genom att hon accepterar sig själv sådan hon är och att hon känner att hon blir 

accepterad av andra” (Ahlgren, 1991, sid. 33). 

 
William James som ibland ses som den moderna psykologins fader menade att vi får 

bättre självkänsla antingen genom att lyckas bättre eller genom att sänka våra 

förhoppningar (i Seligman, 1995). Han satte även upp en formel för självkänsla och den 

var:  

Självkänsla = Framgång / Anspråk (Seligman, 1995,  sid. 42). 

 
Poulsen (1995) skiljer på självförtroende och självkänsla genom att mena att när vi talar 

om en individs självförtroende så diskuterar man om individens beteende medan när 

man talar om självkänsla så förklarar man individens beteende. 

 
Självuppfattning 

 
Självuppfattningen är den samlade bild individen har om sig själv utifrån olika 

perspektiv. En elevs självuppfattning blir således den samlade bild hon har om sig själv 

utifrån prestationer, kompisar, relationer med mera. Självuppfattningen omfattar både 

en beskrivande och en värderande dimension (Ahlgren, 1991). Även Linnanmäki 

(2002) menar att självuppfattningen är den bild som individen har om sig själv utifrån 

olika perspektiv. Hon framhåller också att självuppfattningen kan ses som en 

helhetsbetonad uppfattning om sig själv.  

 
Självförtroende 

 
Ahlgren (1991) definierar självförtroende som tilltron till sin egen förmåga att hantera 

en viss situation. Ahlgren använder även begreppet självtillit synonymt med 

självförtroende. Wahlström (1996) menar att självförtroendet kommer till uttryck 

genom att individen får ta ansvar och genom att känna sin förmåga. Den kommer även 

till uttryck när individen vågar och känner att den vill ta på sig nya utmaningar. 

Wahlström använder ord som ”jag kan” och ”jag klarar” som något som beskriver en 

individs goda självförtroende. Som jag skrev tidigare så skiljer Poulsen (1995) på 

självförtroende och självkänsla och definierar självförtroende som något vi använder 

när vi talar om en individs beteende. Nilzon (1999) menar att självförtroende är ett 

värderande synsätt som en människa har gentemot sig själv.  
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Min egen begreppsdefinition 

 
Jag har valt att använda mig av begreppet självförtroende som ett samlande begrepp för 

alla de tidigare begreppen i detta arbete. Jag kommer således i fortsättningen att 

använda mig av begreppet självförtroende genomgående i arbetet. Självförtroende för 

mig är den bild som individen har om sig själv. Den samlande bild som individen har 

och förhoppningsvis känner både att ”jag är någon, jag duger och jag fixar det”. För 

mig verkar även självförtroende som det mest använda och vardagligaste begreppet när 

man pratar om elever på detta sätt och det kändes därför som det mest naturliga att 

använda.  

3.2 Tre teoretiska perspektiv på självförtroende 
 
Jag tänker här beskriva tre olika teoretiska perspektiv på självförtroendet. De tre 

perspektiven är den psykodynamiska inriktningen, den symboliska interaktionismen 

och den fenomenologiska inriktningen. 

 
Den psykodynamiska inriktningens syn på självförtroende 

 
Denna inriktning bygger på Sigmund Freuds tankar om människans sätt att fungera och 

handla (i Nilzon, 1999). I den psykodynamiska inriktningen ser man självförtroendet 

som en oberoende variabel, det vill säga som en förklarande faktor och menar att 

självförtroendet är en av flera orsaker till att individer reagerar på olika sätt i samma 

situation (Ahlgren, 1991). Detta till skillnad mot de två andra perspektiven som jag 

kommer att ta upp i mitt arbete arbetet. I dessa menar man att självförtroendet är en 

beroende variabel det vill säga orsakad av en eller flera faktorer och där man menar att 

självförtroendet är något som påverkas av interaktionen mellan individen och 

omgivningen (Ahlgren, 1991).  

 
I den psykodynamiska inriktningen är ett viktigt huvudantagande att mycket av 

människans beteende är bestämt av instinkter som mestadels är omedvetna. Freud 

menar (i Imsen, 2000) att det mänskliga psyket är indelat i tre lager: detet, som styrs av 

omedvetna önskningar och behov, jaget, som är en överordnad psykisk funktion och 

överjaget, som är de normer, regler och bestämmelser som samhället upprättar för 

individen vilka ofta är förvärvade genom uppfostran. Detet fungerar i enlighet med 

primärprocesser, det slags logiska som människan har i drömmar. Jaget är den del av 
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människan som är verklighetsförankrad och använder sig av sekundärprocesstänkande. 

En persons tankar omfattar alltså den del som är veklighetsförankrad men som hela 

tiden påverkas av det fantasistyrda detet och ett krävande överjag som är som ett slags 

inre pekfinger som ger individen dåligt samvete när den gjort fel. Jaget fungerar som ett 

balanserande förnuft som hela tiden måste hitta en medelväg mellan instinkterna och 

samhällets normer, mellan detet och jaget (Imsen, 2000). I den psykodynamiska 

inriktningen ligger alltså tyngdpunkten på den biologiska aspekten av människans 

utveckling när det gäller identitetsutvecklingen (Ahlgren, 1991).   

 
Den symbolisk interaktionismen 

 
Den andra inriktningen är den symboliska interaktionismen och i den här inriktningen 

intresserar man sig av medvetandet och jagets utveckling tillsammans med andra 

individer. Cooley (i Ahlgren, 1991) är en av dem som grundade den här inriktningen. 

Han menade att vår syn på oss själva påverkas av andras värderingar och uppfattning 

om oss, det så kallade spegeljaget. Den andra grundaren Mead menar (i Angelöw & 

Jonsson, 2000) att individens självmedvetande grundar sig på individens förmåga att 

inta samma attityd mot sig själv som omgivningen har gentemot henne. Vi överför 

andras syn och gör den till vår egen. 

  
”Vi ser oss själva mer eller mindre som andra ser oss. Vi tilltalar oss själva omedvetet 

så som andra tilltalar oss; på samma sätt som sparven tar upp kanariefågelns ton tar vi 

upp språket omkring oss. [---] Vi väcker ständigt hos oss själva, särskilt genom 

användandet av vokala gester, de reaktioner som vi framkallar hos oss andra personer, 

så att vi tar in de andra personernas attityder i vårt eget handlande” (Mead,1976 s.68) 

 
Mead såg jaget som individens fria handlande sida, medan mig (jaget som objekt) är 

den sida som uppkommer när personen har lärt sig att betrakta sig själv med andras 

ögon (i Linnanmäki, 2002). Miget utvecklas genom att en subjekt- objektrelation 

grundas inom individen. Mead kallar denna process för rollövertagande och det är 

enligt honom den mest grundläggande processen i skapandet av individen. 

Rollövertagandet innebär att individen identifierar sig med personer i omgivningen som 

betyder något. Med hjälp av språket kan individen frigöra sig från sig själv, subjektet – 

och se sig själv objektivt, utifrån de andras ögon. Enligt Mead är det genom en sådan 

process som ett mig och en självuppfattning utvecklas (i Ahlgren, 1991). 
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 Den fenomenologiska inriktningen  

 
Den fenomenologiska inriktningen är den som har störst inflytande på dagens ”jag-

teorier”. De kända namn som kan förknippas med fenomenologin är bland annat 

Combs, Snygg och Rogers (Taube, 1987). Företrädarna för denna teori anser att innerst 

inne finns det en kärna som kallas självbegreppet, vilket är individens privata och 

integrerade uppfattning av sig själv i hela dess komplexitet, ”det verkliga mig”. Utanför 

denna kärna finns det fenomenologiska självet, det i miljön som individen uppfattar 

som en del av sig själv. Det kan till exempel vara familjen, skolan, klassen eller gänget. 

Utanför det fenomenologiska självet finner vi slutligen den percipierande omgivningen 

som är de övriga omgivningarna så som jag själv uppfattar dem. På så sätt blir självet 

kopplat till närmiljön och den mer avlägsna miljön. Det blir meningslöst att resonera 

kring ett isolerat själv som finns inom individen. Människan är ett socialt väsen och 

förstår sig själv genom den sociala samhörighet som hon tillhör (Imsen, 2000).  

 
I den fenomenologiska inriktningen anser man att barnet konstruerar sin 

självuppfattning utifrån omvärlden. Detta perspektiv står i kontrast med den symboliska 

interaktionismen där man ser självuppfattningen som ett förvärvande av förmåga eller 

kunskap (Linnanmäki, 2002). I den här inriktningen spelar alltså individens personliga 

tolkning stor roll. Fenomenologin sysslar inte med verkligheten utan individens 

personliga tolkning av verkligheten (Taube, 1987). 

 
”Rogers ser jaguppfattningen som en organiserad enhet bestående av olika, 

sinsemellan relaterade tolkningar av jaget. Däri inbegrips tolkningar av de egna 

förmågorna och personlighetsdragen, av jaget i relation till andra och omgivningen 

samt av de värderingar som tillmäts var och en av dessa tolkningar” (Taube, 1997 

s.18).     

 
Eftersom individens personliga tolkning har betydelse för självbegreppet så spelar 

tidigare händelser, synsätt och upplevelser stor roll. Denna tolkning är selektiv och det 

är självbegreppet som avgör hur vi tolkar verkligheten. Om nya erfarenheter inte 

stämmer överens med en väl etablerad självuppfattning så kan detta upplevas som 

skrämmande och kan leda till att försvarsmekanismer utlöses. Inom fenomenologin 

anses det att självbegreppet är tämligen beständigt och man anser också att det har en 

avgörande roll på en persons beteende. Vi strävar alltså efter att behålla vår 
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självuppfattning även om det så skulle vara en negativ sådan. Det tycks vara mindre 

hotande att ha en väl etablerad negativ självuppfattning än att nås av information som 

inte stämmer överens med sin egen självuppfattning även om den råkar vara negativ 

(Taube, 1987). 

3.3 Tidigare forskning om faktorer som påverkar självförtroendet 

 
I det här avsnittet kommer jag att ta upp olika faktorer som kan påverka 

självförtroendet i allmänhet. Eftersom individens självförtroende formas i interaktion 

mellan individen och omgivningen, påverkas självförtroendet av både personliga och 

sociala faktorer. Genom individens egna handlingar och egenskaper påverkar hon sin 

omgivning och således sin egen miljö. De sociala faktorerna påverkar också individen 

och då främst genom omgivningens reaktioner och handlingar (Ahlgren, 1991). 

Ahlgren beskriver fyra stycken faktorer som har en väsentlig påverkan på vårt 

självförtroende. Den första är de signifikanta andra och den andra är social jämförelse. 

Den tredje är mål och ambitionsnivå och den fjärde och sista är förutsättningar och 

tidigare erfarenheter. Även Imsen (2000) och Taube (1987) beskriver faktorer som 

påverkar självförtroendet och vissa av dessa faktorer kan inkluderas i de tidigare 

faktorerna som Ahlgren beskriver men Taube tar även upp kontroll som en faktor som 

kan påverka självförtroendet. Det är dessa fem faktorer jag kommer att beskriva i detta 

kapitel.  

 
Signifikanta andra 

 
Individens självförtroende påverkas av hur andra uppfattar och värderar oss. Emellertid 

påverkar inte alla i omgivningen individens självförtroende lika mycket. De personer 

som har stor påverkan på självförtroendet kallas för signifikanta andra. Vidare är inte 

alla signifikanta andra lika betydelsefulla och det beror bland annat på våra attityder 

emot dem. De individer som kan räknas till signifikanta andra är först och främst 

föräldrar, klasskamrater, lärare och make/maka (Ahlgren, 1991). Även Imsen (2000) tar 

upp de signifikanta andra som en faktor som kan påverka självförtroendet. Imsen menar 

att en persons värdering av individen kan påverka dens självförtroende om det är en 

person som betyder något för individen. En helt okänd persons åsikter behöver alltså 

inte påverka individen utan det ska vara någon man tycker är betydelsefull.  
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Social jämförelse 

 
Individen lägger således stor vikt vid hur andra betydelsefulla personer uppfattar en. 

Denna uppfattning om vad andra tycker om en sker inte endast direkt av signifikanta 

andra utan också indirekt genom att man påverkas av andras normer och sedan delvis 

använder dem för att bedöma sig själv. Detta får konsekvensen att individen ofta 

använder gruppen som referens för att bestämma sin egen ambitionsnivå. Individen 

lägger ofta sin ambitionsnivå nära gruppens standardnivå. Om inte individen når upp 

till denna nivå så påverkas självförtroendet negativt (Ahlgren, 1991). 

 
Den sociala jämförelsen tar Taube (1987) också upp som något som kan påverka en 

persons självförtroende. Hon beskriver något som hon kallar för social-jaget och det är 

hur andra individer uppfattar och värderar en. Taube framhåller också att en för stor 

skillnad mellan en persons ideal-jag, så som personen skulle vilja vara, och dess real-

jag, hur personen upplever sin personlighet kan leda till en sänkt självförtroende.  

 
Mål och ambitioner 

 
Det finns också ett tydligt samband mellan den ambitionsnivå individen har och i vilken 

utsträckning hon/han når upp till den. En allt för stor avvikelse mellan dessa kan ge en 

negativ påverkan på självförtroendet. Då individens självförtroende påverkas av i 

vilken utsträckning hon/han når upp till sina ambitioner kan man förvänta sig att 

individer som har en låg ambitionsnivå har ett bättre självförtroende än de som har en 

hög ambitionsnivå eftersom de oftare bör nå upp till sina ambitioner. Så är dock inte 

fallet. Individer med högt självförtroende har ofta inte bara högre ambitioner utan tycks 

även i större utsträckning tolka sina resultat på ett sådant sätt att de stämmer med deras 

mål än personer med lågt självförtroende (Ahlgren, 1991). 

 
Förutsättningar och tidigare erfarenheter 

 
Hur individen tidigare har tolkat andra reaktioner på hennes/hans beteende och i vilken 

utsträckning hon/han har nått upp till sina mål, har en påverkan på självförtroendet. Ju 

äldre man är desto fler erfarenheter har man från andras reaktioner och en större källa 

av sociala situationer och kompetensområden. Individens erfarenhetsområden utvecklas 

inte bara kvantitativt utan även kvalitativt. Ju äldre man blir desto enklare får man att 

förstå och ta till sig samhällets normer och värderingar, samtidigt upplever individen 
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svårigheten att nå upp till dessa. Den ångest vissa tonåringar har att nå upp till 

samhällets alla krav är snarare ett bevis på högre kognitiv mognad än på psykisk 

störning (Ahlgren, 1991). Taube (1987) beskriver något som hon kallar för 

”spridningseffekten”. Taube menar att goda framsteg kan leda till ett ökat 

självförtroende och då inte bara i det man sysslat med just då utan även på helt andra 

områden. På samma sätt kan även negativa erfarenheter påverka ens självförtroende 

inom flera olika områden.  Detta är något som även tas upp i Ommundsens Y. m.fl 

artikel ”Academic Self-Concept, Implicit Theories of Ability, and Self-Regulation 

Strategies” (2005). De skriver att en person med dåligt självförtroende misslyckas i 

större utsträckning och att detta ofta leder till en ond cirkel. Då individen misslyckas får 

den sämre självförtroende och misslyckas sedan i större utsträckning vilket i sin tur 

leder till ännu sämre självförtroende.    

 
Kontroll 

 
En persons upplevda kontroll är också det något som kan påverka självförtroendet 

enligt Taube (1987). Om personen upplever en stor kontroll över en situation som lett 

till gott resultat ger detta en positiv påverkan på självförtroendet. Den omvända 

situationen, då en person upplever frånvaro av kontroll vid misslyckanden, kan leda till 

att personen upplever hjälplöshet, vanmakt och sänkt självförtroende.  

3.4 Några pedagogers syn på hur man som lärare kan jobba med att 
stärka elevers självförtroende 
 
I det tidigare kapitlet beskrev jag de faktorer som mer allmänt kan påverka 

självförtroendet. I detta kapitel kommer jag istället att inrikta mig på att beskriva hur 

just lärare kan arbeta för att förbättra självförtroendet hos elever. 

 
Nilzon (1999) skriver att läraren genom att visa eleverna förtroende och att vara 

uppmärksam på deras upptäckter kan utveckla och stärka deras självförtroende.  Genom 

att visa eleverna förtroende ger man dem en trygghet i att våga ta risker utan att vara 

rädda för misslyckanden. Nilzon menar att om läraren överbeskyddar eleverna så lär 

han/hon dem att tillvaron är farlig och att man gör bäst i att undvika att undersöka nya 

saker eftersom det då kan hända hemska saker. Nilzon fortsätter med att om läraren är 

uppmärksam på elevernas upptäckter så ger man dem chans att visa vad de kan 

åstadkomma. Det ger eleverna stärkt självförtroende om man låter dem visa vad de 
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kommit fram till och de kan gärna få visa det offentligt. Även Auno och Brandelius-

Johansson (2002) tar upp vikten av att bekräfta och synliggöra eleverna och deras 

resultat då de menar att detta kan leda till ett bättre självförtroende för individen. 

 
”Lärarens roll är viktig. Det viktigaste uppdraget är att bekräfta elever positivt. Det 

kan vara för något de gjort, […] eller att de ställt upp för en kompis. Vi behöver alla 

bli bekräftade bara för att vi finns. Att läraren hälsar och tilltalar eleven […] får 

eleven att känna sig sedd och bekräftad. En liten handling har stor betydelse”  

(Auno och Brandelius-Johansson, 2002, sid. 10). 

 
Auno och Brandelius-Johansson (2002) tar också upp vikten av att ge elever beröm för 

att de ska utveckla ett bättre självförtroende. De menar att eleverna ibland kan ha svårt 

att se de positiva framsteg de gör och därför behöver de få detta bekräftat för sig. En 

annan sak läraren kan göra för att stärka elevernas självförtroende är att motverka och 

bryta barns ensamhet. Eftersom vi skapar vårt självförtroende tillsammans med andra 

så är det mycket viktigt med social gemenskap i skolan (Nilzon, 1999). Även 

Wahlström (1996) tar upp vikten av en social gemenskap. Hon skriver att 

självförtroendet inte kan växa om man är ensam eftersom vi är sociala varelser. Hennes 

förslag på att utveckla elevernas självförtroende är att låta eleverna jobba i mindre 

grupper.  Hon menar att gruppen kan fungera som grogrund då grupprocesser kan leda 

till att individen utvecklar ett positivt självförtroende. 

 
Erikson (1969, i Nilzon, 1999) tar upp tre saker som man kan göra för att stärka 

elevernas självförtroende. Den första är att visa eleverna att de är uppskattade för dem 

de är och det andra man kan göra för att stärka elevernas självförtroende är att behandla 

dem med respekt. Den tredje och sista är att ge eleverna ordning och struktur eftersom 

detta leder till att eleverna känner trygghet. Auno och Brandelius-Johansson (2002) tar 

även de upp vikten av att vara en tydlig ledare. De menar att man måste tydliggöra sig 

själv och bjuda på sig själv om man vill lära känna eleverna. De menar dock att bara för 

att läraren blir personlig med eleverna ska man inte avsäga sig sitt ansvar som lärare 

och vuxen. En ledare måste vara tydlig i sitt ledarskap och även fatta beslut som 

eleverna inte uppskattar. Det är emellertid viktigt att läraren motiverar sina beslut och 

även ändrar dem om han upptäcker att de var felaktiga. Genom att göra så kan läraren 

få elevernas respekt och visa att det varken är farligt eller fel att ändra ståndpunkt.  
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Nilzon (1999) tar upp vikten av att ställa lagom med krav för att eleverna ska bygga 

upp ett bra självförtroende. Han menar att om läraren ställer för låga krav så kan 

eleverna utveckla ett lågt självförtroende och känna sig dåliga. Om läraren ställer för 

höga krav kan det också leda till ett lågt självförtroende eftersom eleverna kanske inte 

når upp till kraven. Det är således viktigt att ställa krav som eleverna har möjlighet att 

nå upp till så de utvecklar ett positivt självförtroende.  

 
Man kan också stärka elevernas självförtroende genom att ta sig tid och lyssna på dem 

enligt Auno och Brandelius-Johansson (2002). Genom att man tar sig tid och lyssnar på 

dem så känner de sig respekterade och därigenom får de en möjlighet att utveckla ett 

positivt själförtroende. 
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4. Metod 
 

Nedan följer en beskrivning av hur jag har genomfört studien med utgångspunkt i val 

av metod, urval och undersökningsgrupp, insamlingsmetod, analys av data, 

kvalitetskriterier och etiska överväganden. 

4.1 Val av metod 

 
I min uppsats har jag valt att använda en kvalitativ metod. Valet av metod styrdes av 

arbetets syfte och frågeställningar vilka är att undersöka hur lärare upplevde att de 

jobbade med elevernas självförtroende. Genom att använda en kvalitativ metod så får 

jag en möjlighet att fråga lärarna om deras tankar och arbete med elevers 

självförtroende. Kvale (1997) menar att kvalitativa intervjuer är en bra metod för att 

fånga erfarenheter ur informanters vardagsvärld. Enligt Trost (1997) kan en kvalitativ 

undersökning leda till ett rikt material genom att intervjuaren ställer enkla raka frågor 

och genom dessa får innehållsrika svar. I svaren kan man sedan hitta intressanta 

mönster och uppfattningar.  

4.2 Urval och undersökningsgrupp 

 
Studien genomfördes i två medelstora kommuner i Östergötland. Urvalet skedde genom 

bekvämlighetsurval (Trost, 2005). För att få tag i personer som kunde tänka sig att bli 

intervjuade kontaktade jag de samordnande mentorerna i respektive kommun och bad 

om hjälp. Jag frågade de samordnande mentorerna om namn på lärare som de trodde 

kunde tänka sig bli intervjuade om elevers självförtroende och hur de jobbade med 

elevers självförtroende. Lärarna skulle också jobba i år sju till nio. När jag hade fått 

namn på lärare kontaktade jag dem via telefon och e-mail för att boka tid och plats för 

intervjun.  

 

Undersökningsgruppen bestod av åtta lärare, fyra män och fyra kvinnor. Det varierade i 

vad de olika lärarna undervisade i för ämnen. Undersökningsgruppen representerades 

av speciallärare, lärare som undervisade i matematik och naturorienterade ämnen, lärare 

som undervisade i samhällsorienterade ämnen och lärare som undervisade i språk. 

Tiden som intervjupersonerna hade jobbat som lärare varierade från 2,5 till 34 år. 
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Gemensamt var att de alla undervisade i år sju till nio. I min studie kommer lärarna att 

benämnas som intervjuperson (ip.) 1 - 8. 

4.3 Insamlingsmetod 

 
Vid intervjutillfällena användes semistrukturerade intervjuer där en intervjuguide 

användes (se bilaga 1). Avsikten var att intervjupersonerna skulle få tänka och uttrycka 

sig fritt och att intervjupersonerna skulle uppleva intervjun som ett samtal snarare än en 

utfrågning (Trost, 2005). Intervjuguiden omfattade teman och förslag på relevanta 

frågor. Frågorna ställdes dock inte i någon speciell ordning utan ordningsföljden 

förändrades för att följa upp svaren och berättelserna från intervjupersonerna (Kvale, 

1997).  

 
Ett informationsbrev (se bilaga 2) om studien och intervjun skickades också ut till 

samtliga intervjupersoner innan intervjun så att de kunde ta del av all information och 

förbereda sig inför intervjun. I informationsbrevet framgick syftet med studien. Det 

framgick också att deltagandet var helt frivilligt och att det inte skulle framgå vilka som 

hade blivit intervjuade eller vem som hade sagt vad i studien. I informationsbrevet 

framgick det även vad de olika frågorna skulle handla om.  

 
Själva intervjun anordnades så att jag besökte varje skola och gjorde intervjuerna i ett 

avskilt rum fritt från störningar. Både Trost (1997) och Bryman (2002) tar upp vikten 

av att miljön ska vara fri från störningar. Bandspelare användes för att underlätta 

dokumentationen och intervjuerna varade i cirka 30 minuter.  

4.4 Analys av data 

 
När man väl gjort sina intervjuer ska man bearbeta, analysera och tolka dem enligt 

Trost (2005). Jag valde att bearbeta mina intervjuer genom att transkribera det bandade 

materialet till en hel text. Jag skrev sedan ut materialet för att enklare kunna behandla 

det. Min analys gjorde jag genom att läsa igenom texterna väldigt noga för att få fram 

en del teman som kan vara intressanta och för att kunna urskilja olika underrubriker. 

Det tredje och sista steget är att man ska tolka sitt datamaterial och detta gör jag i min 

resultatdiskussion då jag sätter mitt resultat i relation till den tidigare forskning som jag 

tar upp i min litteraturdel. 
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För att presentera resultatet har jag valt att använda mina tre frågeställningar som 

förutbestämda huvudrubriker och sedan har jag analyserat fram ett antal underrubriker 

till dessa frågeställningar. 

4.5 Kvalitetskriterier 

 
Vanligtvis ser man en användning av begreppen validitet och reliabilitet som 

kvalitetskriterier för en studie men i den här studien har jag valt att utgå från Guba & 

Lincolns (i Bryman, 2002) kvalitetskriterier vilka är mer anpassade till kvalitativa 

studier. 

 
Guba & Lincoln (i Bryman, 2002) menar att det finns två grundläggande kriterier för 

bedömning av en kvalitativ undersökning. Dessa två kriterier är trovärdighet och äkthet. 

Trovärdigheten består av fyra delkriterier; tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och 

en möjlighet att styrka och konfirmera.  

 

Tillförlitligheten innebär att studien utförts i enlighet med de regler som finns och att 

man rapporterar resultaten till de personer som deltagit i studien. Detta för att 

informanterna ska bekräfta att forskaren uppfattat dem rätt. Kvalitativa 

forskningsresultat tenderar att ha fokus på det kontextuellt unika och kan därför vara 

svår att överföra till andra grupper. Den kvalitativa forskningen handlar om djup och 

inte om bredd det vill säga vad som är specifikt för den lilla grupp man intervjuar. 

Pålitlighet innebär att forskaren ska anta ett granskande synsätt och skapar en 

fullständig och tillgänglig redogörelse av forskningsprocessen. Forskaren ska redogöra 

så att en kollega ska kunna granska kvalitén på forskningen så att slutsatserna är 

berättigade. Att kunna styrka och konfirmera innebär att forskaren försöker säkerställa 

att han agerat i god tro. Forskaren ska inte medvetet låta personliga värderingar eller sin 

teoretiska inriktning påverka utförandet och slutsatsen på studien. Förutom dessa fyra 

trovärdighetskriterier formulerar Guba & Lincoln (i Bryman, 2002) ett antal infriade 

nivåer varav en rättvisande bild utgör en. Med den rättvisa bilden menar Guba & 

Lincoln att undersökningen ska ge en korrekt bild av de åsikter och uppfattningar som 

finns hos informanterna.  
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4.6 Etiska överväganden 

 
Enligt Kvale (1997) så sker inte etiska överväganden på något särskilt stadium i 

undersökningen utan aktualiseras under hela forskningsprocessen. Bryman (2002) 

skriver att några av de etiska principer som är viktiga att ta hänsyn till är kraven på 

information, samtycke, konfidentialitet och nyttjade .  

 
Kravet på information innebär att forskaren ska informera informanterna om 

undersökningens syfte. Det innebär även att informanterna ska veta att deras deltagande 

är frivilligt och att de har rätt att avbryta när de vill. De har även rätt att veta vilka 

moment som ingår i undersökningen. Med samtyckekravet menas att informanterna 

själva har rätt att bestämma över sin medverkan. Uppgifterna om personerna som har 

deltagit i studien ska också behandlas med största möjliga konfidentialitet – detta är det 

så kallade konfidentialitetskravet. Nyttjandekravet innebär att det insamlade materialet 

om enskilda personer endast används i studiens syfte (Bryman, 2002).  
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5. Resultat 
 
Resultatet kommer jag att presentera utifrån mina tre frågeställningar; Hur ser lärare 

på självförtroende, Vilka faktorer tror lärare påverka elevernas självförtroende och 

Vilka pedagogiska strategier använder lärare för att stärka elevers självförtroende. 

Under varje huvudrubrik har jag sedan analyserat fram ett varierat antal underrubriker.  

5.1 Hur ser lärare på självförtroende? 
 
I detta kapitel kommer jag att presentera en samlad definition av självförtroende som 

lärarna uppgav i intervjuerna. Jag kommer även att göra en kortfattad presentation av 

lärarnas syn på självförtroendet. 

 
Lärarnas definition av självförtroende 

 
När jag frågade lärarna om hur en person som har bra självförtroende är, så är lärarnas 

bild överensstämmande. De menar att en person som har bra självförtroende är en 

person som oftast är trygg i sig själv, vågar stå för sina åsikter, mår bra och vågar tro på 

sin egen förmåga. 

 
Lärarnas syn på självförtroende 

 
Lärarna anser också att självförtroendet är grunden till mycket och om självförtroendet 

är lågt så kan det ge negativa konsekvenser för individen.   

 
Det är ju det här som är grunden. Är det så här att det här är lite skakigt hos en 

människa eller en elev så kan det få avgörande konsekvenser för skolresultatet eller till 

och med på hela personens liv.(ip 2). 

 
Förutom att lärarna menar att självförtroendet är grunden till mycket så anser lärarna att 

begreppet självförtroende är ett vitt begrepp som är ganska omfattande.  

 
Sammanfattning av hur lärare ser på självförtroende 
 
Lärarna menar att en person med bra självförtroende mår bra, ofta är trygg och vågar 

stå för sina åsikter. Lärarna anser också att ett bra självförtroende är viktigt och kan 

påverka flera aspekter i en persons liv. 
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5.2 Vilka faktorer tror lärare påverkar elevernas självförtroende? 

 
I intervjuerna kom det fram att lärarna anser att det fanns många olika faktorer som 

påverkar självförtroendet. Jag har valt att presentera dessa faktorer med följande 

underrubriker; Trygghetskänslan hos individen, Individens måluppfyllelse, Relationer 

och bekräftelse från omgivningen och Ytterliggare faktorer. 

 
Trygghetskänslan hos individen   

 
En faktor som intervjupersonerna anser påverka självförtroendet och som de flesta 

informanterna menar är viktig är att individen känner sig trygg. De menar att det är 

viktigt att man känner sig trygg och vet att man kommer att klara av de situationer som 

kan uppstå. Det är också viktigt enligt intervjupersonerna att veta vad man ska göra om 

en viss situation uppstår. 

  
Jag tror det är viktigt att man känner sig trygg. Man måste kunna gå ner till matsalen 

utan att vara rädd att man ska få stryk. Rent allmänt så måste jag vara trygg. Jag 

måste också veta om det nu skulle hända något ner mot matsalen så måste jag veta vad 

jag ska göra. (ip 2) 

 
Några informanter menar att själva grunden till självförtroende är trygghet. De menar 

att en individ kan bygga upp ett självförtroende på olika sätt men i grund och botten så 

måste individen känna sig trygg.  

 
Man kan ju bygga på självförtroendet men grunden måste alltid vara trygghet. 

Grunden måste alltid vara en trygghet.(ip 1) 

 
Om man inte kände sig trygg så anser intervjupersonerna att det är svårt att bygga upp 

ett bra självförtroende. 

 
Individens måluppfyllelse 

 
Under intervjuerna kom också måluppfyllelse upp som en faktor som påverkar 

självförtroendet. För att bygga upp ett bra självförtroende så måste personen känna att 

han/hon lyckas i olika situationer och att han/hon utvecklas. De menar att om individen 

hela tiden misslyckas och aldrig når upp till mål som han/hon har satt upp är det svårt 

att bygga upp ett bra självförtroende.  
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Naturligtvis så måste jag ju, om jag aldrig skulle nå mål som jag satt upp för mig själv 

och ständigt skulle missa det så tror jag att då är det ju rätt så svårt för mig att intala 

mig själv att, visserligen når du aldrig några mål men du är ju rätt bra i alla fall. (ip 2) 

 
Några informanter, som främst jobbar med elever som ofta inte når upp till skolans mål, 

kom också in på att det finns en tydlig skillnad mellan elever som lyckas respektive 

misslyckas i skolan. De menar att elever som gång på gång misslyckas i skolan ofta har 

ett sämre självförtroende om man jämför med elever som ofta lyckas bra i skolan och 

de menar att det kan bero på att de i större utsträckning lyckades nå upp till skolans 

mål.  

 
Jag har ju hand om de svaga eleverna och de har i allmänhet mycket sämre 

självförtroende och det kan ju bero på att de ofta misslyckas. (ip 1) 

 
En annan sak som kom upp angående misslyckanden var att personer med dåligt 

självförtroende är betydligt känsligare för misslyckanden än andra personer. Om man 

redan har ett dåligt självförtroende och får underkänt på underkänt så menar 

informanterna att det kan ta väldigt hårt på den personen. En annan omständighet som 

kunde göra misslyckande större var om andra uppfattade uppgiften som lätt och att 

någon person påpekade att det här borde du klara, det är ju så lätt, och om man då 

misslyckas så tar det misslyckandet mycket hårdare. 

 
I intervjuerna kom inte spridningseffekten (spridningseffekten se sidan 11) upp 

spontant som något som påverkar självförtroende utan först efter att jag lett in 

informanterna på det området framkom det att detta är något som de flesta 

intervjupersonerna uppfattade som något som kan påverka självförtroendet. 

Intervjupersonerna anser att om en person lyckades på ett område så kan detta sprida 

sig och personen kan känna ett bättre självförtroende även i helt andra områden. De 

tycktes se att det blir som en spiral om individen lyckas med något och att individen då 

blir betydligt mer positiv även i andra områden. Om du till exempel är bra på något så 

kanske du orkar ta tag även i andra saker även om du kanske inte är så duktig på just 

det området. De menade att varje ny erfarenhet förändrar en persons självförtroende 

och att det sedan kan lappa över till helt andra områden. 

 

 20



Jag personligen känner så, klarar jag dom sakerna så ska jag väl klara dom här 

sakerna också och skulle jag inte göra det. So what? Jag fixar ju detta. Och man tar 

inte motgångarna så himla hårt. (ip 4) 

 
Spridningseffekten är även något som informanterna menar inte bara handlade om en 

spiral uppåt när det gick bra utan även något som kunde gå åt motsatt håll. När det till 

exempel går sämre än vanligt på ett område så påverkar detta även helt andra områden 

och det går sämre även där. 

 
Relationer och bekräftelse från omgivningen   

 
Relationer och bekräftelse är även något som informanterna tar upp som något som 

påverkar en persons självförtroende. De menar att personer runt omkring en är med och 

påverkar en persons självförtroende. Genom att kunna lita på sin omgivning, få beröm 

och bli bekräftad kan självförtroendet höjas.  

 
Får man uppmuntran och man känner att man gör något som är bra. Att man blir sedd 

och att man blir bekräftad hela tiden är något som kan höja självförtroendet. (ip 5) 

 
Man måste ju få någon slags bekräftelse att jag ligger OK till, man kanske inte behöver 

vara bäst eller få alla rätt men jag måste nog känna att jag ligger rätt och få reda på 

det från min omgivning. (ip 2) 

 
Personer runt omkring kan även sänka en persons självförtroende. Om en person inte 

känner att de får respons på det den säger eller gör så kan det påverka självförtroendet 

negativt. Intervjupersonerna tar upp att när man framför sina åsikter så försöker man 

känna av hur personerna i ens omgivning reagerar och om de då inte ger någon respons 

så kan detta påverka personens självförtroende negativt.  

 
Många elever säger att de känner att inte vuxna lyssnar på dem tillräcklig mycket och 

det tror jag inte är bra för deras självförtroende.(ip 4) 

 
Sänka kan ju vara till exempel i skolan att kompisar säger dumma saker eller om man 

får en elak kommentar från en lärare. (ip 6) 

 
Olika personer kan också påverka olika mycket. Intervjupersonerna menar att ju 

djupare relation man har med personen desto mer kan man påverka hans eller hennes 

självförtroende. Bekräftelsen är betydligt mer värd då den kommer från en person som 
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man har en bra relation till eller om den personen har en hög status i omgivningen än 

om det kommer från en person som står längre bort. De personer som informanterna 

uppger som viktigast är föräldrar, lärare och kompisar men vem som är viktigast 

varierade. Några hävdar att kompisarna är viktigast. 

 
Kompisar spelar större roll än vi vuxna i skolan i det här. Man får svar direkt vem man 

är, om man är snygg eller populär. (ip 1) 

 
Medan andra menar att vi vuxna spelar en viktigare roll. 

 
Även om gruppen och kompisar påverkar så tror jag nog att de vuxna är viktigare. Är 

man förankrad i ett liv med andra vuxna så tror jag att man nog kan klara en grupp 

som inte är så bra för en egentligen. (ip 2) 

 
Att olika personer betyder olika mycket är informanterna överens om men vem eller 

vilka som betyder mest varierar. 

 
Ytterliggare faktorer  

 
Några intervjupersoner uppger också ansvar som en faktor som påverkar 

självförtroendet. De menar att om personen känner ansvar och delaktighet i 

arbetsuppgifterna så kan detta öka individens självförtroende. Hur mycket ansvar man 

lägger på personen spelar också roll. En person kan bli stärkt av ansvar men om den får 

för mycket ansvar så kan individen känna sig tyngd på grund ut av detta. Hur mycket 

ansvar man ska lägga på individen är en balansgång. Har man en djupare relation så är 

det lättare att veta hur mycket ansvar man kan lägga på personen. 

 
Om jag får ansvar för något som jag vet är en utmaning och som kräver arbete så kan 

jag ju växa med den uppgiften. Men det är samtidigt en balansgång. Om det blir för 

mycket så kan det ju sänka mitt självförtroende om jag inte klarar av uppgiften. (ip 3)  

 
Det fanns dock en intervjuperson som menar att ansvar inte påverkar självförtroendet. 

Hon menar att en persons självförtroende inte påverkas om den får ansvar eller tar 

ansvar.  

 
Jag tror inte det ärligt talat. Jag kan ha dåligt självförtroende men ändå ha 

ansvarskänsla för det jag är ålagd att göra. Och gör det utan att jag har ett bra 

självförtroende. Det hör inte ihop. (ip 8) 
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Ytterliggare en faktor som kan påverka självförtroendet är påverkan från samhällets alla 

ideal.  

  
Även det man ser på tv påverkar och samhället i stort påverkar. Man ser till exempel 

hur man ska se ut osv. vilka egenskaper man ska ha och alla krav man har på sig.(ip 8) 

 
Genom tv, tidningar och andra medier får man reda på hur man ska se ut och vad man 

ska göra och alla dessa krav kan påverka individens självförtroende. 

5.2.1 Sammanfattning av vilka faktorer lärarna tror påverkar elevers 

självförtroende 

 
Det finns flera olika faktorer som påverkar en persons självförtroende enligt lärarna. 

Trygghetskänslan hos individen är en av faktorerna som påverkar. Lärarna menar att 

om inte personen känner sig trygg så är det också svårt att bygga upp ett bra 

självförtroende. Även personens måluppfyllelse påverkar självförtroendet. För att en 

individ ska kunna bygga upp ett bra självförtroende så är det viktigt att han eller hon 

når upp till sina mål. Om man ständigt misslyckades så är det svårt att bygga upp ett bra 

självförtroende enligt lärarna. Relationer och bekräftelse är en tredje faktor som 

påverkade självförtroendet. Intervjupersonerna anser att om man har bra relationer och 

blir bekräftad från sin omgivning så växer individens självförtroende. De två sista 

faktorerna som tas upp i resultatet är ansvar och påverkan av samhällets alla ideal. 

Lärarna anser att genom att ge en person lagom med ansvar så kan den personens 

självförtroende växa med uppgiften. Även det man ser på tv och hör på radio eller 

upplever från andra medier påverkar en persons självförtroende. Genom dessa medier 

får vi reda på hur man borde se ut och vad man ska göra vilket påverkar vårt 

självförtroende. 

5.3 Vilka pedagogiska strategier använder lärare för att stärka 
elevernas självförtroende? 
 

Hur lärare gör för att stärka eleverna i deras självförtroende har jag valt att dela upp i 

tre huvudrubriker; I klassrumsinteraktionen, Utanför klassrumsinteraktionen och 

Skolsatsningar. Under de olika huvudrubrikerna kommer jag även att presentera ett 

varierat antal underrubriker. 
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5.3.1 I klassrumsinteraktionen 
 

I klassrumsinteraktionen har jag valt att presentera resultatet med följande 

underrubriker som framkommit i min analys; Skapa trygghet, Ge bekräftelse, 

Tydliggöra elevernas framsteg, Minska risken för misslyckandena och Ytterliggare sätt 

som lärare gör för att stärka elevernas självförtroende. 

 
Skapa trygghet    

 
Något som lärarna uppger att de gör för att ge eleverna bättre självförtroende är att 

försöka skapa trygghet i klassrummet. Hur man kan skapa trygghet i klassrummet har 

de många olika förslag på. Bland annat är det viktigt, berättade lärarna, att man försöker 

sätta upp tydliga gränser så eleverna vet vad som är rätt och fel. Genom att de har 

tydliga gränser menar lärarna att det kan leda till att en trygghet i klassrummet uppstår.  

 

Det är också viktigt med ramar. Vilka regler de ska följa och vilka regler jag ska följa 

och det har vi ofta gjort upp tillsammans och då tror jag att man känner sig trygg tror 

jag.( ip 4) 

 

Lärarna försöker också skapa trygghet genom att försöka låta bli att hoppa på och 

överraska eleverna. Genom att eleverna vet att läraren inte ska utsätta eleverna för 

något som de upplever som jobbigt eller obehagligt så känner eleverna sig trygga.  

 

Tryggheten är att eleven vet vad den kan förvänta sig av mig. Det kommer ingen 

överraskning och jag kommer inte att utsätta eleven för någonting den inte vill till 

exempel läsa högt eller prata framför klassen. (ip 1) 

 

Genom att lärarna bestämmer vilka platser eleverna ska ha kan de också skapa en 

trygghet för eleverna. Lärarna menar att det ofta finns några elever i varje klass som 

känner en ängslan inför varje lektion om de inte har bestämda platser. Dessa elever 

menar lärarna är oroliga för vem de ska få sitta jämte. Eleverna är oroliga att de ska få 

negativa miner eller gester när de sätter sig bredvid någon. Eleverna kan också vara 

ängsliga för att de ska få sitta ensamma.   

 
Det är också viktigt att de har sin plats och på så sätt känner trygghet. Det finns oftast 

en eller två i varje klass som är utanför och om de kommer till varje lektion och är 
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osäkra på om det ska hitta någon att sitta med så är det tryggare att ha sin egen plats. 

(ip 7) 

 
Även lärarens ledarskap kan skapa en trygghet i klassen. Genom att vara en 

demokratisk och positiv lärare som litar på sina elevers förmåga så kan de uppnå en 

trygghet i klassrummet. Några lärare anser att de har ett väldigt personligt 

förhållningssätt till eleverna och att de genom detta kan skapa trygghet. De framhåller 

dock att även om de har ett personligt förhållningssätt så är det viktigt att framhålla att 

det är dem som är lärarna och har det ansvaret som det innebär att vara lärare.   

 
Vad jag har med mig tror jag och som jag vinner mycket på är mitt positiva och 

demokratiska sätt liksom. [---] Det är väldigt sällan jag möter motsatsen. Utan jag har 

en positiv ställning tycker jag och jag tycker att jag skapar en trygghet i klassen. (ip 8) 

 
Jag är också väldigt personlig som lärare och har ett väldigt personligt 

förhållningssätt men inte något privat. Det märker jag att det funkar för de kommer 

gärna till mig och pratar om saker och får jag ett förtroende så vet de att de kan lita på 

mig. (ip 4) 

 

Lärarna anser också att det är viktigt i deras ledarskap att skilja mellan eleverna som 

person och elevens handlingar.   

 
Dom gångerna jag blir förbannad så försöker jag klargöra och det försöker jag göra 

klart för eleverna att det är deras beteende som man inte accepterar. Och det tar ofta 

några konflikter innan dom uppfattar det och det finns tyvärr en del lärare som inte 

kan skilja mellan eleverna och deras handlingar. (ip 3) 

 
De menar att om läraren blir arg på en elev så är det viktigt att förklara att det är 

elevens handling som läraren inte tycker om och inte eleven. Detta är även något som 

kan skapa trygghet. 

 
Ge bekräftelse  

   
En annan strategi som lärarna har för att stärka elevernas självförtroende är att bekräfta 

eleverna. Lärarna menar att genom att ge positiva kommentarer och beröm så kan de 

stärka eleverna i deras självförtroende. Lärarna berättade också att detta är något som är 

ganska svårt då det är lätt att glömma bort eller missa de tysta eleverna.   
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Jag är som jag sa tidigare väldigt noga med att se alla mina elever varje dag. Jag ska 

ha bekräftat alla minst en gång varje dag. Mint en gång och även dom tysta som man 

lätt glömmer bort tyvärr. (ip 4) 

 
Enligt lärarna finns det många olika sätt att ge bekräftelse på. Ett sätt är att ge positivt 

beröm till den enskilda eleven. Detta kan ges som en liten klapp på axeln eller en 

positiv kommentar där man fokuserade på det positiva och försökte låta bli att låsa fast 

sig vid det som är fel. Ett annat sätt är att bekräfta eleven inför klassen. 

 
Alltså många små kommentarer både enskilt men även när det är grupper så kan jag 

berömma elever så att andra elever hör det. Det beror lite på hur situationen ser ut 

men är det en elev som har en ganska blygsam roll i klassen och fått en sämre position 

och kanske inte är så högt ansedd av andra elever så kan jag påverka genom att 

berömma lite extra inför dom andra. (ip 3) 

 
Lärarna betonar att det är viktigt att ha en bra relation till eleven för att veta vad just 

den eleven har behov av. 

 
Tydliggöra elevens framsteg   

 
Att se och fokusera på individens framsteg är även något som lärarna gör för att stärka 

elevernas självförtroende. Det är viktigt att man som lärare tydliggör det som är bra och 

inte låser fast sig vid det som är fel.  

 

Sen så är jag jättenoga med att bekräfta och trycka på det som eleverna kan istället för 

det de inte kan. Låta bli att låsa fast mig vid det som de misslyckas med hela tiden utan 

försöker se möjligheter hela tiden. (ip 4) 

 
Det är även viktigt att inte berömma slentrianmässigt. Det är viktigt speciellt när man 

berömmer elever som inte brukar lyckas nå upp till skolans mål att tydliggöra vad det är 

som är bra. Om man berömmer dessa elever utan att tala om vad det är som är bra kan 

de känna att de inte alls är bra; Jag är ju inte alls bra. Jag får nästan aldrig godkänt. 

Det är därför viktigt att visa tydligt vad det är som är bra.  

 
Sen så är det också viktigt att visa att de lyckas. Det behöver inte alltid vara något 

jättestort men att påvisa framstegen. Göra det synligt för dem att och kolla just på den 

eleven och inte jämföra med andra elever. Speciellt de svaga eleverna. Men man måste 
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tänka på hur man säger det. Om man till exempel säger att de är duktiga så svarar de 

att det är jag ju inte för de andra är så mycket bättre det vet dom ju. (ip 1) 

 
Elevernas framsteg kan också tydliggöras genom att läraren innan lektionen berättar att 

efter den här lektionen kommer ni att kunna detta och detta. Läraren kan till exempel 

skriva upp på tavlan att efter den här lektionen kommer ni att kunna vad detta och detta 

är. Sedan när lektionen är slut så ser eleven på tavlan vad de skulle kunna vid 

lektionens slut och förhoppningsvis så har lektionen gått bra och eleven har lärt sig det 

som den skulle.  

 
Jag brukar nog göra så i min konkreta undervisning att jag säger när ni går här ifrån 

kommer ni att veta vad det är för skillnad mellan det ena och det andra. (ip 2) 

 
Det är även viktigt att när man tittar på elevens framsteg att man ser till just den individen 

och tittar på hans eller hennes framsteg. Detta medför att man måste ha olika krav på 

olika elever.  

 
Även med olika krav. Så kanske man på den som hade 12/25 på provet ger en klapp på 

axeln medan den som hade 19/25 kanske man inte säger någonting. (ip 7)  

 

Om det har gått bra för en elev på en uppgift så berömmer man honom eller henne men 

samtidigt betyder det inte att man berömmer alla som har nått samma resultat utan man 

måste se till varje individs framsteg. 

 

Minska risken för misslyckanden   

 
Lärarna försöker också stärka elevernas självförtroende genom att minska risken för 

misslyckanden. Lärarna har flera olika sätt att minska risken för att eleverna ska 

misslyckas. Bland annat så är det viktigt att tänka på vem man ger frågor och inte 

ställer de svåra frågorna till de svagaste eleverna. Visserligen kan eleverna känna att de 

bara får svara på de enkla frågorna men lärarna tror ändå att det ger mer vinning på 

självförtroendet att de får svara rätt inför klassen än känslan att de bara får svara på 

enkla frågor. Ett annat sätt att minska misslyckanden för eleven är att ge eleven 

uppgifter som den kan klara av. Om läraren känner att en uppgift är för svår för eleven 

så kan läraren dela upp den i mindre uppgifter och på så sätt göra den mer anpassad för 

 27



eleven. Man kan också genom att ge eleverna tydliga instruktioner göra att det finns en 

större chans för eleverna att lyckas med uppgiften. 

 
Jag som lärare kan ju förminska risken för misslyckanden. Det kan jag göra genom att 

när jag väljer arbetsuppgifter så kan jag ju välja utifrån att eleverna har en rimlig stor 

chans att lyckas och att bryta ner en stor uppgift till en mindre och skapa delmål och 

förenkla arbetsuppgifterna. Jag kan sätta en tydlig struktur så eleven vet vad de ska 

göra. (ip 3) 

 
Det är också viktigt att lärarna tydliggör målen så eleven vet vad som förväntas av dem. 

När eleverna vet vad som förväntas av dem så är risken mindre att de misslyckas. Det 

varierar också menar lärarna på vilket sätt man tydliggör målen för eleverna. När man 

går igenom vad som förväntas av dem i en stor grupp så finns det alltid de elever som 

inte kan ta åt sig och lyssna i stor grupp. Det är då viktigt att man sedan går igenom 

uppgifterna även för dem, kanske i en mindre grupp eller en och en. 

 
Och sedan när vi kommer till undervisningen så har vi ju alltid mål och som jag är 

väldigt noga med att alla ska veta vad de är och alla har fått gå igenom dom och klarar 

de inte av att lyssna i stor grupp så får man ta det en och en med dom. (ip 4) 

 
Det är även viktigt när man ska minska risken för misslyckanden att man hjälper eleven 

att styra upp sin vardag.  

 
Så jag tror det är viktigt att man hjälper eleverna att ha koll och till exempel går 

igenom veckan med dom. Har de till exempel ingen koll på vilken lektion de ska gå på 

så kan det påverka dem negativt. (ip 5) 

 
En del elever har svårt att veta vart de ska ta vägen på de olika lektionerna medan en 

del har svårt att veta vad de har i läxa eller vilka dagar de ska ha med sig 

gymnastikkläder och detta kan man hjälpa eleven med. 

 
Ytterliggare sätt som läraren kan göra för att stärka elevens självförtroende 

  
Lärarna har även andra sätt att stärka elevernas självförtroende på. Bland annat så kom 

det fram i intervjuerna att lärarna försöker ge eleverna självförtroende genom att ge 

dem kunskaper i sina olika ämnen. Genom att eleverna kan mycket så får de även ett 

bättre självförtroende.   
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Jag försöker också ge dom så mycket kunskap som möjligt. För det tror jag stärker 

deras självförtroende att kunna mycket saker. (ip 1) 

 
Lärarna försöker även stärka elevernas självförtroende genom att göra olika 

gruppövningar som gör att relationerna mellan elever skapas och blir bättre. Bland 

annat berättade en lärare att hon hade jobbat med teater under sina lektioner. Under 

teaterarbetet så hade varje elev en egen uppgift som de fick ansvara för vilket gjorde att 

varje elev hade ett eget ansvar och kände sig betydelsefull. Arbetet med teatern gjorde 

även att gruppklimatet blev mycket bättre i klassen då de tyckte att det var väldigt roligt 

att spela teater samt att relationerna i klassen blev mycket bättre.  

5.3.2 Utanför klassrumssituationen  
 
Här kommer jag att presentera olika sätt som lärarna uppgav att de gjorde för att stärka 

elevernas självförtroende genom olika insatser utanför klassrumsinteraktionen. Jag 

kommer att ta upp: Att umgås och skapa relationer med eleverna samt Att jobba med 

värderingsfrågor. 

 
Att umgås och skapa relationer med eleverna 

 
Även utanför klassrummet försöker lärarna skapa relationer och umgås med eleverna 

för att på så sätt kunna stärka elevernas självförtroende. Genom att vara ute och röra sig 

bland eleverna så kan lärarna prata lite mer allmänt med eleverna och på så sätt skapa 

relationer med dem.  

 
Jag försöker också vara så mycket som möjligt bland eleverna. Det är mitt mål att se 

dom så mycket som möjligt och inte bara på lektionen och försöka skaffa mig en 

relation och en bild vilken position eleven har i olika grupper och vilka som behöver 

stöttas. (ip 3)  

 
Lärarna menar också att när de är ute och rör sig bland eleverna så får de också chans 

att påminna eleverna om det som gått bra på lektionen och på så sätt känner eleverna att 

lärarna ser dem även utanför lektionerna. 
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Att jobba med värderingsfrågor 

 
Lärarna försöker även arbeta med värderingsfrågor och på så sätt stärka eleverna i sina 

värderingar och lära dem att stå för sina åsikter vilket lärarna menar är en viktig del av 

självförtroendet.  

 
Det vi har jobbat med är hur man ska vara mot varandra för det tror jag påverkar 

självförtroendet. Man kan inte säga vad som helst till vem som helst. Alltså den sociala 

kompetensen. (ip 5)  

 

Ett tillfälle då eleverna arbetar med värderingsfrågor är under temadagar då eleverna får 

jobba med olika gruppövningar. Temadagarna behöver inte alltid handla om 

självförtroende eller liknande utan det ges ofta en möjlighet att smyga in sådana 

övningar ändå menar lärarna. 

5.3.3 Skolsatsningar 
 

Här kommer jag att presentera olika sätt som skolan kan göra för att hjälpa lärarna i sitt 

arbete med att stärka eleverna. Det framkom i intervjuerna att skolan kan stödja lärarna 

i deras arbete med att stärka eleverna självförtroende genom att göra olika 

skolsatsningar. Jag kommer att ta upp att skolan kan göra en skolpolicy samt göra olika 

satsningar som kan leda till att relationerna skapas och stärks. 

 
Skolpolicy     

 
Något som framkom i intervjuerna är att man på skolan kan satsa på en skolpolicy. På 

skolorna finns det förhållningssätt och handlingsplaner emot mobbning och lärarna 

menade att man även kunde ha en sådan för att stärka eleverna i deras självförtroende.  

 
Man skulle kunna ha ett förhållningssätt på skolan som gjorde att man stärkte 

självförtroendet hos eleverna. Att varje vuxen tänkte på vad de gör på något sätt. Man 

har ju ett förhållningssätt mot mobbning till exempel det är man ju noga med man har 

en handlingsplan och liknande man ska göra så och så och det skulle man kunna ha 

med självförtroende också. En självförtroendeplan. Att man alltid ska tänka på att alla 

blir sedda varje dag. (ip 1) 
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I handlingsplanen kan det framgå att varje lärare ska göra sitt bästa för att stärka 

eleverna i deras självförtroende på olika sätt.    

 
Skapa sociala relationer  

 
Lärarna anser som jag tidigare beskrev att man genom att skapa relationer med eleverna 

kan påverka deras självförtroende. Då menar lärarna att om skolan satsar på att bjuda 

lärarna på kaffe då de fikade i elevernas uppehållsrum så kan man öka möjligheten till 

att relationer skapades och blev starkare. 

 
Här på skolan bjuds vi på kaffe när vi sitter bland eleverna och då umgås vi mycket 

med eleverna. Då kan man snacka om andra saker och umgås med eleverna och det 

blir även mycket social träning. (ip 6) 

 
Även genom att satsa på att klasser och grupper får åka på olika resor kan man stärka 

elevernas självförtroende. Genom att skicka iväg klasser eller grupper på olika resor så 

leder detta ofta till att eleverna umgås på ett bra sätt. Då är chansen att eleverna skapar 

relationer större vilket är viktigt för elevernas självförtroende. Lärarna menade dock att 

detta är svårt nu när skolorna är tvungna att betala alla resor och inte kan samla in 

pengar av klassen för att täcka kostnader.  

5.3.4 Sammanfattning av hur lärare jobbar med att stärka elevernas 

självförtroende 

 
Lärarna gör flera saker för att stärka eleverna i deras självförtroende i 

klassrumsinteraktionen. Det första sättet jag skriver om är att lärarna försöker skapa 

trygghet för eleverna. Detta sker bland annat genom att de försöker sätta upp tydliga 

gränser och genom att inte överraska eleverna med sådant de tycker är obehagligt som 

till exempel att läsa högt inför klassen. Även genom att ge eleverna bestämda platser 

och genom sitt ledarskap försöker lärarna skapa trygghet. Det andra sättet jag tar upp är 

att lärarna försöker ge eleverna bekräftelse och på så sätt öka deras självförtroende. 

Detta kan lärarna göra genom att se och berömma eleverna samt att ge eleverna positiv 

respons på olika sätt. Det tredje knepet som lärarna har för att stärka eleverna i deras 

självförtroende är att tydliggöra elevernas framsteg. Detta gjorde lärarna genom att 

fokusera på det som hade gått bra och på det sättet tydliggöra elevernas framsteg. 

Lärarna kunde också genom att tydliggöra vad de kommer att lära sig under lektionen 
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och ställa olika krav på olika individer uppmärksamma individernas framsteg. Lärarna 

försöker även stärka elevernas självförtroende genom att ge dem kunskaper samt att 

jobba med olika gruppövningar som skapar och stärker relationerna i klassen.  

 
Lärarna menar att de även försöker stärka elevernas självförtroende utanför 

klassrumssituationen. Genom att vara ute på rastvakter eller att röra sig bland eleverna 

på sin planeringstid kan lärarna skapa relationer med eleverna och de kan även se vilka 

elever som tillhör olika grupper eller rör sig ensamma i korridorerna. Lärarna anser 

även att man genom att jobba med olika värderingsfrågor kan stärka eleverna i deras 

självförtroende.  

 
Lärarna menar dessutom att man kan stärka elevernas självförtroende genom vissa 

skolsatsningar. Bland annat genom att ha en skolpolicy där det framgår hur lärarna ska 

förhålla sig till eleverna när det gäller självförtroende. Andra skolsatsningar kan vara att 

bjuda lärarna på kaffe om de fikade ibland eleverna eller satsa på resor där de sociala 

relationerna kan stärkas eller skapas.  
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6. Diskussion 
 

Här kommer jag att diskutera kring studiens resultat och genomförande. Först kommer 

en metoddiskussion där jag med kritiska ögon ska granska studien som helhet och mitt 

val av metod. Därefter följer en diskussion kring resultatet utifrån de frågeställningar 

jag använder mig av i arbetet. Slutligen så kommer jag att ge förslag på fortsatt 

forskning.  

6.1 Metoddiskussion 

 
Valet av den kvalitativa metoden är något jag känner mig nöjd med. Kvalitativa 

intervjuer är som Kvale (1997) menar ett utmärkt sätt att fånga erfarenheter från sina 

intervjupersoner. Genom att göra intervjuer fick jag även möjligheter till att ställa 

följdfrågor och på det sättet få uttömmande svar från intervjupersonerna.  

 
Då studiens urvalsgrupp bestod och fyra män och fyra kvinnor som har jobbat som 

lärare från 2,5 år till 34 år och dessutom undervisar i olika ämnen känner jag att jag har 

fått en bra spridning på urvalet. På grund av att jag har en sådan spridning så har jag 

också fått lärarens arbete belyst från olika perspektiv.  

 
Innan samtliga intervjuer genomfördes skickades ett informationsbrev (bilaga 2) ut, 

med bland annat information om vilka områden jag skulle intervjua om, till alla 

intervjupersoner. Att intervjupersonerna visste vad jag skulle fråga om och kunde 

fundera en hel del innan intervjun tror jag påverkade mina intervjuer positivt. Att svara 

på frågorna; hur man ser på självförtroende, vilka faktorer man tror påverkar och hur 

man jobbar med självförtroende, tror jag är väldigt svårt om man inte först får tid på sig 

att fundera på detta ett tag. Något som kunde ha gjort mina intervjuer bättre vore om jag 

som intervjuare ställt flera följdfrågor och på det sättet fått djupare svar. När jag 

jobbade med mitt resultat så kände jag ibland att: Här skulle jag ställt fler följdfrågor 

och fått intervjupersonen att förklara sig ännu mer. Jag är dock nöjd med mina 

intervjuer då de tillsammans har gett ett uttömmande resultat. 

 
De två grundläggande kvalitetskriterierna – trovärdighet och äkthet (Guba & Lincoln i 

Bryman, 2002) känner jag att jag har uppnått i relativ hög grad. Trovärdigheten består 
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av fyra delkriterier – tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och en möjlighet att 

styrka och konfirmera (se kvalitetskriterier i metoddel sid. 16). Tillförlitligheten tycker 

jag att jag uppnår då jag ämnar skicka ut studien till mina informanter så fort den har 

blivit godkänd. Överförbarheten tycker jag också att jag uppnår i en viss mån då lärarna 

jag intervjuat har en stor spridning. Jag tycker därför mitt resultat är överförbart till 

skolor med liknande förhållanden. Pålitlighetskriteriet har i min studie uppnåtts genom 

en utförlig metodbeskrivning. Kriteriet att styrka och konfirmera har i studien tagits 

hänsyn till i och med att jag har varit medveten om mina värderingar och inte låtit dem 

påverka arbetet.  

 
Det andra kvalitetskriteriet, äkthet, kunde också delas upp i ett antal äkthetsnivåer. Av 

dessa nivåer av äkthet är det främst att ge en rättvis bild som är relevant för min studie. 

Jag tycker att jag även här uppnår detta kriteriet i relativt hög grad då jag genom att 

belysa det jag skriver i mitt resultat med citat från mina informanter. Jag har även 

använt mig av citat från alla intervjupersoner och har på det sättet fått ett brett resultat.  

 
De etiska övervägandena var något jag ägnade mycket tid åt då jag tycker detta är 

mycket viktigt. De etiska principer som är viktiga att ta hänsyn till är kraven på 

information, samtycke, konfidentialitet och nyttjande (se etiska övervägande i metoddel 

sid. 17). Kravet på information och samtycke uppnås genom att jag dels skickade ut ett 

informationsbrev (bilaga 2) innan intervjuerna där det framgick att deltagandet är 

frivilligt, vilka områden intervjun kommer att handla om och vad studiens syfte är. Jag 

var även noga med att berätta dessa saker när jag träffade mina intervjupersoner. 

Konfidentialitetskravet har jag tagit hänsyn till genom att det bara är jag som har 

kännedom om vilka alla intervjupersoner är. Jag har inte heller använt namn eller 

presentation av intervjupersonerna till citaten som jag använder, på grund ut av 

konfidentialitetskravet. Det kanske hade varit intressant för läsaren att veta hur länge 

varje lärare jobbat eller i vilka ämnen de olika lärarna undervisar i, kopplat till de olika 

citaten. Men på grund av att jag har använt mig av de samordnande mentorerna i min 

rekrytering av intervjupersoner så känner dessa till intervjupersonerna som de har 

ordnat. Dessutom har intervjupersonerna på respektive skola vetskap om varandra. Om 

jag då hade valt att göra en presentation av mina informanter så hade de samordnande 

mentorerna samt lärarna på respektive skola lätt kunnat identifiera varandra i studien. 
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Det sista etiska kravet är nyttjandekravet och det har jag tagit hänsyn till genom att jag 

endast kommer att använda materialet till denna studie.  

6.2 Resultatdiskussion 

 
Diskussionen kring resultatet har jag valt att presentera utifrån mina frågeställningar. 

Under varje frågeställning kommer jag sedan att diskutera mitt resultat med hjälp av 

bland annat tidigare forskning.  

 
Hur ser lärare på elevers självförtroende? 

 
I resultatet framgår det att lärarna tycker att begreppet självförtroende har en väldigt 

bred betydelse. I lärarnas syn på självförtroende kan jag spåra flera av de begrepp jag 

tar upp i min begreppsförklaring. Ahlgren (1991) menar att självkänslan är den 

grundläggande känslan som individen har om sig själv. Hon menar att en person med 

bra självkänsla accepterar sig själv och känner att hon/han blir accepterad av andra. I 

detta kan man se likheter med lärarnas syn på självförtroende då de menar att en person 

med bra självförtroende ofta är trygg i sig själv.  

 
Det finns även likheter med begreppet självuppfattning, som Ahlgren (1991) och 

Linnanmäki (2002) menar är den helhetsbild eller den samlade bild som personen har 

om sig själv utifrån flera perspektiv. Lärarna menar att en person med bra 

självförtroende ofta är trygg i sig själv, vågar stå för sina åsikter, mår bra och vågar tro 

på sig själv och på sin egen förmåga. Jag tycker att lärarnas syn på en individs 

självförtroende innebär att man ser utifrån flera perspektiv och skaffar sig en 

helhetsbild.  

 
Min studie visar även likheter med Wahlströms (1996) definition av självförtroende där 

hon menar att en person med ett bra självförtroende är en person som tror att den kan 

och klarar det som den utsätts för. Lärarna ansåg att en person med bra självförtroende 

vågar tro på sin egen förmåga.  

 
Lärarna menar att en person med bra självförtroende mår bra och således förmodligen 

ser positivt på sig själv och är nöjd med sig själv vilket även Nilzon (1999) anser då 

hon menar att självförtroende är ett värderande synsätt som individen har emot sig 

själv. 
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Följaktligen blir även min egen begreppsdefinition av självförtroende lik lärarnas 

definition då jag har valt att använda mig av begreppet självförtroende som ett 

samlande begrepp av de tidigare begrepp som jag tog upp. För mig är även 

självförtroende det begrepp som känns mest vardagligt och mest använt då man pratar 

om elever på detta sätt. Detta är något som jag även fick uppfattningen av att lärarna 

tyckte eftersom jag kunde spåra flera av de olika självbegreppen i lärarnas syn på 

självförtroende.    

 
Vilka faktorer tror lärarna påverkar elevers självförtroende? 

 
Något som jag upplevde problematiskt när jag skulle göra min tematisering i resultatet, 

av vad mina tillfrågade lärare ansåg påverkar självförtroendet, var att de rubriker jag 

valde ofta gick in i varandra. De faktorer som lärarna uppgav kunde placeras under 

flera olika av de rubriker jag använde. Detta tror jag beror på att många faktorer är 

viktiga och att det är svårt att peka ut en faktor som påverkar mer än en annan utan alla 

faktorer spelar roll och är en del av en större helhet.  

 
Det framkom i mitt resultat att trygghet är en väldigt viktig faktor. En del 

intervjupersoner menade till och med att grunden till självförtroendet, var just 

trygghetskänslan hos individen. Att tryggheten skulle påverka självförtroendet har jag 

inte stött på i litteraturen och är därför extra intressant. Det finns dock likheter med 

andra faktorer som tas upp i litteraturen då trygghet kan innefatta många saker. Ahlgren 

(1991) skriver att självförtroendet påverkas av hur andra uppfattar oss och Imsen 

(2000) menar att självförtroendet påverkas av hur andra värderar oss. Om en person 

inte känner sig uppskattad av sin omgivning eller känner att de runt omkring 

nedvärderar en så tror jag inte heller att den personen känner sig trygg och på det sättet 

kan tryggheten påverka självförtroendet. Taube (1987) tar upp den upplevda kontrollen 

som en faktor som kan påverka självförtroendet.  Om en person inte känner att den har 

kontroll över situationerna den befinner sig i så har jag också svårt att tänka mig att den 

personen upplever att den är trygg.  

 
Ahlgren (1991) tar upp att i vilken mån man når upp till sina mål är en faktor som kan 

påverka självförtroendet. Detta är även något som kom fram i intervjuerna. 

Informanterna anser att måluppfyllelsen är en viktig faktor. För att en person ska få bra 

självförtroende är de tvungna att känna att de lyckas i olika situationer. Det 
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framkommer även i intervjuerna att svagpresterande elever i allmänhet har ett sämre 

självförtroende och det tror jag har att göra med att de i mindre utsträckning når upp till 

skolans mål. En fråga som kan vara intressant att ställa sig är om det är det låga 

självförtroendet som gör att de misslyckas eller om det är misslyckandet som leder till 

dåligt självförtroende.  

 
Det framkommer även i min studies resultat att om man redan har dåligt självförtroende 

så är man känsligare för misslyckanden. Kanske fungerar självförtroendet som en slags 

sköld som nöts ned vid varje misslyckande och stärks när man når upp till mål. Om 

man ofta misslyckas och skölden nöts sönder så kanske varje misslyckade känns extra 

mycket. 

 
Något som jag tycker är mycket intressant är den så kallade spridningseffekten som 

Taube (1987) talar om och som man kan se likheter med i Ommundsens m.fl. (2005) 

artikel. Även lärarna som jag intervjuade menar att om man lyckas med något så kan 

detta leda till att individen i en större utsträckning lyckas på helt andra områden. Detta 

är något som forskarna och mina informanter menar även gällde i motsatt riktning. Som 

jag tolkar detta enhetliga svar så borde motivation och inställningen till uppgiften spela 

stor roll. Detta är något som vi lärare och blivande lärare borde tänka mer på då många 

elever tycker att skolan är tråkig och har en negativ inställning till skolan. 

 
Även relationer och bekräftelse från omgivningen är faktorer som påverkar 

självförtroendet enligt informanterna. Detta resonemang tycker jag mig finna stöd hos i 

litteraturen. Ahlgren (1991), Imsen (2000) och Taube (1987) tar alla upp hur personer i 

omgivningen påverkar vårt självförtroende. Det är då viktigt att man har bra relationer 

och får positiv bekräftelse om man ska utveckla ett starkt självförtroende. I litteraturen 

och i resultatet framgår det också att olika personer påverkar oss olika mycket. De 

signifikanta andra, de personer som vi tycker är viktiga påverkar oss mer än andra. 

Intressant är att lärarna som jag intervjuade ansåg sig viktiga för många elever och var 

någon av de signifikanta andra. Detta tycker jag är mycket inspirerande och något som 

jag ser fram emot nu när jag ska börja arbeta som lärare. På frågan vem som var 

viktigast blev det ett varierat svar. En del intervjupersoner tror kompisar medan andra 

tror att vuxna spelar en viktigare roll. Svaret kanske är att den person som är mest 

signifikant för individen spelar störst roll och det kanske är olika för olika individer.  
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I intervjuresultatet tas även ansvar upp som en faktor. Nästan alla informanter anser att 

ansvar kan påverka självförtroendet. En person kan bli stärkt om den fick ansvar 

samtidigt som den kan få sämre självförtroende om den får för mycket ansvar. Att en 

person kan bli stärkt av att få ansvar tror jag har att göra med att den personen blir 

bekräftad när den får ansvar. När personen får ansvar av någon så känner sig personen 

bekräftad och betrodd. Att individen skulle få sämre självförtroende av att få för 

mycket ansvar tror jag hänger ihop med att han/hon då känner sig rädd för att 

misslyckas. Att misslyckas är något som man inte vill göra och när man då känner att 

man får för mycket ansvar så kan man bli tyngd av ansvaret. Det var även en lärare som 

inte trodde att ansvar var en faktor som påverkade självförtroendet. Den läraren menade 

att en person kan ta ansvar även ifall den har dåligt självförtroende. Intervjupersonen 

talar i detta avseende om att ta ansvar till skillnad mot de andra lärarna som talar om att 

få ansvar. Visserligen säger även den läraren som inte tror att ansvar är en faktor att 

individens självförtroende inte påverkas när den får ansvar och då den gör det den är 

ålagd att göra. I detta avseende tycks informanternas åsikter gå isär. Men jag tycker 

även det går att urskilja två olika perspektiv på det lärarna talar om. Ena sidan talar om 

att få ansvar och detta tycker jag visar en positiv aspekt på det hela medan den andra 

läraren talar om att den gör det den är ålagd att göra vilket jag tycket har en negativ 

klang och något som tynger individen.  

 
Att samhällets alla krav kan påverka en individs självförtroende är något som individen 

påverkas av utanför skoltid men det är ändå viktigt att lärare och övrig skolpersonal är 

medveten om den här faktorn, anser jag. I skolan kan man jobba med detta och 

diskutera kring att vi alla är olika och är lika mycket värda oavsett hur vi ser ut eller 

vad vi gör. På så sätt kan vi minska den negativa påverkan den faktorn kan ha på en del 

personer.  

 
Vilka pedagogiska strategier använder lärarna för att stärka elevers 

självförtroende? 

 
I min bakgrund skriver jag att jag inte tror att lärare som undervisar på de senare åren 

tänker på eller arbetar mycket med elevernas självförtroende. I resultatet kom det dock 

fram att intervjupersonerna har många olika pedagogiska metoder för att stärka 

eleverna i deras självförtroende. I intervjuerna berättar även de flesta lärarna att de har 

tyckt frågorna var svåra och att de hade funderat ganska mycket innan intervjuerna på 

 38



vilka pedagogiska metoder de använde för att stärka eleverna i deras självförtroende. 

Detta tycker jag tyder på att lärarna inte har en medveten strategi i sitt arbete. Valet av 

strategier grundar sig mera i deras lärarpersonligheter än medvetna strategier för att 

stärka eleverna i deras självförtroende. Jag anser att om man är medveten om de olika 

faktorerna som påverkar självförtroendet och på vilket sätt man kan stärka det så kan 

man göra mera medvetna val av strategier och på det sättet nå ett bättre resultat. 

 
Den upplevda tryggheten är en viktig faktor som påverkar självförtroendet och för att 

skapa denna trygghet har lärarna flera olika pedagogiska strategier. De försöker bland 

annat ha tydliga gränser, inte hoppa på eleverna med svåra frågor och vara en positiv 

ledare som litar på sina elever. På det sättet kan de skapa trygghet. Att detta skulle vara 

lönsamma strategier i avseende på elevers självförtroende tar även Eriksson (1969, i 

Nilzon, 1999) upp och menar att genom att behandla eleverna med respekt och ge dem 

ordning och struktur så kan man påverka deras självförtroende positivt. Även Nilzon 

(1999) skriver att man kan skapa trygghet genom att visa eleverna förtroende. 

 
Auno och Brandelius-Johansson (2000) skriver att lärare genom att berömma eleverna 

kan skapa bättre självförtroende hos eleverna. Även Nilzon (1999) tar upp att lärarna 

genom att uppmärksamma elevernas framsteg kan öka deras självförtroende. Detta är 

även ett tillvägagångssätt som lärarna i intervjuerna uppger att de använder för att 

stärka eleverna. 

 
Att ge eleverna kunskaper och på det sättet ge eleverna självförtroende är även något 

som framkom i intervjuerna att lärare kan göra på lektionerna i arbetet med att stärka 

eleverna i deras självförtroende. Det som är extra intressant med detta är att det endast 

är en lärare som uppger det som ett tillvägagångssätt för att stärka elevernas 

självförtroende. Att eleverna blir stärkta av att kunna många saker håller jag fullständigt 

med om och jag tycker det är konstigt att det endast är en lärare som nämner den 

faktorn. Att ge eleverna kunskaper är en av de viktigaste uppgifterna en lärare har och 

att den då inte nämns av flera lärare är lite underligt.   

 
Genom att använda sig av olika gruppövningar, till exempel teater, menar lärarna att 

elevernas självförtroende kunde stärkas. Att jobba med gruppövningar tror jag är 

mycket bra. När man jobbar med grupper så ger man eleverna möjlighet att skapa 

relationer med sina klasskamrater. Om gruppövningen är positivt för individen så kan 
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man även förvänta sig att det blir en spridningseffekt och även andra situationer blir 

enklare att klara av. 

 
Informanterna uppger också att de försöker umgås med eleverna och skapa relationer 

utanför klassrummet. När de har en bra relation med eleven så kan de påverka mera, 

menade mina intervjupersoner. Detta är något som jag anser vara ett mycket viktigt 

arbete för en lärare. När man är ute och umgås med eleverna kan man påverka flera av 

de faktorer som påverkar självförtroendet. Genom att vara ute hos eleverna kan lärarna 

bland annat hjälpa eleverna att styra upp vardagen, påminna om eventuella läxor och på 

det sättet minska misslyckanden, stötta dem i deras relationer till andra och skapa en 

trygg miljö. 

 
I resultatet framkom det även att man kan göra en skolpolicy där man har ett bestämt 

förhållningssätt och en handlingsplan för vad lärarna ska göra för att stärka eleverna i 

deras självförtroende. Detta tycker jag är en mycket bra idé. Om man gjorde alla lärarna 

på skolan medvetna om vilka faktorer som kan påverka självförtroendet och vilka olika 

pedagogiska strategier man som lärare kan använda sig av i arbetet med att stärka 

eleverna i deras självförtroende så tror jag man kan komma mycket långt i det arbetet.  

 
I min studies resultat framkommer många intressanta tankar och erfarenheter och jag 

skulle vilja tacka alla de informanter som har varit så positiva och ställa upp på intervju 

för min undersökning. Era tankar och erfarenheter har berikat mitt arbete med denna 

uppsats och gjort den möjlig.  

6.3 Förslag till fortsatt forskning 

 
Det skulle vara intressant att komplettera undersökningen med observationer och på så 

sätt se hur lärare arbetar med att stärka eleverna i deras självförtroende. Gör lärarna så 

som de säger eller är det bara något som de tror att de gör? 

 
Det skulle även vara intressant att identifiera lärare som lade tyngdpunkten på olika 

faktorer och sedan jämföra de olika lärarnas klasser och se hur självförtroendet är hos 

deras elever. På så sätt kunde man gå djupare in i de olika faktorerna och se om vissa 

pedagogiska strategier är mer effektivare än andra. 
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Ett tredje förslag som skulle vara intressant att undersöka skulle vara att intervjua 

elever och se hur de uppfattade arbetet med deras självförtroende i skolan. Det skulle 

vara intressant att se vilka faktorer eleverna tycker påverkar självförtroendet och hur de 

upplever att deras lärare arbetar med det.  
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Bilaga 1 
 

Intervjuguide 
 

Bakgrundsfrågor 

I vilka ämnen undervisar du? 

Hur länge har du jobbat som lärare? 

Hur länge har du jobbat på den här arbetsplatsen? 

Har du jobbat på andra skolor? Om ja  hur länge har du jobbat på de olika skolorna? 

 

Begreppet självförtroende 

Vad innebär självförtroende för dig? 

Vad innebär det att ha bra självförtroende? 

Tycker du att dessa begrepp omfattas i självförtroendebegreppet? 

Självkänsla? 

Självuppfattning? 

Självtillit? 

 

Faktorer som påverkar självförtroendet 

Vad tror du kan höja en persons självförtroende? 

Vad tror du kan sänka en persons självförtroende? 

 

Hur kan lärare jobba för att stärka elevernas självförtroende? 

 

Hur jobbar du med att stärka elevernas självförtroende? (Försök få läraren att koppla 

dessa arbetssätt till tidigare faktorer.)  

 

Hur jobbar ni på skolan med att stärka elevernas självförtroende? (Försök få läraren att 

koppla dessa arbetssätt till tidigare faktorer.)  

 

Har du jobbat på något annat sätt på någon annan skola med att stärka elevernas 

självförtroende?  
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Bilaga 2 
 
Hej!  
 
Här kommer lite information angående intervjuerna. 
 
Syftet med mitt examensjobb är att undersöka hur lärare ser på självförtroende och hur 
lärare jobbar med elevers självförtroende.  
 
Frågorna ni kommer att få kommer att handla om följande: 
 
Begreppet självförtroende 
 

- Vad innebär självförtroende för dig? 
- Vad innebär det att ha ett bra självförtroende? 

 
Faktorer som ni tror påverkar självförtroende 
 

- Vad tror du kan höja en persons självförtroende? 
- Vad tror du kan sänka en persons självförtroende? 

 
Hur jobbar du för att stärka elevers självförtroende? 
 

- Hur jobbar du på dina lektioner med att stärka elevers självförtroende? 
- Hur jobbar ni på skolan med att stärka elevers självförtroende? 

 
 
Som ni märker så handlar frågorna om vad ni tycker och vad ni gör så det finns således 
inget rätt eller fel på dessa frågor. 
 
Jag skulle vara tacksam om ni kunde avsätta en timme (per intervju) till mig så vi 
slipper känna oss stressade över att hinna med intervjun. Det är mycket möjligt att 
intervjun går mycket snabbare eftersom en intervju inte är den andra lik.  
 
Intervjuerna är helt frivilliga och om man inte vill svara på någon fråga eller avsluta 
intervjun så är det helt ok. Det kommer inte heller att framgå vilka som har blivit 
intervjuade eller vem som har sagt vad i studien.  
 
Om ni har några frågor så är det bara att kontakta mig på abcde123@student.liu.se eller 
på tel. 0709 – XX XX XX.  
 
 
Med vänlig hälsning 
Stefan Johansson 
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