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Elevens självbild och lärarens relation till eleven. 

- Har det någon betydelse för undervisningen? 
 

 

 

Abstract 

 

Augustsson, C. & Sandberg, Å. (2011). Elevens självbild och lärarens relation till eleven.     

– Har det någon betydelse för undervisningen? Pupils´ self-image and the teacher´s 

relationship with the student. – Does it matter for teaching? Högskolan, Kristianstad. 

Speciallärarprogrammet. 

 

Syftet med följande studie är att undersöka hur läraren kan stärka elevens självkänsla och 

självförtroende i undervisningen. Vi vill också undersöka om det finns ett samband, enligt 

oss, mellan de lärare som på ett medvetet sätt arbetar med att stärka elevens självbild med att 

se elevers olikheter som en resurs istället för ett problem. Vår ambition är att se om det finns 

ett samband mellan lärarens arbetssätt som i förlängningen kan förhindra att elever 

exkluderas till mindre grupper. Arbetet ger en översikt av tidigare forskning inom begreppen 

självkänsla och självförtroende, relationer och deras betydelse för elevens inlärning. Den 

teori som vi har utgått från är Scheffs´ teori om sociala band och till en viss del även Meads 

teori om speglingsprocessen. Med hjälp av enkätundersökningar och intervjuer ville vi se vad 

som kännetecknar lärare som medvetet arbetar med elevens självbild och även hur relationen 

påverkar arbetet med elevens självbild. Vi ville också se respondenternas syn på hur de 

tycker att man skall arbeta med elever i behov av särskilt stöd. Sammanfattningsvis pekar 

resultaten av vår studie på att nästan samtliga lärare är väl medvetna om hur man stärker 

elevens självbild i undervisningen och att en god relation är betydelsefull. Vidare visar 

resultaten att trots lärarnas medvetenhet lyckas inte alla omsätta kunskapen i arbetet med 

eleverna. Resultaten av enkäten visar att drygt hälften av lärarna tycker att elever i behov av 

särskilt stöd skall få hjälp i klassrummet utav en speciallärare medan resultatet från 

intervjuerna visar att hälften av de tillfrågade menar att eleverna skall få sin undervisning 

enskilt eller i liten grupp. 

 

Ämnesord: Exkludering, inkludering, interpersonella relationer, självbild, självbild och 

inlärning, självförtroende, självkänsla, sociala band, relationer och inlärning  

 

 

 

                  Catharina Augustsson     Åsa Sandberg                          Handledare: Lena Jensen 

                          Examinator: Ann-Elise Persson  



Förord 
 
Denna studie är ett gemensamt arbete i stora drag. Det är endast genomförandet av såväl enkät som 

intervju samt sammanfattningen av dessa som vi har gjort var för sig. Dock är alla resultat från 

undersökningen bearbetade tillsammans. All text i arbetet har vi författat gemensamt. 

 

Vi vill rikta ett stort tack till de personer som deltagit i studiens undersökning såväl er som ingick i 

pilotstudierna som ni som besvarade enkäten och deltog i intervjuerna. Utan er hade arbetet aldrig 

kommit till stånd. 

 

Ett särskilt tack riktar vi till Dig, Lena Jensen, för alla de goda och stärkande ord du gett oss under arbetet 

gång. I tid och otid har vi alltid kunnat kontakta dig för att få svar på de frågor som uppstått med jämna 

mellanrum. 

 

Ytterligare ett stort tack riktar vi till våra familjer som har gett oss den tid vi har behövt för att genomföra 

studien. 

 

Catharina Augustsson och Åsa Sandberg 
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1 INLEDNING 

Skolan är ständigt i fokus i media och ofta framställs den negativt på många olika sätt. 

Sittande regeringens skolminister, Jan Björklund, har uttalat sig i media om speciallärarens 

viktiga roll framförallt i de lägre åldrarna. Björklund menar att det är oerhört viktigt för 

elevernas kunskapsutveckling att stödet sätts in tidigt. Han säger vidare att det är viktigt att 

eleverna har den kunskap som förväntas av dem på de olika stadierna. Ett led i Björklunds 

strävan att höja elevernas kunskapsnivå var att speciallärarutbildningen återuppstod år 2008, 

något som vi ser kan vara ett viktigt led för att stärka elevernas självbild. Vi menar att en del 

av speciallärarens roll i skolan är att se till att undervisningen anpassas utifrån varje enskild 

elev. Detta är naturligtvis även ämneslärarens uppgift men med en stor klass kan detta vara 

svårt att uppnå och därför kan läraren behöva ha stöd av en speciallärare. 

 

Ett annat led i Björklunds skolpolitik är att regeringen har infört en ny läroplan för både 

grundskolan och gymnasiet som börjar gälla den 1 juli år 2011. Den nya läroplanens innehåll, 

jämfört med den ännu nuvarande, är betydligt tydligare på så sätt att den ger mindre utrymme 

för personliga tolkningar. Lärarens roll för elevens utveckling är mer påtaglig i den 

kommande läroplanen enligt oss. Läroplanens tydlighet ser vi även som ett led att stärka 

elevens självbild. Vi hävdar att när eleven vet vad som förväntas av honom/henne stärker 

detta eleven och i sin tur även elevens självbild. 

 

Många av Vygotskijs tankar och idéer ligger bakom den svenska skolan och han understryker 

att skolan skall vara en ”handlingens skola” och att läraren måste skaffa sig psykologisk 

kunskap om den sociala miljön för att på bästa sätt kunna handleda eleven. Vygotskij hävdar 

att det krävs en aktiv elev, lärare och miljö. Han menar vidare att det är den sociala miljön 

som utvecklar elevens handlingar. Eleven påverkas av miljön och det är lärarens uppgift att 

organisera den. Vygotskij enligt Lindqvist (1999) menar att all undervisning skall utgå från 

elevens potentiella utveckling. Han skiljer mellan en faktiskt och en potentiell 

utvecklingsnivå: den närmsta utvecklingszonen. Det är inte elevens tillkortakommanden som 

skall vara utgångspunkten utan deras potential. En god undervisning skall ge eleven 

förutsättningar för en förändring och det skall hela tiden ske en utveckling (Lindqvist, 1999). 

Lärarens uppgift blir med andra ord att utnyttja utvecklingszonen genom att få eleven 

intresserad att arbeta aktivt med andra och ge eleven den hjälp den behöver för att klara 

uppgiften på egen hand (Imsen, 2000). Vygotskij betonar att det som eleven för tillfälligt gör 



 6 

med hjälp av en vuxen, klara eleven imorgon på egen hand (Lindqvist, 1999). Vi tycker att en 

skola i Vygotskijs anda blir en skola där elevens självbild stärks. 

 

1.1 Bakgrund 

Vi ser förmågan att se eleven som en av lärarens viktigaste uppdrag och det är något som har 

blivit allt tydligare för oss genom åren som aktiva lärare och under speciallärarutbildningen. 

Vi tror också att uppgiften att skapa goda relationer har blivit mer betydelsefull och mer 

avgörande idag än vad den var för några år sedan då dagens elever har stor press på sig både 

från samhället och från skolan. Vi säger för den skull inte att gårdagens elever inte hade några 

prestationskrav men behovet av att bli sedd har ökat, vilket ställer krav på läraren. I vår nu 

gällande läroplan, Lpo 94, betonas också vikten av att varje elev skall bli bemött med respekt 

och få känna framgång, vilket vi tror att en elev upplever om han/hon blir sedd. 

 
Eleven skall i skolan möta respekt för sin person och sitt arbete. Skolan skall sträva efter att vara 

en levande social gemenskap som ger trygghet och vilja och lust och lära. [- - -] Personlig 

trygghet och självkänsla grundläggs visserligen i hemmet, men 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 (Skolverket, 2006b,     

s. 7). 

 

Vi hävdar att det är lika viktigt att stärka de äldre elevernas självbild som de yngre elevernas. 

Vår upplevelse är att det är självklart för de lärare som arbetar med de yngre eleverna att 

uppmuntra och berömma genom att t.ex. klistra in guldstjärnor i elevens bok vilket vi anser är 

ett av många naturliga sätt att stärka elevens självbild. Detta naturliga stärkande av elevens 

självbild tror vi försvinner allt eftersom eleven blir äldre, vilket vi tycker är synd då alla 

elever oavsett ålder behöver uppmuntran. 

 

Under första året på speciallärarutbildningen kom vi i kontakt med Ingela Andreasson (2006) 

som i sin avhandling skriver hur det vi lärare säger, både muntligt och skriftligt, påverkar 

elevens självuppfattning. Andreasson riktar framför allt in sig på ordens betydelse när vi 

skriftligen beskriver eleverna i de elevplaner som oftast skrivs i samband med ett 

utvecklingssamtal. Detta gjordes oss än mer uppmärksamma på hur vi själv uttrycker oss till 

och om eleven. Förutom Andreasson (2006) har vi kommit i kontakt med flera författare som 

menar att relationen mellan läraren och eleven är viktig och har betydelse för elevens 

självkänsla och självförtroende. Såväl Nilsson och Waldemarson (2007) och Juul och Jensen 

(2003) menar att vi måste bekräfta varandra för att vår självkänsla skall öka vilket vi menar 

hänger samman med lärarens förmåga att se eleven.  
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Förutom vårt intresse för hur lärare bemöter elever är vi också intresserade av att se om deras 

bemötande har någon betydelse för att fler elever exkluderas från undervisningen. Under 

1990-talet kommunaliserades skolan och i och med det trodde man att det skulle bli lättare att 

skapa ”En skola för alla”, en skola där man ser elevers olikheter som en resurs istället för ett 

problem. Tideman, Rosenqvist, Lansheim, Ranagården och Jacobsson (2004) visar istället på 

att fler elever diagnostiseras och skrivs in i särskolan. Att fler elever skrivs in i särskolan 

beror främst på att resurserna är fler i särskolan men kan lärarens relation till eleven vara en 

bidragande orsak?  

 

En lärare idag ägnar stor del av arbetstiden till att möta elever, såväl personligt som via det 

skriftliga ordet, och därför menar vi att det är viktig att man är medveten om hur man bemöter 

eleverna då vi ser detta som grunden för att ge eleven en trygghet och vilja att lära sig. Allt 

arbete med eleverna utgår från relationen mellan läraren och eleven och detta ser vi som 

speciellt viktigt i vår roll som speciallärare. 

 

1.2 Studiens avgränsning 

Vi har med vår studie för avsikt att undersöka hur lärare kan stärka elevers självkänsla och 

självförtroende och relationens betydelse i undervisningen. Ytterligare en avsikt med arbetet 

är att se om det finns ett samband mellan lärarens sätt att arbeta med eleverna och exkludering 

till mindre grupper. För att få svar på våra frågeställningar valde vi att göra en 

enkätundersökning samt lärarintervjuer. Vårt arbete är inriktat från ett lärarperspektiv och 

därför är inte elever tillfrågade. Studien omfattar såväl grundskollärare som gymnasielärare. 

Skolorna ligger i två olika kommuner vilket har medfört att vi har fått ett bredare 

undersökningsfält. 

 

Begreppet exkludering är ett vitt begrepp och vi har valt att se om lärares syn på om elever av 

behov av särskilt stöd skall få hjälp i klassrummet eller i särskild undervisningsgrupp. Studien 

är avgränsad till tre huvudområden: självkänsla/självförtroende, relationer och 

exkludering/inkludering. 

 

1.3 Syfte och problemformulering 

Syftet med förelagda studie är att undersöka hur läraren kan stärka elevens självkänsla och 

självförtroende i undervisningen. Vi vill också undersöka om det finns ett samband, enligt 
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oss, mellan de lärare som på ett medvetet sätt arbetar med att stärka elevens självbild med att 

se elevers olikheter som en resurs istället för ett problem. Vår ambition är att se om det finns 

ett samband mellan lärarens arbetssätt som i förlängningen kan förhindra att elever exkluderas 

till mindre grupper.   

 

För att kunna besvara syftet utgår studien från nedanstående frågeställningar:  

 

 Hur kan läraren stärka elevens självkänsla och självförtroende i undervisningen? 

 Vilka egenskaper har läraren som kan skapa goda relationer till elever och varför är det 

viktigt med goda relationer? 

 Vilken betydelse har lärarens relationskompetens i skapandet av goda utvecklings- och 

lärandemiljöer? 

 

Målet är att kunna beskriva hur lärare arbetar för att stärka elevernas självbild och samtidigt 

se om det finns något samband med deras bemötande och deras syn på elever som är i behov 

av särskilt stöd. Det är intressant att se om det finns vissa gemenskaper hos de lärare som på 

ett medvetet sätt arbetar mot exkludering av elever. 

 

1.4 Studiens upplägg 

Studien består av flera delar. I den första delen ges en kort bakgrund till valet av inriktningen 

på arbetet. I denna del finns även syftet till undersökningen samt ges en förklaring till de 

återkommande centrala begreppen i studien. I den andra delen redovisas sådan litteratur som 

är av betydelse för arbetet. Den består av flera underavdelningar, i vilka bland annat redogörs 

för skolans styrdokument att stärka elevens självbild. En annan underavdelning belyser 

människans självbild och relationens betydelse för elevens kunskapsutveckling. I denna del 

kan man även läsa om specialpedagogens och speciallärarens roll och verksamhetsfält. Sedan 

följer studiens metoddel där vårt val av metod, genomförande, bearbetning, tillförlitlighet och 

etik presenteras. Därefter följer studiens resultat och analys. Först presenteras 

enkätundersökningen och därefter intervjuerna. I studien följer därefter en diskussionsdel där 

vi reflekterar över de resultat som har framkommit. Det förs även en diskussion över vårt 

metodval och förslag till fortsatt forskning. I sista avdelningen sammanfattar vi studien och de 

viktigaste resultaten. Sist i studien finns en referensförteckning samt bilagor. 
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1.5 Begrepp 

I vår studie använder vi såväl självkänsla som självförtroende men vid de tillfällen som vi 

använder ordet självbild inkluderar det både hög eller låg självkänsla och gott eller dåligt 

självförtroende. Självkänsla och självförtroende blandas oftast samman och vi har valt att 

arbeta utifrån följande definitioner som är hämtade från Nationalencyklopedin (2011a;  

2011b). 

 Självkänslan är människans medvetenhet om sitt eget personliga värde. 

 Självförtroende är människans tilltro till den egna förmågan. 

Relationskompetens är ett annat begrepp som förekommer i studien och som kan upplevas 

vara svårt att förstå. Vi har valt att se begreppet utifrån Juul och Jensens (2003) definition av 

relationskompetens. 

 Relationskompetens bör enbart gälla relationer där den ena parten är professionell och 

den andra inte är det. 
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2 TEORI 

För att få svar på våra frågeställningar kommer vi att använda oss av Thomas J. Scheffs teori 

om sociala band. Valet av teoretiker föll sig av att vi tidigare har berört honom i vår 

utbildning och fastnade för hans tankar och åsikter om sociala band. Vi upplever att hans teori 

kan appliceras på vår verklighet inom skolan.  Scheff är en amerikansk sociolog, 

socialpsykolog och professor emeritus vid University of California, Santa Barbara. Scheff 

undersöker hur sociala emotioner som skam, skuld, stolthet och förlåtelse upplevs och 

uttrycks i möten mellan människor i olika sammanhang (www.nationalencyklopedin.se). Till 

viss del kommer vi också att titta på George Herbert Meads teori om hur vi människor bildar 

vår självuppfattning genom interaktion med andra. Vi ser kopplingar mellan dessa båda 

teorier och vi tolkar att stora delar av teorierna har gemensamma nämnare dock uttrycks dem 

på olika sätt. 

 

2.1 Scheffs teori om sociala band 

Scheff (Aspelin, 2010) refererar till en interpersonell dimension. Han lägger betoning på 

mikrovärlden, vid detaljer i socialt samspel. Scheff (1997) påstår att människan har ett 

grundläggande behov av sociala band. Vår personliga utveckling hänger samman med 

vardagslivets interaktionsmönster. Precis som Scheff lägger Mead (Imsen, 2000) tonvikten på 

att förstå den ömsesidiga växelverkan och påverkan som sker människor emellan. Människans 

beteende kan man bara förstå genom mänskligt samspel för människan lever inte isolerad utan 

i samspel med andra. Hotas våra sociala band, enligt Scheff, mer eller mindre jämt eller klipps 

av innebär det att vi förfaller som människor. Sociala band är de länkar som förenar oss med 

andra personer och lägger grunden i vår identitet. Sociala band byggs genom kommunikation 

och den interpersonella kommunikationen har ett verbalt och ett icke-verbalt inslag. Detta 

omfattar en dimension som rör vad som sägs och en som rör hur det sägs och framförs. Scheff 

menar att det framförallt är den senare aspekten som avgör de sociala bandens karaktär dvs. 

personernas sätt att bete sig mot varandra (Aspelin, 2010).  

 

Scheff enligt Aspelin (2010) visar på att när en grupp eller en relation fungerar väl 

kännetecknas den av optimal differentiering dvs. adekvat åtskillnad mellan individuella och 

sociala moment. Stabila sociala band byggs i kommunikation då sociala och individuella 

behov balanseras och personer på ett flexibelt sätt växlar mellan närhet och distans i 

relationen. Då uppkommer ett fruktbart spänningsförhållande, personer känner sig unika men 
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också lika andra. Man agerar direkt men respektfullt och det finns plats i samspelet för såväl 

spontana självuttryck som avläsning av andras medvetande. Kommunikation som är direkt 

men inte respektfull leder till isolering, vilket innebär att en person är alltför distanserad från 

andra, personen uppträder självständigt men saknar gemenskap. Kommunikation som är 

respektfull utan att vara direkt leder till uppslukning, vilket innebär att individen absorberas 

av andra och förlorar därmed kontakten med väsentliga sidor av sig själv (Aspelin, 2010). 

Enligt Imsen (2000) beskriver Mead i sin teori hur det objektiva självet bildas. Vi observerar 

inte oss själva direkt utan det är andras reaktioner på oss som vi observerar. Vi kan tänka oss 

in i den andres ställe och från den andres synvinkel se oss själva. Grunden för vår ”objektiva” 

självuppfattning är att mot bakgrunden av andras reaktioner på oss själva kan vi leva oss in i 

hur de ser på oss. Denna process kallas för speglingsprocess. Mead (1976) menar att det inte 

är alla individer som betyder lika mycket i speglingsprocessen. Okända människors spegling 

bryr man sig inte om. För att en persons spegling skall ha någon betydelse för min självbild 

måste denna person ha någon betydelse för mig. Läraren har denna roll för eleverna i klassen. 

Andras omdömen, positiva som negativa, formar individens syn på sig själv i en social 

process där personen inte ses som särskilt aktiv. 

  

Scheff (1997) påstår att skam och stolthet är människans grundläggande sociala emotioner. 

De är grundläggande därför att de i varje ögonblick levererar budskap till jaget om det sociala 

bandets karaktär. Vi känner oss stolta om det byggs säkra band och det uppstår en väl avvägd 

distans i relationen medan vi känner oss skamsna då banden är svaga och vi kommer varandra 

för nära eller är för långt från varandra. Skam handlar om otillräcklighet, att man värderar sig 

själv negativt och i sammanhanget betyder det att man möts av bristande respekt. Stolthet 

däremot handlar om positiv självbetraktelse och hör ihop med respektfullt bemötande från 

andra. Stabila sociala band väcker stolthets känslor och stolthets känslor hjälper till att bygga 

stabila band. Instabila band skapar skam och skam hotar bandet. Enligt Aspelin (2010) 

klassificerar inte Scheff skam som en negativ känsla och stolthet som en positiv känsla. Han 

menar att känslor inte är bra eller dåliga, sociala eller antisocial etc. i sig själv. Normal skam 

och stolthet ska istället ses som två oersättliga känslor vilka understödjer byggandet av sociala 

band. De hjälper personerna i deras interaktion, signalerar grönt eller rött ljus i den sociala 

trafiken. Skam och stolthet uttrycks vanligtvis på skilda sätt i socialt beteende. Skam yttrar sig 

i att individer döljer sig från omgivningen, drar sig från andra och in mot en privat sfär medan 

stolthet yttrar sig på motsvarande sätt dvs. personerna öppnar sig mot varandra, närmar sig 
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varandra och söker sig utåt mot en delad sfär. Stolthet är tecken på gemenskap och en kraft 

som verkar för fortsatt sammanhållning medan skam är tecken på motsatsen (Aspelin, 2010). 

 

Det kanske viktigaste begreppet i Scheffs teori (Aspelin, 2010) förutom sociala band är 

attunement (samklang, Aspelins översättning) Han talar om olika grader av samklang och 

menar att vi läser av andras tankar och känslor mer eller mindre bra. Mead (Imsen, 2000) 

lägger inte tonvikten på att förstå den enskilda människans handlingar utan lägger vikten på 

att förstå den ömsesidiga växelverkan och påverkan som sker människor emellan. 

Människans beteende kan man bara förstå genom mänskligt samspel för människan lever inte 

isolerad utan i samspel med andra. Mead (1976) betraktar självuppfattningen som en social 

struktur och inte som ett individuellt drag hos den enskilde individen, dvs. individen är en 

mer eller mindre passiv mottagare av självet. Självuppfattningen formas och lever vidare som 

samverkan och aktivitet. Den uppstår mellan människor men tolkas och upplevs av den 

enskilde. Som tidigare nämnts är samklang ett av de betydelsefulla begrepp i Scheffs teori. 

Scheff delar in samklang i två aspekter: en kognitiv och en emotionell. Kognitiv samklang 

formas genom verbal kommunikation och rör graden av ömsesidig förståelse av det som 

sägs. Emotionell samklang formas genom icke-verbal kommunikation och rör vilken grad av 

respekt som personerna visar varandra. Ett stabilt socialt band kännetecknas av hög grad 

kognitiv och emotionell samklang (Aspelin, 2010; Scheff, 1997).  
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3 LITTERATURGENOMGÅNG 

I litteraturgenomgången presenteras styrdokumenten på nationell och internationell nivå som 

sedan inriktas mot skolans uppgift att stärka eleven. Vi behandlar också sådan litteratur som 

är av betydelse för arbetets inriktning såväl för syftet som för problemformulering. Därefter 

kommer en kort inblick i specialpedagogens och speciallärarens roll och verksamhetsfält och 

kapitlet avslutas med en konklusion. 

 

3.1 Styrdokument 

Verksamheten i de svenska skolorna styrs av olika nationella dokument som i sin tur bygger 

på olika internationella styrdokument. De viktigaste internationella styrdokumenten är: FN: s 

deklaration om de mänskliga rättigheterna, (1948), FN: s konvention om barnets rättigheter 

(1989) och FN: s standardregler (1993). Salamancadeklarationen (Svenska Unescorådet, 

2006) utgår från barnkonventionen och standardreglerna för funktionshindrade och arbetar för 

att alla elever oavsett deras förutsättningar har rätt till en likvärdig undervisning och att 

undervisningen för de elever som är i behov av särskilt stöd skall ske tillsamman med klassen, 

integrerad undervisning. Deklarationen menar att 

  

ordinarie skolor med denna integrationsinriktning är det effektivaste sättet att bekämpa 

diskriminerande attityder, att skapa en välkomnade närmiljö, att bygga upp ett integrerat 

samhälle och att åstadkomma skolundervisning för alla; dessutom ger de flertalet barn en 

funktionsduglig utbildning och förbättrar kostnadseffektiviteten och slutligen – hela 

utbildningssystemet (Svenska Unescorådet, 2006, s. 11). 

 

Skolan ansvarar för att varje elev skall känna glädje och framgång. I såväl Lpo 94 som Lpf 94 

(Skolverket, 2006a,b) betonas det vid ett flertal gånger att alla lärare har till uppgift att 

stimulera och uppmuntra alla elever samt utgå från och ta hänsyn till elevernas förutsättningar 

och behov. Att skolan skall arbeta med att stärka elevens självbild uttrycks genom följande:  

 

Mål att sträva mot 

Skolan skall sträva mot att varje elev 

 utvecklar tillit till sin egen förmåga (Skolverket, 2006b, s. 9) 

 

 tror på sin egen förmåga och sina möjligheter att utvecklas (Skolverket, 2006a, s. 9) 

 

 utvecklar sin självkännedom och sin förmåga till individuell studieplanering (Skolverket, 

2006a, s. 14). 
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Läraren skall 

 stärka varje elevs självförtroende samt vilja och förmåga att lära (Skolverket, 2006a, s .11)   

 

 uppmuntra sådana elever som har svårt att framföra sina synpunkter att göra det 

(Skolverket, 2006a, s.14).  

 

3.2 Elevers självbild och dess betydelse 

Att ha en positiv uppfattning av sig själv är grunden för att du som person skall känna 

välbefinnande och balans i tillvaron. En god självkänsla handlar om att man själv upplever att 

man är värdefull oavsett vad man presterar eller hur man ser ut. Om man som liten blev sedd 

och bekräftad, fick känna en trygghet har man förmodligen en grundläggande positiv 

självkänsla i sitt bagage. En positiv självkänsla är något som kommer med åren parallellt med 

ökad personlig mognad. En sämre självkänsla kan uttrycka sig i att man upplever sig själv 

sämre och inte lika mycket värd som andra människor men det kan också visa sig genom att 

man har en förmåga att se ner på andra människor. Man vill ”dra ner” andra människor till sin 

egen nivå (Eriksson, 2005). Brodin och Hylander (1998) hänvisar till Daniels Sterns teori om 

barns självutveckling. Stern visar enligt Brodin och Hylander (1998) på att man genom 

bekräftelse av andra blir sig själv. Upplevelsen av sig själv menar Stern börjar långt innan 

barnet har förmågan att reflektera över sig själv och innan barnet har ett språk. När barnet är 

mellan tre och fyra år växer upplevelsen av sig själv. Upplevelsen av sig själv fortsätter att 

växa och vara aktiva genom hela livet. 

 

Självkänsla och självförtroende betyder nästan detsamma. Självkänsla är den bild man har av 

sig själv medan självförtroende handlar om vad man tror sig klara av och också genomföra 

(Auno & Brandelius-Johansson, 2002). En allmän teori om självförtroende är att det används i 

sammanhang som är helt situationsbestämd och som inte sitter särskilt djupt i personligheten 

dvs. något som är bestämt av de färdigheter och erfarenheter man har inom ett visst område. 

En annan allmän teori säger att självförtroende är något som människan har mycket eller lite 

av – något som ligger djupare än personligheten. Att man har större självförtroende på 

områden där man är kompetent samtidigt som teorin säger att anledningen till att man blivit 

mer kompetent på just det område är att man har haft ett större självförtroende på området. 

Den allmänna teorin om självförtroende säger också att en person med gott självförtroende är 

mindre ambitiös när hon skall utföra en uppgift därför att hon på förhand känner att det 

kommer att gå bra. Samtidigt säger den allmänna teorin också att en person som är mindre 

ambitiös genomför en uppgift ytligt av den anledningen att hon saknar självförtroende. Det 
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dåliga självförtroendet gör att hon känner att det ändå inte tjänar något till att göra sitt bästa 

(Poulsen, 2004). 

 

Om självförtroende är den optimism, entusiasm och oräddhet med vilken man går in i olika 

situationer så är självkänsla ett uttryck för vissa föreställningar som man som människa gör 

om sig själv. Föreställningar om hur omtyckt eller respekterad eller kompetent man är. Medan 

självförtroende är riktat mot situationen är självkänslan riktad mot självet. När vi talar om en 

persons goda respektive bristande självförtroende talar vi om personens beteende. När vi talar 

om personens självkänsla eller brist på självkänsla talar vi om något som förklarar personens 

beteende. Ofta glider dessa två uttryck, självförtroende och självkänsla, samman. Ett dåligt 

självförtroende förstärker ofta en persons självmedvetande och som i sin tur leder till känslor 

som är riktade till självet (Poulsen, 2004). 

 

      

Figur 1. Illustrationen visar skillnaden på begreppen självkänsla och självförtroende. (Figuren återgiven efter 

Juul & Jensen, 2003 s. 67.) 

 

Juul och Jensen (2003) beskriver självkänslan med ovanstående illustration som en inre 

måttstock som gör det möjligt för oss att göra de val vi kan ta ansvar och stå för. 

Självförtroendet illustreras med ett yttre staket som personen kan luta sig mot. Människor 

med en god självkänsla har lättare för att förhålla sig sakligt till sitt självförtroende till 

skillnad från personer med låg självkänsla. Människor med låg självkänsla har en förmåga att 

överdriva sitt låga självförtroende eller överdriva sitt höga självförtroende. Cooley (Aspelin, 

2010) definierar självkänsla som det direkta och avgörande beviset för vem jag är. Bilden av 

oss själva påverkas av tre faktorer: 
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 Hur vi beter oss inför den andra personen. 

 Hur den andra personen bedömer vårt beteende. 

 Någon slags självkänsla såsom stolthet eller skam. 

 

Självkänsla är ett begrepp om psykiska tillstånd. Antaganden som att man får en dålig 

självkänsla för att man misslyckas med saker och ting stämmer men det stämmer också att 

man misslyckas när man har en dålig självkänsla. Det är med andra ord en ond cirkel mellan 

låg kompetens och en dålig självkänsla samtidigt som det är en förstärkande cirkel mellan hög 

kompetens och stark självkänsla (Poulsen, 2004). 

 

3.2.1 Självkänslans utveckling  

Barn har ingen självkänsla fram till fem års ålder. De gör inte sig några föreställningar om hur 

duktiga eller älskade de är. Innan barnet har fyllt fem år reflekterar de inte över självet vilket 

är ett måste om det skall vara meningsfullt att tala om självkänsla. Precis som andra 

människor har barn under fem år ett mindre eller ett större självförtroende. Deras 

självförtroende märker man genom att observera deras handlingar (Poulsen, 2004). 

 

Under period fem till åtta år börjar barn utveckla förmågan att se på sig själva. Det är framför 

allt tre former av självkänsla som utvecklas nu: 

 För det första överskattar barnet ofta sig själv. I början av denna period känner de inte 

nederlag om de inte klarar en uppgift men däremot är de mer sårbara om de får 

nedsättande kommentarer från vuxna. När de blir sju – åtta år blir deras uppfattning 

om sig själva mer realistisk.  

 För det andra har de i början av perioden svårt att uppfatta andras åsikter om hur 

duktiga de är och har lättare för att uppfatta hur duktiga andra är. Mot slutet av 

perioden blir de duktiga på att tolka vad andra tycker om dem. De blir med andra ord 

medvetna om spegel-jaget, det jag eller själv som upplevs via andras reaktioner. 

Spegel-jaget blir mer realistiskt och överensstämmer med andras bedömningar och 

med den egna självkänslan. 

 För det tredje blir självkänslan knuten till fem olika områden: skolprestationer, fysik, 

stryka och snabbhet, hur omtyckta och populära de är, hur bra de uppför sig och hur 

bra de ser ut (a.a.). 
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Det råder en del oenighet om vad som sker med självkänslans utveckling från nio års ålder 

och framåt. Poulsen (1994) refererar till Harter och Rosenberg som menar att barn nu 

utvecklar en global självkänsla som såväl kan vara stark som svag. En global självkänsla är 

oberoende av självkänslan inom de fem olika områdena som tidigare nämndes: 

skolprestationer, fysik, styrka och snabbhet, hur omtyckta och populära de är, hur bra de 

uppför sig och hur bra de ser ut som. Hattie, Pelham och Swann är ytterligare personer som 

Poulsen (1994) refererar till och som i sin tur menar att det inte finns något som man kan kalla 

för global självkänsla. De menar att självkänslans styrka beror på området men med undantag 

för de barn som generellt har en negativ självbild och för de som värderar sig mycket högt. 

 

Det är svårt att mäta någon persons självbild. Man är hänvisad till att dra slutsatser utifrån 

hans eller hennes beteende genom att studera svaren från en självrapportskala. Man kan också 

studera ett beteende i form av svaren på ett projektivt test, ett test som representerar vad en 

person omedvetet avslöjar om sin självuppfattning. Svagheten med att mäta självbilden med 

en självrapportskala är att det bl.a. förutsätter att personen i fråga är fullt medveten om olika 

aspekter av sin självbild. Det kan också vara så att självrapporten innehåller ord och 

påståenden som har olika innebörd för olika människor (Taube, 2007). 

 

3.2.2 Självbildens påverkan i skolan 

Att positiva tankar och positiva förhållningssätt betyder mycket för undervisningen och för 

elevens lärande är lika självklart att förstå som att negativa förhållningssätt inte gynnar 

elevens lärande. En elev som ständigt är omgiven av en positiv präglad miljö känner en större 

lust att lära samt att det leder till att stärka elevens självtro till sig själv. Det är viktigt för all 

undervisning att eleven känner och tror på sig själv för att kunna våga och prestera i skolan 

(Kullberg, 2004). En studie gjord vid University of the Witwatersrand i Johannesburg visar att 

elevers självbild påverkas negativt vid exkludering. Studien är utförd på enbart pojkar med 

eller utan inlärningssvårigheter och visar på att deras självbild påverkas positivt vid 

helklassundervisning. Elever med inlärningssvårigheter bör få stöd att stärka självbilden med 

andra ord stärks inte självbilden automatiskt genom helklassundervisning utan de behöver 

såväl stöd i studieteknik som i socialt och emotionellt stöd (Ntshangase., Mdikana & Cronk, 

2008). Lärarens roll är viktig i skolan och ett av deras viktigaste uppdrag är att bemöta och 

bekräfta elever positivt (Auno & Brandelius-Johansson, 2002). I Australien har en meta-

analys gjorts angående lärarnas behov av att utbildas i arbetet med att stärka elevernas 
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självbild. Resultatet visar att lärarna inte behöver någon specifik utbildning men däremot en 

handlingsplan som stärker och underlättar lärarens arbete med elevens självbild (O`Mara, 

Green & Marsh, 2006). Dysthe (1996) menar att tron på sig själv är en förutsättning för att 

kunna gå i dialog med andra och det är först i dialogen som man får en bild av sig själv samt 

också möjligheten att skaffa tillit till andra. För att barnets självbild skall utvecklas måste 

barnet få sällskap, uppmuntran och vägledning i sina strävanden. Att få bli bekräftad för något 

man gjort handlar inte om att få beröm utan om stoltheten över att få visa vad man kan. Att 

hela tiden bli bättre ger eleven glädje och en positiv självbild. Motsatsen till stolthet är 

skammen som sänker självkänslan. Känslan av skam upplever vi när vi gör något som vi har 

intresse för och som avbryts eller av någon anledning hindras. Barn som ofta misslyckas 

måste få hjälp av vuxna för att inte hamna i sådana situationer. De behöver skyddas från 

situationer och uppgifter som man som vuxen vet att de inte klarar av (Brodin & Hylander, 

1998). Scheff (Aspelin, 2010) menar att skam och stolthet är människans grundkänslor. 

Människan värderar sig själv utifrån och genom andra människors perspektiv vilket innebär 

att vi uppskattar eller underkänner oss själva. Scheff i Aspelin (2010) påstår att skam handlar 

om otillräcklighet, att man värderar sig själv negativ vilket betyder att man möts av bristande 

respekt. Stolthet handlar om positiv självbetraktelse och uppstår när andra värderar mig högt. 

Alla upplever någon form av skam och stolthet. Trygga och stabila sociala band ger en känsla 

av stolthet och vidare bidrar känslan av stolthet till att bygga stabila band. Skam däremot 

skapar instabila sociala band och hotar även dem men det är viktigt att påpeka att det inte är 

känslan av skam som hotar banden. Den skam som hotar banden är den skam som människan 

upplever men inte känns vid. Trots detta ser Scheff (Aspelin, 2010) inte skam som någon 

negativ känsla och stolthet som en positiv känsla. Han menar istället att skam och stolthet 

skall ses som nödvändiga känslor vid byggande av sociala band. Juul och Jensen (2003) 

påtalar att läraren skall stärka elevens självförtroende genom att ge saklig och rättvis beröm 

och kritik. Med andra ord skall man som lärare berätta för eleven när deras prestation är som 

den skall och när den saknar något. 

 

Barnets självkänsla hänger samman med omgivningens reaktioner och barnets möjligheter att 

utföra de uppgifter som det tar sig för. Inlärd hjälplöshet är ett begrepp som handlar om att 

personen i fråga ger upp på förhand vilket medför att en person med ett sämre självförtroende 

inte tar sig an nya uppgifter. Förhållandet mellan den inlärda hjälplösheten och skolbarnets 

utveckling beskrivs nedan med figurerna 2, 3 och 4 (Poulsen, 2004). 
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”Jag lyckas därför att jag är smart/intelligent/duktig” 

lyckad uppgiftslösning 

 

barnet upplever att hon lyckades med uppgiften 

därför att hon är smart/intelligent/duktig 

 

bra självkänsla 

 

ökad prestationsmotivation och ihärdighet vid 

liknande uppgifter 

 

större sannolikhet för lyckade uppgiftslösningar 

i liknande situation 

 

Figur 2. Modell över olika steg i en situation där barnet stärker sin självbild. (Figuren återgiven efter Poulsen, 

2004 s. 148.) 

 

Figur 2 beskriver en situation där barnet lyckas med något. Det kan vara en skoluppgift eller 

att man fått bekräftelse på att man har snygga kläder. Barnet blir positiv och vill utsätta sig för 

liknande uppgifter eller situationer och som gör att det finns goda chanser att barnet lyckas i 

andra situationer också. 

 

”Jag misslyckades därför att jag hade otur 

eller inte ansträngde mig tillräckligt” 

misslyckad uppgiftslösning 

 

barnet upplever att hon misslyckas med 

uppgiften därför att hon inte ansträngde 

sig (eller hade otur) 

 

därför leder det inte till dålig självkänsla 

 

och inte till inlärd hjälplöshet 

 

och inte till större sannolikhet för misslyckade 

uppgiftslösningar i liknande situationer 

 

Figur 3. Modell över olika steg i en situation där barnets självkänsla inte påverkas negativt trots att barnets 

misslyckas. (Figuren återgiven efter Poulsen, 2004 s. 149.) 
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Figur 3 beskriver en situation där barnet misslyckas utan att det påverkar deras självkänsla. 

Det kan vara i situationer där barnets självkänsla inte i förväg är hotad och/eller i situationer 

där barnet får feedback av vuxna, vuxna som bortförklarar misslyckandet. 

 

”Jag misslyckades därför att jag är dum 

eller klumpig” 

misslyckad uppgiftslösning 

 

barnet upplever att hon misslyckades med 

uppgiften därför att hon är dum eller klumpig 

 

dålig självkänsla 

 

inlärd hjälplöshet inför liknande uppgifter som 

yttrar sig i passivitet och uppgivenhet på 

förhand 

 

större sannolikhet för att det misslyckas 

nästa gång 

 

Figur 4. Modell över olika steg i en situation där barnets självkänsla från början är låg. (Figuren återgiven efter 

Poulsen, 2004 s. 149.) 

 

Figur 4 beskriver en situation där barnet hålls fast i sin inlärda hjälplöshet. Detta är svårt att 

bryta om barnet får feedback av vuxna eller av andra barn som hjälper barnet att känna sig 

misslyckad. 

 

Det finns sex olika orsaker till den dåliga självkänslan hos barnet: (1) barnet har inga naturliga 

anlag för aktiviteten, (2) barnet har växt upp i en mindre kärleksfull miljö, (3) andra har ställt 

för låga krav på barnet, (4) andra har ställt för höga krav på barnet, (5) fått feedback som har 

stärkt barnets känsla av misslyckande, (6) ingen har uppmärksammat barnets framgång 

(Poulsen, 2004) 

 

3.3 Relationer 

Enligt Birnik (1998) ingår alla människor i ett socialt interaktionsnät. Alla individer föds in i 

en social gemenskap och den vanligaste är familjen. Relationen till de olika 

familjemedlemmarna blir barnets första viktiga sociala kontakter som sedan utökas till allt fler 
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personer. En förutsättning för att ett barn skall kunna skapa sig en egen identitet är att han/hon 

har relationer till andra vuxna än sina föräldrar. Barnet lär sig så småningom att andras 

beteende och handlingsmönster påverkar henne och hennes eget handlingsmönster kan ha 

verkan på andra människor i hennes närhet. I skolan ingår barnet i ett stort antal relationer 

med andra elever och vuxna. Gunnarsson och Persson (1996) menar att de sociala relationerna 

som utvecklas i skolan har en stor betydelse för hälsa och välbefinnande alternativt ohälsa och 

stress för både lärare och elever. Unga personer har ett stort behov av att bli bekräftad, för 

dem räcker det inte att vara en i mängden utan vill bli sedd av läraren för den person den är. 

Om förtroende mellan elev och lärare ska kunna utvecklas behöver läraren vara engagerad i 

varje elev, vara stödjande och utveckla sin empatiska förmåga. Dock är det viktigt att läraren 

behåller sin egen integritet. Relationer skall byggas på ömsesidig respekt (Birnik, 1998). 

 

För att förstå en relation måste man ta hänsyn till två faktorer. Den första är vad som utspelas 

mellan personerna. En mellanmänsklig relation, t.ex. lärare-elevrelation, är ett möte. I ett 

möte påverkas man själv av den andre personen och man påverkar själv den andre personen. 

Denna sortens relation kallas för interpersonell. Styrkeförhållandet i påverkansprocessen i 

relationen är ojämlik beroende på personernas olika positioner. Lärare-elevrelation är ett 

exempel på ett ojämlikt förhållande mellan personerna. Den andra faktorn pågår inom 

individen. Hur individens personlighet och hur hon är får betydelse för hur hon beter sig i 

olika möten med andra människor (Birnik, 1998). 

 

3.4 Interpersonella relationer 

Psykologin började överge orsak-verkan-modellen för nästan 50 år sedan, enligt Juul och 

Jensen (2003), för att förstå mellanmänskliga relationer. Dock har detta tankesätt länge 

fortsatt att påverka det vardagliga tänkandet och den pedagogiska vardagen. En anledning till 

detta kan vara att de interpersonella realiteterna på många områden krockar med våra 

moralföreställningar. För den som har den ”rätta” moralen är slutsatsen klar i en moralisk 

värld. Problemet med detta är att det enda det gynnar är självrättfärdigheten. 

Relationspsykologiskt eller interpersonellt sett är det mycket mer komplex. Under de senaste 

åren har man blivit mer uppmärksam på relationens betydelse men en del av vardagen på 

skolorna fylls fortfarande av moraliska domar och ansvarsförflugna projektioner. Att detta 

skulle försvinna helt är nog orealistiskt men det finns många goda skäl att försöka höja nivån. 
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I relationer där den ena personen har mer makt än den andra är kostnaden för både det 

mänskliga och det sociala stort för båda personerna (a.a). 

 

Med en enkel bild kan man beskriva relationen mellan två personer och relationens betydelse 

för den enskilda gruppens och skolornas kultur och klimat. 

 

SAMSPEL / RELATIONER 

 

 

Innehållsdimensionen 

= vad vi gör eller pratar om 

 

 

Processdimensionen 

= hur vi gör det 

 

 

 

 

 

 
 

Figur 5.  Relationen mellan två personer och dess betydelse för den enskilda gruppens och skolornas kultur och 

klimat. ( Figuren återgiven efter Juul & Jensen , 2003 s.104.) 

 

Det vi gör tillsammans och det vi undervisar i och talar om ryms i innehållsdimensionen. 

Skolans innehåll är i olika grad bestämt i förväg och elevers och vuxnas inställning till detta 

sträcker sig från ren plikt till ett målinriktat intresse och engagemang. Processdimensionen 

däremot innehåller sättet vi gör det på. Det är inte bara den pedagogiska metoden som bidrar 

till att skapa samvarons och samarbetets goda ton, stämning och atmosfär utan även fenomen 

som t.ex. kroppsspråk, den indirekta kommunikationen, undertryckta och uttryckta känslor 

mm. Med andra ord så är det summan av våra medvetna och icke-medvetna yttre och inre 

beteenden som skapar samvarons och samarbetets ton. Innehållsdimensionen påverkar 

processdimensionen i allmänhet mindre än omvänt. Skolornas olika aktiviteter engagerar barn 

och vuxna i olika hög grad och detta påverkar självfallet kvaliteten i arbets- och 

samarbetsprocessen. I det pedagogiska arbetet har alltid den innehållsrelaterade och den 

ämnesinriktade processen haft hög prioritet och har sina egna väletablerade ämnesdiscipliner 

och begrepp medan de interpersonella processernas betydelse har förbisetts i olika grad (Juul 

& Jensen, 2003). Vi tolkar Juul och Jensens beskrivning av innehålls-processdimensionen 

som en vidare skildring av Scheffs teori om sociala band (Aspelin, 2010). De sociala banden 

är det som håller samman människor och olika grupper. Det är också de sociala banden som 
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lägger människans grund till sin identitet. Genom såväl verbal som icke verbal 

kommunikation bygger vi upp sociala band och det är framförallt människornas sätt att bete 

sig mot varandra som påverkar banden. Varje gång det uppstår ett möte mellan två personer 

som identifierar varandra byggs det sociala band. Sociala band beskriver inte relationens 

tillstånd mellan två personer, dock kan man skönja mönster i relationen. Det är viktigt att 

påpeka att mönstret inte är statiskt utan är ständigt i förändring mellan stabilt och instabilt 

tillstånd (Aspelin, 2010). 

 

Enligt Juul och Jensen (2003) så är fokus på de interpersonella processerna på vad som sker 

här-och-nu mellan personerna och inte på personernas individuella, historiska förutsättningar. 

Kvaliteten i processen bestäms i vilken omfattning varje persons konstruktiva och destruktiva 

mönster aktualiseras och ger uttryck åt sig som en del av processen. En process kan ha tre 

kvaliteter: 

 Processen är symtomskapande, vilket betyder att en person utvecklar 

destruktiva/självdestruktiva beteende som är nytt i relationen och inte behöver finnas i 

andra relationer. 

 Processen är symtomvidmakthållande, och menas att personens 

destruktiva/självdestruktiva beteende som hon/han hade när relationen ingicks ändras 

inte. 

 Processen är symtomläkande, och innebär att det destruktiva/självdestruktiva beteende 

personen hade innan upphör i alla personens relationer. 

Dessa tre kvaliteter ingår i en varierad blandning i alla interpersonella processer. Vi är alla i 

någon mån både potentiellt våldsamma och socialt hänsynsfulla, öppna och slutna, stabila och 

flexibla. Kvaliteten i det som pågår mellan oss avgör vad som händer med denna potential. 

När det händer är det inte beroende av den enskildes intelligens, medvetenhet eller förmåga 

att vara i direkt kontakt med andra personer. Den aktuella processen är inte orsaken och detta 

är viktigt att understryka. Det finns alltid många orsaker fördelade mellan personerna och 

deras historia men kvaliteten i den interpersonella processen är så väsentligt att den 

processansvarige har ett mycket stort ansvar (a.a.). Birnik (1998) hänvisar till ett forskarlag i 

Holland som har fört diskussioner om vilken betydelse interpersonella relationer har mellan 

lärare och elev för att få undervisningen att fungera bättre. De hävdar att studier av de 

interpersonella relationerna kan ge ett bidrag till att skapa och upprätthålla ett positivt 

klassrumsklimat. 
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3.4.1 Relationen mellan vuxna och barn 

I interaktionen mellan vuxna och barn är det uteslutande den vuxna som har ansvaret för 

samspelets kvalitet och dess konsekvenser. Det finns en orsak till detta, barn kan inte ta 

ansvar för kvaliteten i sin relation till de vuxna. Dock kan de ha åsikter om dem, förslag och 

önskemål om förändringar men de kan inte ta ansvaret. Dålig trivsel för barnet och sämre 

relationskvalitet blir konsekvensen när barn direkt eller indirekt ges ansvar för sina relationer 

till vuxna. En svag punkt hos barn är att de samarbetar och automatiskt försöker fylla igen det 

tomrum som vuxna lämnar efter sig. När en skolklass har ”tagit över makten” refererar man 

ofta till detta och menar att det är olämpligt. Det är inte ”makten” som eleverna tagit utan det 

beror på att lärarna inte har kunnat eller velat ta på sig det processuella ansvaret. Barn vill 

naturligtvis få inflytande över innehållsdimensionen inom de ramar den demokratiska 

processen skapar men när de ”styr” allting beror det på ett destruktivt vuxen-barn-samspel 

som de inte har något språk för och kan bara uttrycka indirekt genom sitt beteende (Juul & 

Jensen, 2003). 

 

Två viktiga kvaliteter enligt Juul och Jensen (2003) i vuxen-barnrelationer är att de stärker 

den vuxnas ansvar och inbegriper barnets verklighet. Relationens kvalitet ökar eller bekräftas 

genom att dämpa eller ta bort barnets signalbeteende om dessa kvaliteter finns i de 

pedagogiska interventionerna. Vuxna och barn som inte trivs behöver samma saker i sina 

betydelsefulla relationer nämligen att bli sedda, hörda och tagna på allvar. Det finns ingenting 

inom skolans ramar, mål och resurser som förhindrar att dessa kvaliteter utgör en integrerad 

del av de vuxnas professionella beteende. Barns beteende både påverkar och påverkas av 

kvaliteten i de interpersonella processerna men även om barnens påverkan verkar stort är det 

fortfarande kvaliteten de vuxnas ansvar. Barnen kan inte göras medansvariga även om de är 

medverkande. Vuxna har behov av att bli tagna på allvar, sedda och hörda men det händer 

bara i den utsträckning de håller fast vid och använder ansvaret för relationen både 

innehållsmässigt och processuellt. De viktigaste beståndsdelarna i vuxen-barnrelationen är 

den vuxnes vilja och förmåga att ta ansvaret för relationens kvalitet och att stå fast vid det när 

det inte lyckas (a.a). 

 

3.5 Relationskompetens 

Juul och Jensen (2003) menar att begreppet relationskompetens enbart bör gälla för relationer 

där den ena parten är professionell och den andra inte är det. Detta motiverar de med att den 

centrala kvaliteten i t.ex. föräldra-barn relationer är av emotionell och irrationell karaktär. För 
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pedagoger ställs det annorlunda och större krav på deras insikt, rationalitet och överblick. 

Kompetens står för makt och skicklighet och inte bara för kunskaper om relationer utan också 

för förmågan att använda sig av kunskaperna. Grunden för all pedagogisk aktivitet utgörs 

enligt Juul och Jensen (2003) av pedagogernas omsorg om relationer. Förmågan att förmedla 

kunskaper skall kompletteras med en kompetens där pedagogen upprättar och bevarar 

relationer. När Normell (2002) definiera begreppet professionellt förhållningssätt är en av 

förklaringarna att läraren ska kunna skapa, utveckla och avsluta goda relationer till eleverna 

så att ett optimalt lärande underlättas. Aspelin (2010) visar på att det också är nödvändigt att 

pedagogen målmedvetet arbetar med att utveckla sin sociala förmåga om det finns brister när 

det gäller respekt och förståelse mellan lärare och elever. Elevernas individuella utveckling är 

enligt honom beroende av pedagogens kunnande att hantera relationer. Normell (2002) menar 

att det inte bara är fakta och färdigheter som eleverna behöver lära sig i skolan idag utan 

eleverna behöver också vägledning i hur man samspelar med andra. Detta medför att kraven 

på pedagogens integritet och mognad blir större än den var förr. Lärarna behöver i större 

utsträckning än tidigare ta ställning till sig själva och vad det innebär att vara förebild och 

identifikationsobjekt för eleverna när gränserna mellan undervisning och social fostran suddas 

ut. Juul och Jensen (2003) menar att ett pedagogiskt huvudmål är att utveckla barns och 

ungdomars sociala kompetens och för att pedagogen ska kunna uppfylla detta mål krävs 

relationskompetens från den vuxnes sida. De kvaliteter som utgör och skapar goda relationer 

för vuxna och barn är desamma och den enes kompetens utvecklas i samspel med den andres. 

Den pedagogiska relationen är, enligt Aspelins (2010) tolkning av Buber, utbildningens 

grunder alltså den viktigaste stödytan för elevernas sociala och personliga utveckling. 

Relationen är också en lärprocess medan elevernas utveckling till stor del sker genom lärarens 

medverkan.  

 

Juul och Jensen (2003) delar upp relationskompetens i två innebörder. Det första kallar de för 

”det pedagogiska hantverket” och den andra för ”den pedagogiska etiken”. Det pedagogiska 

hantverket definieras som pedagogens skicklighet att se den enskilda eleven på dess villkor 

och anpassa sitt eget beteende efter detta, utan att ta från sig ledarskapet samt förmågan att 

vara autentisk i kontakten. Att ”se” barn beror enligt dem på fyra förhållanden i olika 

kombinationer: den vuxnas vilja att ”se”, den vuxnas egna upplevelser av att ha blivit ”sedd” 

och inte ”sedd”, resultatet av den vuxna människans erfarenheter med barn och den 

människosyn dessa organiseras i förhållande till och till sist den vuxna yrkespersonliga 

utvecklingen. Normell (2002) menar att hur lärare handskas med mötet med eleverna beror 
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mycket på vilka erfarenheter de har av egna föräldrar och lärare, hur de blev sedda och 

bemötta av dem. Upplevelsen enligt Juul och Jensen (2003) att bli ”sedd” för den man är, är 

helt olik känslan att bli sedd på eller iakttagen. Känslan av bli ”sedd” kan bekräfta det man 

redan vet om sig själv eller medföra en ny spontan bekräftelse av vem man är. Att ”se” barn 

betyder att man ser bakom beteendet, dessutom betyder det först och främst den vuxnas 

förmåga att samla in information om barnet och hela tiden nyansera sin bild av honom/henne 

och bekräfta detta med språk. Att erkänna och bekräfta eleven skapar en upplevelse av att bli 

”sedd” medan ett normativt värderande språk för med sig känslan av att bli avslöjad eller 

utpekad. Barnets självbild och möjlighet att utveckla sitt inre ansvar ökar när den vuxna har 

en förmåga att ”se” barnet. Den andra innebörden kallar de för ”den pedagogiska etiken” och 

handlar om pedagogens vilja och förmåga att ta fullt ansvar för relationens kvalitet. Denna 

förmåga är viktigt eftersom den förebygger kränkningar av båda parters personliga integritet 

(a.a.). 

 

3.6 Relationer och inlärning 

I en studie från Nya Zeeland (Hattie, 2009) visar att elever, föräldrar och rektorer betonar att 

relationen mellan lärare och elev påverkar elevens prestation. Lärarna däremot ser en stor 

inverkan på elevernas prestation i förhållande till elevernas attityder och anlag, deras hem 

eller arbetsvillkoren i skolan. De menar att bristen ligger hos eleverna om de inte lär sig 

något. Att bygga relationer med elever innebär medverkan, effektivitet, respekt från läraren 

och låta elevens erfarenheter synliggöras i klassrummet. Det krävs skicklighet från läraren att 

vidare utveckla relationerna såsom att kunna lyssna, empati, omsorg och en positiv syn 

(Hattie, 2009). Birnik (1998) hänvisar till Rogers som menar att det är kvaliteten på lärar-

elevrelationen som avgör hur effektiv en lärare är och inte själva ämnesinnehållet. Lärarens 

sociala kompetens och hans/hennes didaktiska förmåga är intimt förknippade med varandra. 

Interpersonella relationer i skolan har varit intressant för socialpsykologin. Feldman (a.a.) 

menar att socialpsykologins inriktning mot interpersonella relationer skapar en särskild 

möjlighet att utforska samspelet i klassrummet. Scheff utgår enligt Aspelin (2010) framförallt 

från mikrovärlden när han studerar sociala band. Ett mikrosociologiskt tillvägagångssätt 

karakteriseras av att man studerar vardagliga möten mellan olika människor. I litteraturen 

nedan läggs ett stort ansvar på läraren att han/hon upprätthåller en relation där eleven känner 

sig trygg, sedd mm. Ser man klassrummet ur ett mikroperspektiv kan det förekomma 

situationer som påverkar lärarens möjlighet till att skapa en trygg klassrumsmiljö. En sådan 
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situation kan vara när två elever pratar med varandra under en lärargenomgång. Eleverna 

bygger då sociala band med varandra som i sin tur stärker deras positioner till läraren. Detta 

ger eleverna en mikropolitisk fördel då de kan samarbeta inbördes, parallellt med den 

offentliga kommunikationen (Aspelin, 2010).  Betraktar man lärar-elevrelationer utifrån 

Feldman (Birnik, 1998) perspektiv kan man inte påstå att en elev är ointresserad utan att se 

detta i relation till läraren. En orsak kan vara att läraren skapar ointresse hos eleven. Detta 

innebär att läraren bör gå till sig själv och reflektera över sitt eget sätt gentemot eleven och 

inte lägga hela problemet på eleven. För att eleven ska känna sig trygg och accepterad av 

läraren bör läraren skapa ett undervisningsklimat som är acceptabelt både för eleven och för 

läraren själv. Elevens och lärarens interpersonella relationer har betydelser för hur motiverad 

eleven är och eleven blir motiverad när de känner att läraren bryr sig om dem (a.a.). Hattie 

(2009) menar att i de klasser där det finns en person-centrerad lärare finns det mer 

engagemang, mer respekt både för sig själv och andra och det finns högre prestations resultat.  

Cornelius-White i Hattie (2009) konstaterade i sina undersökningar att de flesta elever som 

inte vill komma till skolan eller inte gillar skolan gör det främst för att de inte tycker om sin 

lärare. Han påstår att man förbättrar lärare-elevrelationen genom att läraren underlättar varje 

elevs utveckling genom att visa att de bryr sig om varje elev och visar empati.  

 

Om en lärare inte har förmågan att dela med sig av sina kunskaper och får eleverna 

intresserade av att skaffa sig kunskap har det ingen betydelse hur väl läraren kan sitt ämne 

enligt Birnik (1998). Elever har en uppfattning om hur de anser att en lärare bör vara. Clark i 

Birnik (1998) redovisar fyra behov som elever vill att lärare skall tillgodose. 

 Att bli sedda. 

 Att bli uppmuntrade. 

 Att bli respekterade. 

 Att bli vägledda. 

Elever har även rädslor som kan hämma deras utveckling och inlärning, Clark beskriver dessa 

som: 

 Rädsla att bli övergiven 

 Att bli förtvivlad eller börja misströsta. 

 Att känna sig löjlig. 

 Att känna sig bortkommen eller vilsen. 
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Relationsskapandet går hand i hand med inlärningen av ämneskunskaper och därför behöver 

inte läraren enbart vara fokuserad på att skapa en varm och tillitsfull relation som är skild från 

lärarens ämnesundervisande funktion. För att kunna skapa en konstruktiv relation mellan 

läraren och eleven måste eleven ha tillit till läraren. Hattie (2009) har rangordnat olika 

faktorer som har betydelse för elevprestationer. Han har konstruerat en barometerskala där 

138 olika faktorer blir graderade och dess effekt kan avläsas. De index som är mellan 0 – 0,15 

är vad eleven troligen själv skulle kunna uppnå utan skolgång, index mellan 0,15 – 0,40 är 

typiska effekter av lärare. Index över 0,40 kallas för ”zon av önskad effekt” eftersom dessa 

influenser har störst påverkan på elevernas resultat. 

 

                                                                    Medium 
 

 

 

 

 

 

 

Figur 6. Lärare-.elevrelation har ett index på d=0,72 och ger önskad effekt på elevernas prestation. Detta index 

baseras på 229 studier och lärare-elevrelationen rankas som den elfte viktigaste faktorn för elevens lärande. 

(Figuren återgiven efter Hattie, 2009 s.118.) 

 

Lärarens förväntningar på eleven har också inflytande på lärare-elevrelationen menar Birnik 

(1998).  Olika undersökningar hävdar att lärarens förväntan på eleven sätter sin prägel dels på 

hur läraren uppfattar eleven både i hänsyn på skolprestation och sociala handlingar och dels 

på hur eleven uppfattar sig själv. Vill läraren att hans/hennes elever ska lära sig mer bör 

läraren lägga tyngdpunkten vid deras socioemotionella relation. Det finns kritik till dessa 

resultat, att studierna har varit laboratioriemässiga. De studier som har gjorts i naturlig miljö 

har inte visat samma starka effekt men forskningen visar att lärarens förväntningar har 

betydelse för läraren och elevens relation (a.a.). 

 

I sin avhandling kom Birnik (1998) fram till att lärarna uppfattar utvecklingen av lärare-

elevrelationen som en av sina mest angelägna uppgifter. De flesta av lärarna menar att om de 

skall få eleven att lära sig olika ämnesinnehåll och intressera sig för undervisningen behöver 

de som lärare arbeta med att bygga relationer till sina elever, skapa en förtroendefull relation 
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mellan sig och eleven. Synliggöra eleven och skapa trygghet för dem tycker lärarna är viktigt. 

Lärarna bedömer att det krävs en nära relation mellan dem och eleverna för att det ska bli 

möjligt att bedriva meningsfull undervisning. Läraren ska vara hjälpsam och stödjande mot 

eleven, visa att eleven är accepterad som han/hon är trots att läraren och eleven inte alltid har 

samma synpunkter (a.a.). 

 

3.7 Specialpedagogens och speciallärarens roll och verksamhetsfält 

Specialundervisningens roll i en inkluderande skola har under ett tiotal år ifrågasatts. 

Utvärderingar och forskningsprojekt har visat att specialundervisningen främst har bedrivits 

skild från den vanliga undervisningen. Under 1990-talet har svenska elevers resultat sjunkit i 

jämförelse med internationella kunskapsmätningar och som en följd av detta startades en ny 

speciallärarutbildning år 2008 efter att ha varit nerlagd i flera år. Specialpedagogens och 

speciallärarens arbetsuppgifter är till stora delar lika, men skiljer sig också åt. Kortfattat kan 

man säga att specialläraren har ett undervisningsansvar medan specialpedagogen har en roll 

som kvalificerad samtalspartner och rådgivare i pedagogiska frågor för kollegor, föräldrar och 

andra berörda. Till skillnad från specialpedagogen skall specialläraren i högre grad fokusera 

på individnivå. Speciallärarens uppgift är bl.a. att ha förmåga att individanpassa arbetssätt 

efter varje enskild individ (Persson, 2008).  

 

Specialpedagogik är ett flervetenskapligt ämne som har utvecklats ur pedagogiken med nära 

kopplingar till andra discipliner som filosofi, psykologi, sociologi och medicin (Ahlberg, 

2007). För att klarlägga specialpedagogikens roll i skolan kan det vara motiverat att definierar 

vad specialpedagogik är och vad som skiljer den från vanlig pedagogik.  

 

Det specifika, sådant som blir aktuellt för barn som behöver mer och annorlunda insatser för att 

nå en optimal utveckling och optimalt lärande, är specialpedagogik. Insatser på en generell nivå 

är oftast inte tillräckliga för att dessa barn ska nå sin optimala nivå avseende lärande (Björck-

Åkesson, 2007 s. 91). 

 

…huvuduppgiften innebär att med utgångspunkt i elevers olikheter fortlöpande undanröja hinder 

för lärande och delaktighet. Det specialpedagogiska arbetet rör sig i spänningsfältet mellan 

skolans organisation, undervisningens innehåll och organisering samt den enskilde eleven 

(Ahlberg, 2007, s. 148). 
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Skolan kan sägas ha ett motsägelsefullt uppdrag: skolan skall sträva efter att acceptera 

människors olikheter men på samma gång skall skolan försöka att minimera olikheterna och 

avvikelserna. Idén om en ”En skola för alla”, en inkluderande skola där människors olika 

förmågor och sätt att fungera ses som en resurs och inte som ett problem står i kontrast till 

speciallärarens och specialpedagogens uppgifter som ofta handlar om att både stötta enskilda 

elever och att underlätta för den vanliga undervisningen. De skall identifiera vissa elever som 

avvikande och ge dem undervisning enskilt eller i grupp med syfte att rätta till individuella 

avvikelser samt att få dem att närma sig normalitet (Tideman m. fl., 2004). Även Nilholm 

(2003) belyser detta dilemma att alla elever skall ges liknande kunskaper och erfarenheter 

samtidigt som undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar. 

 

SPEKO-projektet, ett projekt som gjordes under 90-talet, visar att specialpedagogerna tyckte 

att deras viktigaste uppgift var att bygga upp elevernas självförtroende vilket klass- eller 

ämneslärarna tyckte var av mindre betydelse. Till skillnad från specialpedagogerna ser de 

helst att det specialpedagogiska stödet skall leda till att eleverna kommer ifatt (Persson, 2008). 

 

3.8 Konklusion av litteraturgenomgång 

Litteraturen i studien är vald utifrån syftet och problemformuleringen och handlar om elevens 

självbild och relationens betydelse för att stärka dess självbild. Diskussionen om när barnet 

startar sin uppfattning om sig själv skiljer något åt men man kan ändock säga att vid 

femårsålder har barnet börjat utveckla sin självbild (Brodin & Hylander, 1998; Poulsen, 

2004). En förutsättning för att utveckla sin självbild är att ha relationer till andra vuxna än 

enbart till sina föräldrar (Birnik, 1998). Självkänsla och självförtroende har en snarlik 

betydelse för gemena man men i litteraturen framkommer dess skillnader. Självkänsla 

beskrivs som den bild man har av sig själv och självförtroende beskrivs som det man tror sig 

klara av och genomföra (Auno & Brandelius-Johansson, 2002; Juul & Jensen, 2003; Poulsen, 

2004). Självbilden påverkar skolarbetet. Gemensamt för den litteratur som behandlats är att 

det är viktigt att eleverna får ett positivt bemötande som leder till att eleven stärker sin tilltro 

till sig själv. Läraren har en stor roll i att vara ärlig mot eleven, ge konstruktiv kritik. Kritik 

som inte är ärlig upptäcks av eleven och som i sin tur istället kan sänka elevens självbild. 

(Auno & Brandelius-Johansson, 2002; Brodin & Hylander, 1998; Juul & Jensen, 2003; 

Kullberg, 2004). De sociala relationerna som utvecklas i skolan har stor betydelse för elevens 

välbefinnande och skall byggas på ömsesidig respekt (Birnik, 1998; Gunnarsson & Persson, 

1995). En av pedagogens huvuduppgift är att utveckla elevernas sociala kompetens och för 
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detta krävs det att läraren har ett professionellt förhållningssätt och kunnande i att skapa och 

utveckla samt avsluta goda relationer (Aspelin, 2010; Juul & Jensen, 2003; Normell, 2002). 

Precis som elevens självbild påverkar också eleven och lärarens relation arbetet i skolan. Det 

är viktigt att som lärare få eleven att känna sig trygg och accepterad och detta kan uppnås om 

läraren skapar en undervisningsmiljö som både är accepterat av eleven och av läraren. Vidare 

säger litteraturen att möjligheten att bedriva en meningsfull undervisning är beroende av den 

relation som finns mellan läraren och eleven (Birnik, 1998). 
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4 METOD 

I detta avsnitt redovisas för vilka metoder vi använde och hur vi gick tillväga vid arbetets 

uppläggning och materialinsamling samt hur vi bearbetade det insamlade materialet. 

 

4.1 Metodövervägande 

I den samhällsvetenskapliga forskningen är ofta inte en enda metod lösningen. Vilken eller 

vilka metoder eller kombinationer av olika metoder beror på undersökningens syfte, de 

praktiska svårigheter vi ställs inför och de tidsmässiga och ekonomiska resurser som vi har. 

Hur framgångsrik undersökningen blir hänger mycket samman med forskarens skicklighet 

och de problemställningar som är förknippade med forskningspraktiken (May, 2001) I vår 

studie kom vi fram till att tre olika metoder var möjliga att använda för att få svar på våra 

frågor: enkätundersökning, intervjuer och observationer.  

 

Alla dessa har för och nackdelar som vi måste ta hänsyn till. Enkätundersökningar anses vara 

ett förhållandevis snabbt och billigt sätt att få fram information. Dock måste man fråga sig om 

en enkätundersökning verkligen är det bästa valet av forskningsmetod, ofta är det nödvändigt 

att använda flera olika metoder. En stor fördel med intervjuer enligt Bell (2007) är dess 

flexibilitet. En nackdel med intervjuer är att de tar ganska lång tid i anspråk, därför har man 

under ett kortare projekt inte utrymme för mer än ett fåtal intervjuer. Det kan också visa sig 

att det är svårt att analysera de svar man får och frågorna tar lika lång tid att formulera som 

vid en enkätundersökning. Trots detta kan en intervju ge ett rikt material och ge kött åt de ben 

som enkäten bidragit med. En av de stora fördelarna med observationer är dess flexibilitet 

enligt May (2001). En annan fördel är att forskarna inte projicerar sin egen verklighet på den 

sociala världen som de försöker förstå. Nackdelar med att använda denna metod är de 

problem som är förknippade med att datainsamlingen i så hög grad bygger på forskarens 

förmåga att observera och välja ut. Forskarens egenskaper blir avgörande för resultatet. Gör 

man observationen i en småskalig miljö saknar den yttre validitet dvs. man kan inte 

generalisera den (a.a). 

 

4.2 Val av metod 

Vi valde att arbeta utifrån den fenomenografiska forskningsansatsen som innebär att man 

försöker göra en beskrivning av hur saker och ting uppfattas av människor (Stukát, 2005) 

Syftet med denna undersökning var både att utforska hur lärare arbetar med att stärka elevers 
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självkänsla/självförtroende i undervisningssituationer och undersöka hur lärare ser på vikten 

av en god relation mellan dem och eleverna och hur denna relation eventuellt kan påverka 

elevens skolsituation. Vi ville få en generell syn på vad lärare tyckte i dessa frågor och då 

blev enkäten ett självklart val för oss. Enligt Bell (2007) är syftet med en surveyundersökning 

att få ett svar på en och samma fråga från ett stort antal personer. Detta ger forskarna 

möjlighet att inte enbart beskriva utan också jämföra svaren dvs. relatera olika 

kännetecknande drag till varandra och visa hur man kan kategorisera resultaten på olika sätt. I 

en surveyundersökning ligger betoningen på att ta fram fakta och undersökningen ger svar på 

frågorna som rör vad, var, hur men inte frågan varför. Enkäten kan innehålla både öppna och 

slutna frågor. Öppna frågor ger respondenterna större frihet att besvara frågorna utifrån hur de 

uppfattar och tolkar frågan. Slutna frågor däremot begränsar antal svar men är lättare att 

analysera (May, 2001). Vi valde att ha slutna påstående men avslutade enkäten med en 

uppmaning där respondenterna själv skulle uttrycka sig om vad de som lärare anser var viktigt 

i arbetet med att öka elevernas självkänsla/självförtroende. För att få våra respondenter att ta 

ställning till våra frågor hade vi enbart svarsalternativen: tar helt avstånd, tar delvis avstånd, 

instämmer delvis och instämmer helt. Vår tolkning av instämmer delvis och tar delvis avstånd 

är att instämmer delvis är mer positivt än tar delvis avstånd. Vi valde medvetet att inte kopiera 

enkäten dubbelsidigt för att minimera risken att baksidan ej uppmärksammas. 

 

Det finns stora fördelar med att personligen dela ut enkäterna till de medverkande. När man 

delar ut enkäterna kan man förklara undersökningens syfte för deltagarna. Överlämnar man 

inte enkäten personligen behöver man skriva ett följebrev eller en introduktionstext. 

Utformningen av detta brev är viktigt då en allt för brysk eller insmickrande formulering kan 

få en negativ effekt på viljan att besvara enkäten. När man har en personlig kontakt med 

respondenterna är det lättare att skapa en positiv samarbetsinställning. Ett annat alternativ är 

att man skickar enkäterna med posten men det medför avsevärda kostnader och dessutom kan 

svarsprocenten bli lägre, därför bör detta alternativ undvikas om det är möjligt (Bell, 2007). 

För att minimera bortfallet i vår undersökning bestämde vi oss för att personligen dela ut 

enkäten i de arbetslag som skulle ingå i vår undersökning under ett av deras arbetslagsmöten. 

Vi utsåg även en person, efter samtal med personen, att ansvara för att svaren samlades in 

efter mötets slut och överlämnade dem till oss. Bell (2007) menar om bortfallet är stort så kan 

det medföra att resultatet blir snedvridet och därför bör man anstränga sig att göra bortfallet så 

litet som möjligt. 
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Intervjuer ger en god inblick i människors upplevelser, erfarenheter, åsikter, attityder och 

känslor enligt May (2001). Bell (2007) menar att intervjuer påpekar viktig data men 

uppgifterna säger bara vad människorna uppfattar, vad som sker men inte nödvändigtvis vad 

som egentligen sker. Rossman och Rallis (2003) säger att man ska välja intervjuer om man 

vill förstå individuella perspektiv, när man vill söka eller klargöra något, för att få en djupare 

förståelse för något, när man vill generera rika beskrivande data, när man vill samla kunskap 

om deltagarnas tänkande och när man vill lära sig mer om sammanhanget. Med vår 

enkätundersökning fick vi en generell bild av vad lärarna tyckte men för att få en mer 

nyanserad och djupare bild valde vi att komplettera med intervjuer. Bryman (1997) refererar 

till Webb m.fl. som menar att samhällsforskare får större tilltro till sina resultat då dessa 

kommer från mer än en metod, denna strategi kallas för triangulering. Man kan tolka 

begreppet triangulering att man ska använda sig av mer än en metod och får därför också mer 

än en sorts information. Ur det perspektivet kan man titta på kvantitativ och kvalitativ 

forskning som olika sätt att studera samma frågeställning. Forskarna kan göra större anspråk 

på att deras slutsatser är säkra eftersom slutsatserna har bekräftats på två olika sätt. När man 

tar till kvantitativa metoder för insamling av information i en studie som i huvudsak är 

kvalitativ beror det till viss del på att forskarens bedömning är att endast kvalitativa metoder 

inte gör att undersökningen blir tillräcklig bred och djup (a.a.). 

 

För att kunna genomföra så många intervjuer som möjligt beslöt vi oss för att gör intervjuerna 

var för sig. Vi förmodade att intervjusituationen skulle bli mer avslappnad när det var en-till-

en situation istället för att det rådde ett ojämnt förhållande mellan intervjuare och 

intervjudeltagare. Valet vi gjorde stod mellan strukturerade och semistrukturerade intervjuer. 

Enligt May (2001) tillåter inte strukturerade intervjuer den intervjuade besvara frågorna i egna 

termer. Det handlar bara om att få fram ett svar på frågan. Semistruktuerade intervjuer bygger 

på att intervjuaren har ett frågeformulär eller en lista med specifika teman som ska behandlas 

under intervjun. Frågorna behöver inte komma i den ordning som de är i intervjuguiden och 

detta gör att intervjupersonen har stor frihet att besvara frågorna på sitt sätt. Svaren är öppna 

och tonvikten ligger på den som blir intervjuad och hur han/hon utvecklar svaren (Bryman, 

2002; Denscombe, 2000). Denscombe (2000) menar att den intervjuade själv kan utveckla 

sina idéer och tala mer utförligt om ämnet som intervjuaren tar upp. Rossman och Rallis 

(2003) tar också upp att man inte som intervjuare får påverka respondenten. Frågor som inte 

är med i intervjuguiden kan också ställas, om det anknyter till något som den intervjuade har 

sagt enligt Bryman (2002). Dock skall frågorna i stort sätt ställas i den ordning som de står i 
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intervjuguiden. Likafullt påpekar Bryman (2011) att använder man en intervjuguide får man 

inte använda denna alltför strukturerat eller strikt utan det måste ges utrymme för flexibilitet 

då man ställer sina frågor. May (2001) menar att denna intervjuform är så pass strukturerad att 

man skall kunna skapa jämförbarhet. Semistrukturerade intervjuer är ett användbart redskap 

om man vill ringa in ett tema med flera olika metoder. Vi gjorde valet att frångå lite från den 

semistrukturerade intervjun genom att enbart ställa följdfrågan: kan du utveckla ditt svar? 

Detta för att intervjutillfällena skulle bli så likartade som möjligt. Vi beslöt även vid behov ta 

kontakt med respondenten om något framkom som var oklart eller vi ville fördjupa i enighet 

med Rhöse (2003). Bell (2007) tar upp att i en intervju kan man komma med enkätfrågor. 

Våra frågor som vi ställde i intervjun kan man se som enkätfrågor eftersom vi ställde samma 

frågor till samtliga respondenter. En av nackdelarna med intervjuer är att de tar lång tid i 

anspråk och har man inte stor tidsram till sitt förfogande ger det inte utrymme för mer än ett 

fåtal intervjuer (Bell, 2007). Har man ett litet antal personer som man intervjuar kan man inte 

generalisera menar Rossman och Rallis (2003). Resultatet som man får gäller endast denna 

grupp. Dock anser Bell (2007) att trots detta kan en intervju ge ett rikt material och ge kött åt 

de ben som enkäten bidragit med.  

 

Intervjuer kan registreras på olika sätt: genom diktafon, kamerainspelning, föra anteckningar 

eller i minnet. Det vanligaste sättet är att spela in intervjun med en diktafon. Fördelen med att 

använda sig av en diktafon är att intervjuaren kan koncentrera sig på ämnet och dynamiken i 

intervjun. Tonfall, pauser och samtalet registreras och intervjuaren kan lyssna av det om och 

om igen. Nackdelen med att använda diktafonen är att den inte innehåller visuella aspekter av 

intervjun, det saknas deltagarens ansikts- och kroppsspråk. En kamerainspelning av intervjun 

ger däremot de visuella aspekterna och detta ger en möjlighet till en rikare tolkning. Genom 

att inspelningen innehåller så mycket information blir analysen en tidsödande process (Kvale, 

1997). Det var dessa två alternativ vi valde mellan när vi diskuterade registreringen av våra 

intervjuer. Vi tror att många människor känner sig besvärade av en kamera under samtalet så 

valet blev att vi använde oss av en diktafon/mobiltelefon såvida samtycke till detta gavs. 

Många personer känner sig även besvärade av en diktafon/mobiltelefon men det är lättare att 

bortse från den efter en kortare tid upplever vi. Tillförlitligheten kan kontrolleras av andra 

forskare när man har ljudupptagningar från intervjuerna (Brymann, 2011). 
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4.3 Pilotstudie 

Vid en enkätundersökning bör man enligt Bell (2007) först pröva sina frågor för att se om 

frågorna är klara och tydliga, om frågorna har relevans till det man vill undersöka. Syftet med 

att göra en förundersökning hur enkäten fungerar innan man skickar ut den för att få bort alla 

konstigheter eller missförstånd så att den ska bli så lätt som möjligt för respondenterna att 

fylla i. Bell (2007) anser också att man bör testa enkäten på samma typ av personer som 

undersökningsgruppen ska innehålla men är detta inte möjligt tar man en grupp som är så 

snarlik som möjligt. 

 

Vi valde att pröva våra enkätfrågor på två arbetslag på våra skolor. I ett av arbetslaget ingår 

fem specialpedagoger/speciallärare och två lärare. Vi bestämde oss för detta arbetslag för det 

innehåller de yrkesgrupper som är väl insatta i våra frågeställningar. Det andra arbetslaget 

bestod av sex ämneslärare och dessa valdes för att vi skulle få synpunkter från den kategori av 

personer som till största del kommer att ingå i vår undersökning. Båda gruppernas 

huvudsakliga uppgift var att se om frågorna var relevanta till det som vi ville undersöka, om 

frågorna var tydliga så inga missförstånd kunde uppstå och om någon viktig fråga fattades.  

 

En intervjuare vinner självförtroende genom praktik enligt Kvale (1997) för att öka förmågan 

att skapa trygghet och stimulerande samspel är det bra att genomföra pilotintervjuer innan de 

egentliga intervjuerna. I träningssyfte kan man låta personerna i pilotintervjun spela olika 

roller men vi valde att genomföra pilotintervjun som de tilltänkta intervjuerna. Vi gjorde två 

pilotintervjuer med två lärare där vi dels ville ha deras åsikter om frågorna relevans till vår 

problemformulering och dels kunde vi se om antalet frågor var bra till den tid som vi hade 

avsatt till intervjun. Vi skickade frågorna i förväg till pilotrespondenterna för att de skulle 

kunna tänka över frågornas relevans men även för att de skulle kunna förbereda sig inför 

intervjun. Förutom de två provintervjuerna lämnades enbart frågorna till ytterligare två 

personer. 

 

Resultatet från pilotstudien angående enkäten var genomgående positivt dock hade de några 

synpunkter. Enkätens sista område: exkludering/inkludering ifrågasattes om det var relevant i 

förhållande till enkätens rubrik, de såg även en risk att arbetet blev för stort. Vi höll med om 

deras åsikt men med tanke på studiens syfte behöll vi området exkludering/inkludering, 

eftersom vi ville undersöka om det finns ett samband mellan lärare som på ett medvetet sätt 

arbetar med att stärka elevens självbild med att se elevers olikheter som en resurs istället för 



 37 

ett problem för att i förlängningen förhindra exkludering. En av de tillfrågade 

pilotrespondenterna uppfattade att uppgiften var att besvara enkäten istället för att granska 

den. Personen i fråga hade tillfört ett eget svarsalternativ till påstående ett och vi tolkade detta 

som att frågan kan vara svår att besvara. Utifrån detta formulerade vi om påståendet och 

menar nu att det kan vara lättare att besvara utifrån den skattning vi har använt i enkäten.  

Påstående tre på relationsområdet ansågs kunna misstolkas och av den anledningen 

formulerade vi om den. De tyckte att vi eventuellt skulle radera påstående två på samma 

område för då svaren inte gav något underlag till studiens frågeställningar samtidigt påpekade 

de även att det finns ingen lärare som kan skapa goda relationer med alla elever. Efter 

diskussioner har vi noga övervägt detta och beslutade oss för att ta bort påståendet. 

Pilotgruppen gav som förslag till påstående ett i området självkänsla/självförtroende att om 

man tar avstånd från påståendet behöver man som respondent inte fylla i resten av enkäten. Vi 

såg en fara med detta då risken var stor att många, utan att ens tänka efter och ta ställning till 

frågan kryssar i tar avstånd för att komma från arbetet med att besvara enkäten. Förutom 

ovanstående anledning behöll vi vårt ursprungliga upplägg för vi såg en vinst med att alla 

svarar oavsett om man tar avstånd eller instämmer i första frågan. Det gav oss ett mer 

nyanserat underlag till vår analys. Annan synpunkt var att påstående ett och två under 

självkänsla/självförtroende upplevdes som snarlika men vi hävdar att det finns en viss nyans i 

frågorna då det inte är självklart att en lärare arbetar medvetet med att stärka elevens 

självkänsla/självförtroende trots att de tycker att det är lärarens uppgift att göra det. Påstående 

tre och åtta under samma område upplevdes också som likartade medan påståenden för oss 

har olika betydelser. Påstående tre ska man besvara om självbilden påverkar elevens 

skolresultat medan påstående åtta efterfrågar om en positiv självbild ger positiva effekter i 

elevens skolarbete.  

 

Resultatet från vår pilotstudie inför intervjun resulterade i att en del frågeställningar har 

formulerats om. På frågan: Vad tänker du om elevers självkänsla? blev vi ombedda att 

precisera och omformulerade därför frågan till Upplever du att elevernas självkänsla är 

hög/låg? Motivera!. På de två sista frågorna under området självkänsla upplevde de 

tillfrågade personerna att vi skulle beskriva skillnaden mellan självkänsla och självförtroende. 

Ett annat alternativ som de gav oss var att stryka själförtroende. Vi menade att det är viktigt 

att självförtroende är med i frågeställningen för en del av studiens syfte innefattar även 

elevers självförtroende. Vi valde istället att lägga till frågan: Vad lägger du i begreppet 

självförtroende?. Detta val gjorde vi på grund av att vi ville se om lärarna skiljer på de två 
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begreppen. På en del frågeställningar föreslog de att vi skulle omformulera frågorna och gav 

oss förslag som vi tog till oss, frågornas innehåll förändrades dock inte. Ytterligare en 

synpunkt var att relationsbegreppet inte fanns med i syftet men vi menade att detta finns med i 

studiens frågeställningar. Därför har vi inte ändrat något i våra intervjufrågor. Intervjuguidens 

två sista frågor ville de att vi skulle förklara uttrycken exkludera och inkludera men detta har 

vi inte tillgodosett då vi inte vill ge vår tolkning av begreppen till de som vi intervjuar. 

Testintervjuerna hölls på våra respektive skolor. Vi höll oss inom den tidsram som vi har 

avsett att intervjun skall hålla sig inom, 45-60 minuter. De intervjuade upplevde det positivt 

att de fick prata fritt utifrån frågeställningarna. Dessa intervjuer spelades inte in med tanke på 

att vi inte kommer att ta upp dessa i vårt resultat. Förutom att vi testade frågorna gav det oss 

ett träningstillfälle att genomföra en intervju. 

 

4.4 Undersökningsgrupp 

Vi valde att göra vår undersökning på en gymnasieskola och på ett högstadium i två olika  

kommuner. Vi arbetar på respektive skola och att vi valde just dessa skolor var den 

begränsade tid vid hade till vårt förfogande och lärarna på skolorna tillhörde vår målgrupp i 

undersökningen. Bryman (2002) kallar detta för bekvämlighetsurval och förklarar detta med 

att urvalet består av personer som för tillfället råkar vara tillgängliga för forskaren. Nackdelen 

med detta urval är att resultaten kan vara intressanta men med denna urvalsstrategi kan svaren 

vara omöjliga att generalisera, att de tillfrågade inte är representativa för undersökningen. De 

fanns bara tillgängliga för forskaren. Vi bedömer att vårt urval är representativt för vår 

undersökning, då samtliga är lärare och vi undersöker hur lärare arbetar med att stärka elevers 

självkänsla/självförtroende i undervisningssituationer och hur lärare ser på vikten av en god 

relation mellan dem och eleverna och hur denna relation eventuellt kan påverka elevens 

skolsituation.  

 

4.4.1 Gymnasieskolan 

Gymnasieskolan ligger i en kommun med ca 42 000 invånare och är den enda 

gymnasieskolan i kommunen. En stor andel av eleverna kommer från arbetarfamiljer. Skolan 

består av två enheter och sammanlagt arbetar 197 pedagoger och 21 elevassistenter på skolan. 

Enheterna ligger i samma stad men i olika delar av staden. På båda enheterna finns det 

studieförberedande program och yrkesförberedande program. Det är bara den ena enheten 

som har ingått i vår studie och där arbetar sammanlagt 90 pedagoger och 13 elevassistenter. 



 39 

4.4.2 Högstadieskolan 

Skolan ligger i en kommun i södra Sverige som har cirka 14 800 invånare. Kommunen består 

av flera mindre orter och en större centralort. I centralorten ligger kommunens högstadieskola 

och där går 498 elever, från årskurs 6 till 9. En stor andel av eleverna kommer från 

arbetarfamiljer. Skolan har funnits i 50 år och lärarkollegiet är stabilt och det är många som 

har arbetat på skolan väldigt länge. Skolan är indelad i 5 olika arbetsenheter och varje 

arbetsenhet har sin inriktning. När eleverna söker till skolan söker de också till vilken 

arbetsenhet de vill gå i och av den anledningen är storleken på enheterna väldigt olika. På 

skolan arbetar 52 pedagoger och då är inte särskolans personal inräknad och ej heller 

långtidsvikarier. Vi valde bort långtidsvikarierna för de inte är behöriga lärare och särskolans 

personal för vi uppfattar att deras arbetssituation inte liknar övriga lärares på skolan. 

 

4.4.3 Urval 

De som ingick i enkätundersökningen är aktiva lärare på respektive skolor. Den enheten på 

gymnasieskolan som vi valde skulle ingå i vår undersökning arbetar 15 lärare på särskolans 

individuella program. Vi valde bort dessa lärare för deras arbetssituation skiljer sig ifrån de 

övrigas som ingår i undersökningen. De arbetar också med elevers självkänsla/självförtroende 

och relationer men deras elever har andra behov än skolans övriga elever. Vi valde även bort 

elevassistenterna för att urvalet skulle bli så enhetligt som möjligt. Till våra intervjuer valde vi 

fem personer på respektive skola. De blev valda utifrån vår åsikt att de på ett medvetet sätt 

arbetar med att stärka elevernas självbild i enlighet med studien syfte.  

 

4.5 Genomförande 

Innan vi gick ut med vår enkätundersökning bad vi två olika pilotgrupper titta på våra 

frågeställningar med hänsyn till vårt syfte och problemställningar. När vi sedan var nöjda med 

vår enkät började vi vår undersökning på våra respektive skolor. Vi gick ut i förväg och 

pratade med arbetslagsledarna, förklarade vårt syfte med undersökningen och bestämde tid 

när vi kunde komma till respektive arbetslag. När vi sedan kom till arbetslaget förklarade vi 

syftet med arbetet och hur vi skulle gå till väga med resultatet av undersökningen. Vi 

informerade även att det skulle ske intervjuer senare för att få ett djup i våra resultat. Vi bad 

dem observera att den sista frågan var en öppen fråga. Vi var oroliga att respondenterna skulle 

missa detta då övriga frågor var slutna. Vi bad dem fylla i enkäten och sedan lämna den till 

arbetslagsledaren som i sin tur överlämnade svaren till oss. Detta arbetssätt minskade 
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bortfallet och det var endast sju utlämnade enkäter som inte lämnades in. Av dessa sju var där 

en person som inte ville besvara frågorna. De övriga sex var inte närvarande när enkäten 

genomfördes men har mottagit den av arbetsledaren men inte besvarat påståendena.  

 

När våra intervjufrågor var gjorda lämnades dessa och ett missivbrev till fyra olika personer 

där vi bad dem att titta på frågornas relevans till vårt syfte och problemställningar. Vi bad 

dem även se om det var någon fråga som de tyckte vi fattades. Vi beslöt att vi skulle intervjua 

fem personer på respektive skola. Kvale (1997) menar att man ska intervjua tills det inte 

framkommer något nytt och vi ansåg att vårt antal av intervjupersoner bör täcka upp detta. Vi 

tillfrågade de personer som vi valde ut om de ville medverka i vår undersökning. Tid 

avtalades för intervjuerna med respektive person och de fick ut ett missivbrev och 

intervjuguiden några dagar innan för att kunna förbereda men också för att känna sig trygg 

inför intervjun. Kvale (1997) menar att de första minuterna av intervjun kan bli avgörande för 

hur hela intervjun utvecklas. När vi gjorde intervjun satt vi i ett enskilt rum på skolan för att 

inte bli störda. Vi började varje intervju med att tacka att de ville vara med, beskriva vad det 

var vi ville undersöka och detaljer om de praktiska förhållandena kring inspelningen av 

intervjun. De blev informerade om att de kunde avbryta intervjun när de ville och om de ville 

ta del av resultaten när undersökningen var färdig skulle de kontakta oss. Varje intervju tog ca 

20 – 60 minuter. Vi avslutade intervjun med att fråga dem om vi fick återkomma om det var 

något vi undrade över eller ville fördjupa oss i. Under en av intervjuerna tog minneskortet slut 

i diktafonen och detta upptäcktes först efter intervjun så därav gjordes anteckningar av 

intervjumaterialet direkt efteråt. 

 

4.6 Bearbetning 

Ett effektivt sätt att presentera frekvenser enligt Denscombe (2000) är att använda sig av 

stapeldiagram. Stapeldiagrammets styrka är att de är visuellt tydliga och lätta att läsa av. Detta 

förutsatt att man inte har för många kategorier, ju färre kategorier man har desto bättre effekt 

har diagrammet. Vi valde att presentera enkätundersökningen med hjälp av stapeldiagram. 

Den avslutande frågan som var öppen fann vi tre huvudkategorier som vi kunde placera 

respondenternas svar under. Utifrån dessa huvudkategorier skapade vi sedan underkategorier 

som sedan redovisas med stapeldiagram och löpande text med inspiration utifrån 

meningskategorisering. Meningskategorisering har länge använts för analys av kvalitativt 

material inom samhällsvetenskapen (Kvale, 1997). 
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Vi valde att dela in vår intervjuguide i tre olika teman, detta för att underlätta vår analys av 

intervjusvaren. Enligt Kvale (1997) ska man aldrig ställa frågan om hur man ska analysera sin 

intervju efter det att den är genomförd. Vi diskuterade också hur och om resultaten skulle vara 

jämförbara. Efter att en intervju var genomförd, lyssnade vi av den i sin helhet och 

transkriberade de svaren i intervjun som var relevanta till vårt syfte och vår 

problemformulering. Bryman (2011) menar att vissa intervjuer eller omfattande delar av 

intervjun inte är användbar för det forskningstema man har bestämt. Detta kan bero på att 

intervjupersonens svar inte är relevanta eller hon/han är tystlåten och ger knapphändiga svar. 

Detta medför att man inte ska känna sig tvingad till att transkribera allt material. Det bästa är 

att lyssna av sitt material några gånger och sedan transkribera de delar som man tycker är 

viktiga och relevanta. När man gör på detta sätt finns det en risk att man missar eller hoppar 

över visst material. Det kan även innebära att man måste gå tillbaka till de inspelade 

intervjuerna i en senare del i analysen för att säkerställa att man inte har missat något av vikt 

(a.a.).  

 

Den viktigaste delen enligt Kvale (1997) i en kvalitativ undersökning är tolkningen av 

intervjumaterialet, både den som pågår under själva intervjun och den som görs efteråt. Den 

vanligaste formen av intervjuanalys är ac hoc metoden som tillåter att man växlar fritt mellan 

olika tekniker under analysen. Vi valde att analysera vårt intervjumaterial efter denna metod. 

För att säkerställa intervjurespondenternas integritet valde vi att ge dem fingerade namn när vi 

presenterade resultatet. Sammanställningen av det inspelade materialet gjorde vi var för sig 

dock bearbetade vi det sammanställda materialet tillsammans. När det uppstod oklarheter 

lyssnade vi tillsammans igenom intervjun för att inga missförstånd skulle uppstå. Under hela 

arbetsprocessen utgick vi från likheter och olikheter i förhållande till studiens syfte och 

problemformulering. Våra tre huvudkategorier som har genomsyrat hela arbetet: syfte, enkät 

och intervju, behöll vi även i resultatredovisningen.  

 

Vid presentationen av vårt resultat valde vi att använda oss av meningskoncentrering som 

innebar att vi förkortade respondenternas yttrande till att enbart ta med det väsentliga utan att 

innebörden förlorades (Kvale, 1997; Kvale & Brinkmann, 2009). Vid citaten ändrade vi och 

förbättrade svenskan för att anpassa det till det skrivna språket. Detta bör man göra eftersom 

talspråket kan ge ett vardagligt intryck enligt Stukát (2005).  Endast de resultat som vi kunde 

koppla till vårt syfte valde vi att presentera och detta har inneburit att allt material inte 

redovisas 
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4.7 Tillförlitlighet 

Tillförlitligheten enligt Kvale och Brinkmann (2009) prövas genom begreppen reliabilitet, 

validitet och generaliserbarhet inom samhällsforskningen. Val av metod har ingen betydelse 

för insamlandet av information men däremot är man tvungen att kritiskt granska metodvalet 

för att avgöra om tillförlitligheten är tillräcklig. Då vårt arbete räknas till ett mindre 

forskningsprojekt blir det svårare att kontrollera tillförlitligheten med ovanstående begrepp: 

reliabilitet, validitet och generaliserbarhet.  

 

Reliabilitet är ett mått på vilken utsträckning metodvalet ger samma resultat vid olika tillfällen 

under olika omständigheter. Studiens intervjuer gjorde vi var för sig dock såg vi likartade 

resultat och därav kunde vi skönja en viss reliabilitet. Vi menar att om någon utomstående 

person hade genomfört intervjun hade resultatet blivit detsamma. Ytterligare en anledning till 

ökad reliabilitet tror vi är valet av semistrukturerade intervjuer där vi begränsade oss till att 

enbart hålla oss till följdfrågan ”kan du utveckla ditt svar?”. Då båda är verksamma på de 

skolor som ingår i studien kan detta ses både som en fördel och som en nackdel för 

reliabiliteten. Fördelen är att vi hade en mycket god förförståelse och inblick i verksamheten 

medan nackdelen var de förutfattade meningar som kan uppstå. En forskares värderingar och 

erfarenheter behöver inte vara något dåligt och således inte något som skall undanhållas 

(May, 2001). En aspekt som hade ökat reliabiliteten var om vi hade skickat tillbaka 

sammanfattningen av intervjuerna så att respondenterna hade kunna läsa igenom och 

eventuellt komplettera sina uttalanden. Detta gjordes ej men däremot bad vi att få återkomma 

till dem om det fanns några oklarheter.  

 

Validering innebär om en undersökning undersöker det som man vill mäta och beskriva. Vid 

validering går studiens innehåll och syfte före frågorna om metod (Kvale & Brinkmann, 

2009).  Ett trubbigt instrument för att mäta frågornas tillförlitlighet och giltighet är att 

använda sig av andra personer som tittar på frågornas relevans i förhållandet till syftet (Bell, 

2007). För att öka valideringen gjordes två pilotstudier, en inför enkäten och en inför 

intervjuerna. Triangulering innebär att man använder sig av flera olika datainsamlingsmetoder 

och som ökar tillförlitligheten i en studie (Rossman & Rallis, 2003 Bryman, 1997, 2002, 

2011). Vi valde att genomföra enkäter och intervjuer men hade även kunnat använda oss av 

observationer av de lärare som vi intervjuade. Observationerna hade i så fall styrkt såväl 

tillförlitligheten i intervjusvaren då det finns en risk att respondenterna talar osanning (Kvale 

& Brinkmann, 2009). Förutom tillförlitligheten i intervjusvaren hade observationerna också 
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ökat validiteten i studiens resultat i helhet. Med hänsyn till studiens syfte och den avsatta 

tiden menar vi att enkäter och intervjuer var det som bäst kunde mäta det vi ämnade 

undersöka. 

 

Generaliseringen inom den samhällsvetenskapliga forskningen menar att all kunskap skall 

vara giltig för alla platser och tider och för alla människor. Medan den pragmatiska 

konstruktionistiska och diskursiva ansatsen menar att all kunskap är beroende av den kontext 

vi lever i. Det är svårt att generalisera när man har ett fåtal intervjuer. Väljer man ändå att 

generalisera skall man kunna överföra resultaten till andra situationer av betydelse (Kvale och 

Brinkmann, 2009). Vi menar att kunskap är något som bildas i den sociala kontexten och 

möjligheten att generalisera resultat blir då genomförbart. Trots vårt synsätt valde vi att inte 

generalisera då vårt underlag är för litet för att hävda att alla lärare i Sverige tycker likadant 

som våra respondenter. För att vår undersökning skulle få ett trovärdigare resultat valde vi 

medvetet att utföra undersökningen i två olika kommuner. 

 

4.8 Etik 

Etiska frågor aktualiseras vid flera olika tillfällen under en samhällsvetenskaplig 

undersökning och då kan även etiska problem uppkomma (Bryman, 2002). Enligt Kvale 

(1997) förekommer etiska problem under hela intervjuundersökningen och eventuella etiska 

frågor bör uppmärksammas redan från start. Det var av stor vikt att vi i vår studie var 

medvetna om vilken roll etiska övervägande spelar i samhällsvetenskapliga undersökningar. 

 

Studien använder sig av data som samlades in via enkäter och intervjuer. Information om 

studiens syfte och genomförande lämnades enligt informationskravet före datainsamlingen 

vilket gjorde att de berörda lärarna själv kunde avgöra om de ville deltaga eller inte vilket i sin 

tur överensstämmer med samtyckeskravet. I analysen och redovisningen av insamlat material 

avidentifierades uppgifterna så att enskilda personers svar inte kan spåras enligt 

konfidentialitetskravet. Deltagarna informerades att det insamlade materialet endast är till för 

undersökningen och kommer att förstöras efter att studien är avslutad i enlighet med 

nyttjandekravet (HSFR:s etikregler, 1999). I övrigt har vi tagit del av och är införstådda med 

de regler och riktlinjer för forskning som finns på CODEX webbplats (Codex, 2010). 
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5 RESULTAT OCH ANALYS  

I detta avsnitt redovisar vi en överskikt av deltagarna i vår undersökning, därefter redovisas 

resultaten från enkät- och intervjuundersökningen. Vi redovisar såväl enkät- som 

intervjusvaren i de tre huvudkategorier som både enkäten och intervjumallen är indelade i. 

Efter varje huvudkategori kommer en efterföljande analys av resultaten. Vi är väl medvetna 

om att studiens syfte inte är att redovisa skillnaderna mellan högstadiet och gymnasiet men 

under genomförandet av enkätundersökningen fick vi förfrågan att redovisa våra resultat och 

visade ett intresse av att se den enskilda skolans resultat. För att tillgodose deras önskemål 

valde vi att redovisa skolornas resultat var för sig och undersökningens totala resultat i 

enkäten. Intervjurespondenterna presenteras med fingerade namn samt på vilket stadium de 

arbetar på. 

 

 

Diagram 1. Diagram 1 visar att 104 enkäter delades ut varav 97 personer har besvarat den. Av dessa 97 personer 

är 35 män, 56 kvinnor och 6 personer har ej uppgett sitt kön. Det är 10 personer varav 2 män och 8 kvinnor som 

har deltagit i vår intervjuundersökning. 
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Diagram 2. I diagrammet kan man avläsa att i enkätundersökningen det är 11 personer som är mellan 25 – 35 år, 

53 personer mellan 35 – 55 år, 30 personer mellan 55 – 65 år och 4 personer har ej uppgett sin ålder. I 

intervjuundersökningen är det 1 person mellan 25 – 35 år, 8 personer mellan 35 – 55 år och 1 person mellan 55 – 

65 år som deltog. 

 

5.1 Sammanställning av enkätundersökningen 

Svarsalternativet tar delvis avstånd på påstående åtta och svarsalternativet tar helt avstånd på 

påståenden ett till tre och åtta till tolv har uteslutits på grund av att ingen gav några svar på 

dem. Enkätens öppna fråga: Nämn tre egenskaper som du som lärare anser vara viktiga i 

arbetet med att öka elevens självkänsla/självförtroende, har vi utifrån lärarens svar delat in i 

tre huvudkategorier: arbetssätt, elevfokus och lärarfokus. Av 97 personer är det nio stycken 

som ej har besvarat frågan. De svarsalternativ som vi inte kunde placera in i våra 

underkategorier redovisas inte i resultatet. Anledningen till detta är att vi inte kunde urskilja 

vilken betydelse läraren lagt in i ordet såsom tillåtande, integritet och lojal. 
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5.1.1 Självkänsla/självförtroende 

 
Diagram 3. Resultatet från diagram 3 visar att 31 lärare på högstadiet, 26 lärare på gymnasiet, totalt 57 lärare 

instämmer helt och 16 högstadielärare, 23 gymnasielärare, totalt 39 lärare instämmer delvis. 1 gymnasielärare tar 

delvis avstånd från påståendet.  

 

 
Diagram 4. Av diagrammet kan man utläsa att 32 högstadielärare, 33 gymnasielärare, totalt 65 lärare instämmer 

helt. Det är 15 lärare på högstadiet, 15 lärare på gymnasiet, totalt 30 lärare instämmer delvis och 2 

gymnasielärare, totalt 2 lärare som tar delvis avstånd från påståendet.  
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Diagram 5. Diagram 5 visar att 37 högstadielärare, 33 gymnasielärare, totalt 70 lärare instämmer helt. De som 

instämmer delvis är 9 högstadielärare, 15 gymnasielärare, totalt 24 lärare och de som tar delvis avstånd är 1 

högstadielärare, 2 gymnasielärare, totalt 3 lärare. 

 

 
Diagram64. Dagens elever har större behov av att synas än gårdagens elever instämmer helt 14 högstadielärare, 

25 gymnasielärare, totalt 39 lärare och 25 högstadielärare, 15 gymnasielärare, totalt 40 lärare instämmer delvis. 

Det är 8 högstadielärare, 6 gymnasielärare, totalt 14 lärare som tar delvis avstånd och 2 gymnasielärare, totalt 2 

lärare tar helt avstånd från detta påstående. 2 gymnasielärare valde att inte besvara detta påstående. 
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Diagram 7. I diagrammet kan man avläsa att 3 högstadielärare, 3 gymnasielärare, totalt 6 lärare instämmer helt 

och 29 högstadielärare, 24 gymnasielärare, totalt 53 lärare instämmer delvis. Det är 12 högstadielärare, 17 

gymnasielärare, totalt 29 lärare som tar delvis avstånd och 3 högstadielärare, 6 gymnasielärare, totalt 9 lärare 

som tar helt avstånd till påståendet. 

 

 
Diagram 8. Resultatet från diagram 8 visar att 35 högstadielärare, 35 gymnasielärare, totalt 70 lärare instämmer 

helt och 11 högstadielärare, 12 gymnasielärare, totalt 23 lärare instämmer delvis. Det är 1 högstadielärare, 2 

gymnasielärare, totalt 3 lärare som tar delvis avstånd och 1 gymnasielärare, totalt 1 lärare som tar helt avstånd. 

En gymnasielärare har även skrivit kommentaren ”alla vill inte komma till tals”. 
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Diagram 9. I diagrammet kan man avläsa att 16 högstadielärare, 8 gymnasielärare, totalt 24 lärare instämmer 

helt och 30 högstadielärare, 33 gymnasielärare, totalt 63 lärare instämmer delvis. Det är 1 högstadielärare, 7 

gymnasielärare, totalt 8 lärare som tar delvis avstånd och 2 gymnasielärare, totalt 2 lärare som tar helt avstånd. 2 

gymnasielärare har kommenterat ”försöker” och tar helt avstånd på grund av bristande tid. 

 

 
Diagram 10. Diagrammet visar att 34 högstadielärare, 31 gymnasielärare, totalt 65 lärare instämmer helt och 13 

högstadielärare, 19 gymnasielärare, totalt 32 lärare instämmer delvis. 
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5.1.2 Sammanfattande analys av självkänsla/självförtroende 

Av de 97 lärare som besvarade enkäten var det 59 procent som instämmer helt till att det är 

lärarens uppgift att stärka elevens självbild vilket vi tycker är ett förhållande lågt resultat. Vår 

förväntan var att näst intill samtliga skulle tycka att det är en läraruppgift. Anledningen kan 

vara att man som lärare ser det som sin huvuduppgift att få elever godkända i sina respektive 

ämne. Vi tror att av de 39 lärare som instämde delvis lägger ett ansvar hos föräldrarna och 

inte enbart hos läraren. Detta är ett förhållningssätt som vi står bakom då vi vet att självbilden 

grundläggs i hemmet men vi tycker ändock att det är en läraruppgift speciellt med tanke på all 

den tid som eleven tillbringar i skolan. Resultatet visar att det är fler lärare som arbetar 

medvetet att stärka elevens självbild jämfört med lärare som ser det som sin uppgift vilket kan 

bero på att en del lärare egentligen tycker att det är föräldrarnas uppgift men man gör det 

ändå. Ett sådant tvetydigt svar kan för oss framstå som opålitligt, svarar man ärligt eller svarar 

man utifrån förväntat svar? Resultatet visar ändock att lärarna ställer sig positivt till att 

anpassa kraven utifrån elevens förutsättningar för att förhindra att självbilden sänks. 

 

De lärare som delvis tar avstånd från att elevens självbild påverkar skolresultatet ändrar sin 

åsikt när det gäller om elevens positiva självbild påverkar skolresultatet. Innebörden i 

frågorna betyder för oss nästintill samma sak därav ställer vi oss frågande till resultatet. 

Merparten av de tillfrågade tycker att det är viktigt att eleverna känner sig sedda och få 

komma till tals vid varje lektion men de upplever att de tyvärr inte ser alla elever under en 

lektion. Detta är egentligen inte något förvånande resultat utan istället en bekräftelse på att 

lärarens arbetssituation är komplex. Den sammanlagda bilden vi får är att lärare på ett positivt 

sätt arbetar med att stärka elevernas självbild i undervisningen. 



 51 

5.1.3 Relation 

 
Diagram 11. Diagrammet visar att 28 högstadielärare, 29 gymnasielärare, totalt 57 lärare instämmer helt och 19 

högstadielärare, 20 gymnasielärare, totalt 39 lärare instämmer delvis. Det är 1 gymnasielärare, totalt 1 lärare som 

tar delvis avstånd till påståendet. 

 

 
Diagram 12. I diagrammet kan man avläsa att 16 högstadielärare, 16 gymnasielärare, totalt 32 lärare instämmer 

helt och 25 högstadielärare, 31 gymnasielärare, totalt 56 lärare instämmer delvis. Det är 6 högstadielärare, 3 

gymnasielärare, totalt 9 lärare som tar delvis avstånd. 
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Diagram 13. Det är 35 högstadielärare, 25 gymnasielärare, totalt 60 lärare som instämmer helt till påståendet 

medans 12 högstadielärare, 23 gymnasielärare, totalt 36 lärare instämmer delvis och 1 gymnasielärare, totalt 1 

lärare tar delvis avstånd. 

 

5.1.4 Sammanfattande analys av relation 

Resultatet visar att relationen har stor betydelse för arbetet med eleverna såväl betydelse för 

elevens inlärning, exkludering från helklassundervisningen som goda utvecklings- och 

lärandemiljöer. Detta var ett för oss förväntat resultat men vi måste ändå medge att vi har 

svårt att förstå de lärare som delvis tar avstånd till relationens betydelse. De lärare som delvis 

tar avstånd från att det är lärarens relation till eleven som kan avgöra om en elev exkluderas 

kan mena, tror vi, att en god relation hjälper inte elevens kunskapsutveckling. Detta 

överensstämmer med de lärare som inte anpassar kraven utifrån att förhindra att elevens 

självbild sänks. Vi reserverar oss för att det kanske inte är samma lärare som tar avstånd från 

de två påståenden men antalet lärare överensstämmer med varandra. 
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5.1.5 Exkludering/inkludering 

 
Diagram 14. Diagrammet visar att 8 högstadielärare, 5 gymnasielärare, totalt 13 lärare instämmer helt och 23 

högstadielärare, 20 gymnasielärare, totalt 43 lärare instämmer delvis. Det är 15 högstadielärare, 24 

gymnasielärare, totalt 39 lärare som tar delvis avstånd till påståendet. En högstadielärare har ej besvarat 

påståendet. En gymnasielärare har strukit under till största del och en gymnasielärare har satt ett kryss mellan 

instämmer delvis och tar delvis avstånd.  

 

 
Diagram15. Resultatet i diagrammet visar att 3 högstadielärare, 6 gymnasielärare, totalt 9 lärare instämmer helt 

och 16 högstadielärare, 27 gymnasielärare, totalt 43 lärare instämmer delvis att elever exkluderas pga. att 

relationen mellan lärare och elev är mindre bra. Det är 12 högstadielärare, 11 gymnasielärare, totalt 23 lärare 

som tar delvis avstånd och 15 högstadielärare, 6 gymnasielärare, totalt 21 lärare som tar helt avstånd till detta 

påstående. En högstadielärare har ej besvarat påståendet. 

 

8

23

15

5

20
24

13

43
39

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

instämmer helt instämmer delvis tar delvis avstånd

Elever i behov av särsklt stöd ska till största 
del vara inkluderade i 

helklassundervisningen

Högstadiet

Gymnasiet

Samtliga

3

16
12

15

6

27

11

6
9

43

23
21

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

instämmer helt instämmer delvis tar delvis avstånd tar helt avstånd

Elever exkluderas på grund av att relationen 
mellan lärare och elev är mindre bra

Högstadiet

Gymnasiet

Samtliga



 54 

 
Diagram 16. I diagrammet kan man avläsa att 4 högstadielärare, 10 gymnasielärare, totalt 14 lärare instämmer 

helt och 23 högstadielärare, 19 gymnasielärare, totalt 42 lärare som instämmer delvis. Det är 13 högstadielärare, 

17 gymnasielärare, totalt 30 lärare som tar delvis avstånd och 5 högstadielärare, 3 gymnasielärare, totalt 8 lärare 

som tar helt avstånd till påståendet. Två högstadielärare har ej besvarat påståendet. En gymnasielärare har 

kryssat i både instämmer delvis och tar delvis avstånd och är därför inte inräknad i resultatet. 

 

5.1.6 Sammanfattande analys exkludering/inkludering 

Alltför många, enligt oss, tycker att elever i behov av särskilt stöd ska få hjälp utanför 

klassrummet. Detta tror vi kan bero på lärarens nuvarande arbetssituation, hur väl fungerande 

undervisning man har och hur många elever som når upp till de nationellt satta målen. Ett 

annat resultat som vi upplever bekymrande är att 54 procent menar att elever exkluderas på 

grund av lärarens relation till eleven är mindre bra. Vi tror att många lärare vill ha homogena 

grupper som gör det lättare att bedriva undervisning med andra ord menar vi att en dålig 

relation påverkar undervisningen negativt och därför tror vi eleven exkluderas. Detta är för 

oss ett oprofessionellt yrkesbeteende då vi hävdar att det är elevens behov av hjälp som skall 

vara avgörande om eleven skall få stöd i en liten grupp. 

5.1.7 Öppen fråga 

På frågan: Nämn tre egenskaper som du som lärare anser vara viktiga i arbetet med att öka 

elevens självkänsla/självförtroende, sorterade vi in svaren i tre olika huvudkategorier: 

arbetssätt, elevfokus och lärarfokus. Många av de svar vi fått har varit snarlika men 

betydelsen har varit densamma och vi redovisar dem som underkategorier i stapeldiagram. 
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Diagram 17. Resultatet av diagrammet visar att 25 lärare menar att det är viktigt att man individanpassar 

undervisningen för varje elev. Det är 28 lärare som tycker att relationer är en viktig del av yrket och 13 lärare 

påpekade att strukturerad undervisning är bra. 

 

I begreppet Individanpassat har vi lagt in sådana svar som för oss betyder att läraren ger 

eleven uppgifter utifrån hans/hennes kunskapsnivå. Underkategorin Relationer har vi sorterat 

in svar som har med kommunikation att göra då vi hävdar att kommunikation och relation 

förutsätter varandra. Svar som att se och bekräfta eleven, stärka elevens självkänsla, 

föräldrakontakt och liknande svar ligger även under denna kategori. I Strukturerad 

undervisning sorterade vi in svar som visar att läraren ger tydliga mål, instruktioner och 

kunskapskrav. 
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Diagram 18. Diagrammet visar att 33 lärare menar att det är viktigt med uppmuntran och 10 lärare uppgav 

respekt som ett svarsalternativ. Det var 18 lärare som visar på att ett positivt klassrumsklimat stärker elevens 

självbild. 

 

Svar som berömma, ge feedback, uppmuntra och stötta eleven har vi placerat in i 

underkategorin Uppmuntran. Under begreppet Respekt har vi till skillnad från de övriga inte 

lagt in ytterligare svarsalternativ utan enbart olika former av ordvalet respekt. I Positivt 

klassrumsklimat har vi lagt in svar såsom trygghet, omtanke, förtroende, förstående, positiv 

och likalydande svarsalternativ. 
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Diagram 19. I diagrammet kan man avläsa att 25 lärare menar att ett stort engagemang är viktigt i arbetet med att 

öka elevers självbild. Det är 28 lärare som har svarat att yrkesskickligheten har betydelse och 49 lärare menar att 

deras personliga egenskaper påverkar arbetet med eleverna. 

 

I begreppet Engagemang ingår svarsalternativ som arbetsglädje, människointresse och under 

Yrkesskicklighet sorterade vi in ämneskunskaper, lärarens förmåga att vara flexibel samt 

lärarens förmåga att se möjligheter istället för hinder. I lärarens Personliga egenskaper har vi 

sorterat in begrepp såsom lyhörd, förmågan att vara en god lyssnare och empatiförmåga. 

 

5.1.8 Sammanfattande analys av öppen fråga 

Resultatet överensstämde med våra förväntningar. Alla hade liknande svar och såg framförallt 

relationen mellan lärare och elev, lärarens förmåga till att uppmuntra, individanpassa 

undervisningen och lärarens personliga egenskaper som de viktigaste i arbetet med att öka 

elevens självbild. Deras svar betyder egentligen inte att de arbetar utifrån dem men de är i alla 

fall medvetna om vilka egenskaper som krävs för att stärka elevens självbild. 

 

5.2 Sammanställning av intervjuerna 

För att ge en lättöverskådlig blick över våra respondenter har vi i nedanstående tabell 

redogjort för deras utbildning, antal år i yrket och på vilket stadium de arbetar på. 

Anledningen till att vi presenterar deras utbildning och antal år i yrket är med hänsyn till att 

det kan ha betydelse för vår tolkning av resultatet. Namnen är fingerade.  
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Namn Utbildning Antal år i 

yrket 

Stadium 

Sara Ämneslärare Sv/Ty 28 Grundskolan (Gr) 

Pernilla Ämneslärare SO 12 Grundskolan (Gr) 

Sofia Ämneslärare Sv/Fr/En 19 Grundskolan (Gr) 

Petra Ämneslärare Ma/NO 5 Grundskolan (Gr) 

Siv Ämneslärare Sv/En 10 Grundskolan (Gr) 

Rolf Studietorgslärare 28 Gymnasiet (Gy) 

Marie Karaktärsämneslärare 13 Gymnasiet (Gy) 

Johanna Speciallärare Sv/En 6 Gymnasiet (Gy) 

Bo Ämneslärare Sh/Ps 28 Gymnasiet (Gy) 

Annika Ämneslärare Sv/SvA 18 Gymnasiet (Gy) 

 
Tabell 1. Tabell över respondenterna och deras utbildning, antal år i yrket samt stadium de arbetar på. En 

studietorgslärare är en lärare som ej har betygsansvar, ej något kursansvar och arbetar i öppen verksamhet. 

 

5.2.1 Självkänsla/självförtroende 

Skillnaden mellan självkänsla och självförtroende var inte helt självklart för samtliga 

respondenter. De berättade att de fick sätta sig ner och tänka. Siv var tydlig med att berätta att 

hon inte riktigt visste skillnaden och vad begreppen innebar. De övriga hade en gemensam 

tolkning av begreppen.  

 
Självkänslan är förknippat med personligheten. Dels på hur man ser på sig själv och dels hur 

andra ser på en. Grundläggs när man är liten, hur man behandlas av sina föräldrar och sin 

omgivning. Hur man själv upplever att man blir behandlad och vilken ställning man har i den 

gruppen, det sammanhang man vistas i. Självkänslan är en linje genom hela livet (Sara, Gr).  
 
Genom att jag har jämfört mig med andra på olika områden där jag ser om jag är bra eller mindre 

bra på en sak. Mitt självförtroende växer om jag har majoriteten av bra upplevelser. I en situation 

kan jag ha självförtroende medan i en annan situation kan jag ha dåligt självförtroende och det 

beror på alla de upplevelser jag haft under alla mina år. Det finns många olika aspekter av 

självförtroende och framförallt är följande tre speciellt viktiga: mammans betydelse, extremt 

allvarliga händelser under uppväxten och läraren (Bo, Gy). 

 

Det Bo menar med mammans betydelse är att barnet oftast ärver mammans pessimism eller 

optimism. Extremt allvarliga händelser kan vara sådant som dödsfall inom familjen, 

skilsmässa under barnets tidiga levnadsår. Läraren har en mycket stor betydelse för elevens 

självförtroende då den har en position som kan både stärka eller sänka eleven. 

 

Alla tillfrågade lärare har gemensamt att det är viktigt för elevens självkänsla att 

undervisningen anpassas utifrån varje enskild elevs förutsättning. Det är viktigt att eleverna 

får uppgifter som dels ger dem en trygghet och dels utmanar dem kunskapsmässigt med andra 

ord får uppgifterna inte vara så svåra att eleven ständigt misslyckas. Det punkterades att 

eleverna inte skulle känna sig utpekade med att få annorlunda uppgifter än övriga 
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klasskamrater. Detta löser läraren genom att ge alla samma grunduppgift som anpassas utifrån 

elevens kunskap. Två lärare berättade att de hade olika metoder för att se varje elev under 

lektionerna. 

 

Tankeböcker är jättebra. De som inte vill säga något i klassrummet eller i den stora gruppen 

kanske säger något i boken (Pernilla, Gr). 

 

Jag har ett mått för mina lektioner och det är när eleverna går ut från mitt klassrum tar de mig i 

hand och säger hejdå och tittar mig i ögonen. Detta gör att jag åtminstone har sett alla elever en 

gång under lektionen (Marie, Gy). 

 

Två lärare från gymnasiet menade att relationen har betydelse för elevens självbild. De 

menade att lärarens positiva personlighet och lärarens förmåga att se eleven även utanför 

lektionssalen är viktigt för att stärka elevens självbild. 

 

Jag tror för det första att man inte ska lägga ribban för högt då det är skönt att lyckas lite då och 

då vilket påverkar självförtroendet positivt. Däremot bygger man självkänslan genom personliga 

relationer med eleverna. Jag tror att så länge jag är pigg och glad, visar att jag tycker om dem, 

tycker att det är kul att de kommer så känner de att de kan vara hur dåliga som helst rent 

prestationsmässigt men ändå må bra i sig själv (Johanna, Gy). 

 

. 

På frågan om lärandemiljöns betydelse för elevens självbild skiljer sig svaren åt från de båda 

stadierna. Lärarna på grundskolan har framförallt förknippat lärandemiljön till den psykiska 

miljön. Trygga klasser och grupper uppgavs som betydelsefulla faktorer och en förutsättning 

för att skapande för en god lärandemiljö där självbilden växer. Det är viktigt att eleverna 

känner att de vågar vara sig själva och vågar prata inför gruppen. Gymnasielärarna däremot 

lade tyngdpunkten på den fysiska lärandemiljön. De menade att klassrummets utformning och 

möblering har stor betydelse för om eleverna dels känner sig välkomna till skolan och dels för 

elevens lust till att lära. 

 

Av de tio tillfrågade lärarna var det sju stycken som medvetet arbetade med att stärka elevens 

självbild genom att individanpassa undervisningen.  De tyckte att det var viktigt att eleverna 

hela tiden hade möjlighet till att lyckas med uppgifterna. Olika arbetssätt som nämndes var; 

breda uppgifter, parallella kurser och rollspel/värderingsövningar. Breda uppgifter innebär att 

samtliga får samma grunduppgift men eleven arbetar utifrån sin egen förutsättning och 

betygsmål för ämnet. Även i de parallella kurserna arbetar eleverna utifrån sina betygsmål. 

Lektionerna är planerade utifrån betygskriterierna, en G-kurs och en VG/MVG-kurs, vilket 

innebär att eleverna på förhand vet vad som krävs av dem. De övriga tre lade tyngdpunkten på  
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relationen mellan dem och eleverna. De menade att de inte arbetade med att stärka elevens 

självbild medvetet utan det var deras personlighet som omedvetet stärkte elevens självbild. 

  

Jag går inte omkring och tänker oj nu måste vi ta tag i självkänslan utan det måste ligga i 

förhållningssätet, att man hela tiden förhåller sig så att det sker automatiskt. Jag tror att det är 

nog lite som man är som människa också antingen gör man det omedvetet i sin gärning eller så 

får man på något sätt träna upp det i sin utbildning så att man sen gör det omedvetet (Rolf, Gy) 

 

5.2.2 Sammanfattande analys av självkänsla/självförtroende 

Det förvånade oss inte att lärarna hade svårt att skilja mellan begreppen självkänsla och 

självförtroende, precis som mycket av litteraturen säger ligger de båda begreppen nära 

varandra och kan därför vara svåra att definiera. Det är svårt att säga om vi hade kunnat skilja 

begreppen åt om vi inte hade fördjupat oss i aktuell litteratur. Trots respondenternas svårighet 

kunde de ge oss en definition som stämde överens med vårt sätt att förklara begreppen.  

 

På frågan Om det finns elever med låg självkänsla, hur har du förhållit dig till eller tacklat 

detta? och frågan Arbetar du medvetet med att stärka elevernas självkänsla respektive 

självförtroende i undervisningen och hur gör du i så fall? var svaren likartade. Detta är i sig 

inte konstigt då vi i efterhand blivit medvetna om att de behandlar samma fråga. Det är 

naturligt när man som respondent samtalar att svaren på frågorna vävs samman. Vi uppfattar 

att de lärare som säger sig arbeta omedvetet med att stärka elevens självbild arbetar ändå med 

elevens självbild. Vi menar att deras professionella förmåga att bemöta eleven stärker eleven 

på ett positivt sätt utan att läraren egentligen tänker på det. Detta vågar vi påstå med hänsyn 

till de svar och det kroppsspråk som de har gett oss under intervjun. Dessa lärare utstrålar en 

aura av trygghet i sig själv som person, de sa till och med att deras yrke var ett kall. Vi 

upptäckte inte någon skillnad i deras sätt att arbeta om en lärare hade varit aktiv i många eller 

få år. 

 

Lärandemiljöns betydelse för elevernas självbild tolkade respondenterna olika. Trots att det 

inte ingår i vårt syfte att se skillnader mellan grundskolan och gymnasiet kan vi inte låta bli att 

ändå påpeka att grundskolans lärare svarade utifrån den psykosociala aspekten medan 

gymnasielärarna svarade utifrån den fysiska aspekten. Att det har blivit så här tror vi kan ha 

betydelse hur arbetsmiljön för läraren ser ut. På den aktuella grundskolan arbetar lärarna i 

arbetslag men också i en och samma enhet vilket medför en ”familjär” miljö. Till skillnad från 

grundskollärarna arbetar gymnasielärarna över programgränserna som vi tror får till följd att 
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vikänslan uteblir. Detta tror vi kan vara en anledning till synsättet på lärandemiljöns 

betydelse. Ytterligare en anledning kan vara, enligt oss, ålderskillnaden mellan eleverna. En 

gymnasieelev förväntas ta ett större eget ansvar för sin skolgång än en grundskoleelev. 

 

5.2.3 Relationer 

Alla de tillfrågade tycker att de har en god relation till de flesta av sina elever. Om en relation 

inte var så god så arbetade samtliga med att förbättra den. Relationen till eleverna har stor 

betydelse för de tillfrågade. En del av lärarna påtalade vikten av att även skapa goda relationer 

utanför klassrummet. De berättade för oss att de fikade tillsammans med eleverna och då 

pratade de sådant som filmer, musik och vad som skulle hända i helgen. Bo ser ett samband 

mellan relation, dålig självkänsla och kränkande upplevelse. Han menar att relationerna inte 

blir äkta när man hela tiden måste ha detta i åtanke. 

 
Våra elever idag är lättare att kränka därför de har så dålig självkänsla. När jag kritiserar deras 

arbete känner de sig kränkta för de kan inte skilja mellan sak och person. Detta medför att 

relationen kan bli konstlad eftersom man hela tiden tänker på att man inte ska kränka eleven (Bo, 

Gy) 

 

Gemensamt för lärarna var att de ansåg att deras starka sidor var att de kunde lyssna, 

kommunicera och har en positiv livssyn. En del nämnde även att det är viktigt för relationen 

till eleverna att man tycker om ungdomar och sitt arbete. Två av lärarna påpekade vikten av 

att hålla relationen professionell.   

 

Jag tycker inte att det är svårt att hålla en professionell distans. Eleverna ser inte mig som en 

kompis utan de ser mig som en lärare och så vill jag att det skall vara. Detta kan göra att en del 

upplever mig som lite sur men samtidigt så tror jag att de vet att när jag lyssnar på dem så har jag 

tid. Det är inte så att jag sitter och låtsaslyssnar och gör något annat under tiden. Det är bra för 

mig själv måste jag säga. Jag kan tycka att det är viktigt med gränser annars skulle det inte 

fungera för mig (Siv, Gr). 

 

Siv fortsätter med att berätta att det ibland kan vara svårt att hålla den distansen speciellt när 

man upplever sig vara den enda läraren i arbetslaget som gör det. En annan lärare ansåg att en 

av sina svaga sidor i relationen med eleverna var att hon har svårt att stanna upp och lyssna 

samt att läsa av vissa elever. Detta får till följd att de elever som inte svara snabbt utan 

behöver tänka innan hinner inte svara förrän hon har gett svaret själv.  
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Flertalet av de tillfrågade kopplade samman relationen med undervisningsmetoden. De menar 

att en individanpassad undervisning medför en god relation med eleven. Fyra lärare gav 

konkreta situationer där relationen hade stärkts. 

Jag hade en elev som jag inte riktigt gillade, kunde inte sätta fingret på vad det var som gjorde 

detta. Jag förutsatte alltid att det var han som gjorde saker och ting när något hände i 

klassrummet osv. Detta medförde att jag hade långa och många samtal med honom. En dag 

försvann våra ramminnen i vår datorsal. Den första jag kallade in var den här killen. När jag 

frågade honom blev han väldigt ledsen över att jag trodde detta om honom. Jag fick mig en 

tankeställare och efter detta har vi haft en mycket bra relation. Det var inte han som hade tagit 

minnena och jag har bett om ursäkt till honom. Det tog mig hårt att se hur besviken han blev 

över att jag inte hade högre tankar om honom (Marie, Gy). 

 

Jag har en elev som är jätteduktig på engelska men som sällan går till lektionerna. När han väl 

kommer skall han inte göra något utan han ska bara tramsa med de andra. Jag har gett honom ett 

erbjudande att tentera av engelskan för han har många varningar i andra ämnen och då tycker jag 

att det är bättre att han jobbar med dem på den här tiden. Efter jag gav honom erbjudandet sitter 

han enskilt och arbetar med de uppgifter han skall göra. Detta har lett till att han nu lyssnar på 

mig till skillnad till vilket han aldrig gjorde innan eftersom han påverkades av sina kompisar. Jag 

upplever att han har blivit öppnare än innan (Siv , Gr) 

 

Fyra lärare, vi återger två, gav konkreta situationer där relationen hade misslyckats eller 

försämrats. 

 

Jag har en elev i tyska som jag tidigare har haft men han har bytt till en annan grupp. Under 

praoveckorna skulle han gå hos mig. Det strulade till sig direkt för han hade inga böcker med sig 

och jag påpekar alltid det. Jag har ett rätt långt tålamod men det brister också och när vi hade 

hörövning satt han och slog med fingrarna i bänken. Senare under lektionen fick han ett papper 

av mig som han skulle skriva på men han sitter istället och river sönder det och blåser 

papperstussar upp i taket. Detta kan man som lärare inte acceptera vare sig för sig själv eller för 

de andra i gruppen. Jag sa till honom att lämna klassrummet. Jag har gjort det en gång förr med 

honom och då satt han kvar och han satt kvar den här gången också. Den första gången så gav 

jag mig efter ett tag och det var dumt gjort och han trodde nog att jag skulle ge mig den här 

gången också men nu gjorde jag inte det. Jag sa till de andra att vi fick avbryta lektionen i väntan 

på att han skulle gå ut. Jag stod framme vid katedern och tittade på eleven och han fortsatte att 

blåsa upp sina papperstussar i taket och de andra satt helt knäpp tysta. Det tog nog tio minuter 

och de andra började jobba och han vägrade att gå ut. För att lösa situationen sa jag till de andra 

att de få ha ledigt nu och så får han sitta kvar här hos mig tills lektionen tar slut. Jag släppte ut de 

andra eleverna och den här eleven ville också ut, han ville ut först av alla. Man hamnar då i en 

svår situation. Jag tar aldrig eller håller fast i en elev för då kan man råka illa ut själv men jag 

tyckte det var en bedrift av mig att jag lyckas släppa ut de andra tjugotvå medan jag höll honom 

kvar utan att röra vid honom. Sen var det bara jag och han ensamma kvar i klassrummet och då 

öppnar han fönstret och hoppar ut. Så där kan man väl säga att jag inte lyckades så bra. Ett annat 

exempel är om tre flickor som går i sjuan. Vi hade prov i går och vi har alltid en regel att de får 

gå när de är klara med provet när jag har kollat att de har gjort sitt bästa.  De försökte att lämna 

in prov till mig som inte var i fyllda men de påstod att de hade gjort sitt bästa. Jag sa till dem att 

det var ok att de lämnade in proven men att de inte fick ledigt för jag menade att de inte hade 

gjort sitt jobb och jag kan inte ge någon belöning då. De fick istället ta fram sina böcker och sätta 

sig ner och läsa på det som de skulle ha kunnat till idag. De blev jättesura därför att de inte fick 

gå och menade att jag höll dem kvar medan jag i sin tur menade att de hade ordinarie lektionstid 

så de fick vara snälla och sätta sig ner. Det är jag som strular in mig i relationer men jag kan inte 

acceptera dålig arbetsmoral – man måste sköta sitt jobb. Det kan i sin tur bli att relationerna får 

sig en törn, att man inte är så poppis och så schysst men när de ser tillbaka till sin skoltid om 

femton till tjugo år så kanske de ändå sänder en vänlig tanke till en för att man ställde krav.(Sara, 

Gr) 
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Ja, jag har relationer som har blivit mindre bra oftast med elever som är tystlåtna. De har nästan 

känt sig lite påhoppade av mitt hippa, glada sätt. De har faktiskt valt att gå tillbaka till sin gamla 

lärare, det får man väl kalla för ett misslyckande i relationen av något (Johanna, Gy) 

 

5.2.4 Sammanfattande analys av relation 

Att lärarna kopplade relationen till undervisningsmetoden var inget vi hade förväntat oss 

egentligen men vid bearbetningen av resultatet så blev det ändå en naturlig koppling. Vid 

närmare eftertanke är det fullt naturligt att relationen mellan lärare och elev påverkas av 

lärarens sätt att arbeta i klassrummet. En förutsättning för att kunna anpassa undervisningen 

på bästa sätt är att läraren har en relation, antingen god eller mindre god, till eleven. Vi hävdar 

att det är lättare att få en god relation till en elev om eleven upplever att läraren bryr sig om 

honom/henne. Ett resultat som överraskade oss var att inte alla lärare tog upp betydelsen av 

att skapa relationer även utanför klassrummet. Detta förvånade oss för vi ser skolan som en 

helhet. För att lyckas som lärare i klassrummet är det viktigt att man även bryr sig om eleven 

utanför klassrummet. En anledning till detta kan vara dels att lärarna inte kopplade samman 

frågan med det som sker utanför klassrummet och dels att de helt enkelt inte har tid och energi 

att hålla uppe relationen även utanför klassrummet. Precis som Bo förstår vi att en relation 

påverkas av faktorer runt omkring. Elever upplever ofta, enligt oss, att de blir kränkta i tid och 

otid och vi känner att det har gått inflation i ordet kränkning. Detta medför i sin tur att lärare 

inte alltid vågar vara naturlig mot eleven utan hela tiden har i åtanke sitt beteende gentemot 

eleven. Detta var inget som föll för oss naturligt men det var heller inte något som förvånade 

oss när vi blev uppmärksammade på sambandet. 

 

Lärarna uppgav att en förutsättning för att skapa goda relationer var att man var en god 

lyssnare, hade lätt för att prata med elever och att man hade en positiv inställning till livet. Vi 

har aldrig reflekterat över att en positiv och glad personlighet kan upplevas av somliga elever 

som något negativt. Vi har en förståelse för att alla elever inte klarar av en lärare som ständigt 

är positiv och ”klämkäck” men vi tror ändå att det är en fördel i skapandet av relationer. Vi 

har full förståelse för de lärare som uppgav att de inte tyckte att de hann med att lyssna och 

finnas till för eleven. Vi är själv verksamma lärare och vi vet att tiden och orken ibland inte 

räcker till för allt man vill. Siv var den enda läraren som inte såg det som ett misslyckande att 

inte ge all sin tid till eleverna. Hon hade det som en medveten strategi för att orka med sitt 

yrke och det är kanske synd att inte fler ser det så för att slippa känna sig ständigt otillräcklig. 
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5.2.5 Exkludering/inkludering 

Av tio tillfrågade lärare är det 5 stycken som menar att elever är exkluderade när de till största 

delen har undervisning utanför klassrummet. Om en elev går från enstaka lektioner i veckan 

räknas de fortfarande tillhöra klassen och med andra ord är dessa elever inkluderade i klassen. 

Resterande fem lärare har uttryckt att elever kan vara exkluderade i klassrummet. De menar 

att man som elev exkluderas från kunskapen om man sitter i klassrummet och inte förstår och 

inte heller får den hjälp man behöver. De säger vidare att även det sociala samspelet mellan 

eleverna har betydelse för om en elev skall känna sig utanför klasstillhörigheten. 

 

Jag menar att det är värre att man blir exkluderad från kunskapen än från klassen. De får sämre 

kunskaper om de sitter i klassen och inte riktigt förstår och ingen fångar upp dem. Det blir lite 

som den flumskola som vi har haft i Sverige under många år. Jag tycker att man skall få 

undervisning på den nivå man är på och att rätt person hjälper. Jag skulle själv inte vilja gå på en 

skola där det var så stor skillnad på alla i gruppen så att man är på helt skilda nivåer. Jag tror inte 

att det fungerar så i resten av samhället i alla fall inte på högskolan. Där är det så att det är vissa 

krav för att få vara med på en viss kurs man ska ha rätta förkunskaper. Har det strulat till sig 

under resans gång under de andra skolåren så tycker jag att vi här i skolan faktiskt får vara 

ansvariga att eleverna får de skadorna reparerade. Jag tycker inte det är ett straff att få komma till 

en mindre grupp och en annan lärare så man förstår, förstår sammanhanget (Sara, Gr). 

 

Elever som inte alls är med i grupperna, står utanför vårt system, man kan tillhöra en klass men 

inte riktigt vara med. Sitter de ensamma i matsalen? Kommer de naturligt med i ett grupparbete? 

Det räcker inte att de står med på klasslistan alla bitarna måste fungera (Rolf, Gy). 

 

Alla lärare är överens om att det inte finns någon gemensam lösning för alla elever i behov av 

särskilt stöd. De säger vidare att man måste se till varje elevs förutsättningar och behov. Som 

lärare måste man vara flexibel, ibland behöver eleven gå från undervisning och ibland inte. 

De poängterade att om en elev kommer till en liten grupp i ett visst ämne innebär det inte att 

de alltid skall tillhöra den lilla gruppen utan man måste som sagt se till elevens bästa. Men 

tyvärr är det ofta så att elever som en gång har hamnat i liten grupp stannar där resten av sin 

skolgång. Trots att de var överens om att det finns olika lösningar för eleverna var de ändå 

bestämda om sin egen åsikt hur de bäst vill hjälpa eleverna. Tre lärare tycker framförallt att 

eleven skall få hjälp i klassrummet av en speciallärare/specialpedagog. Eleverna blir stärkta 

av att få gå i den stora gruppen och samtidigt lär de sig också av de andra till skillnad från om 

man blir placerad i en liten grupp. 

 

I det stora hela tror jag att man skall vara kvar i klassrummet så mycket som möjligt, att man ska 

lyfta in hjälpen i klassrummet av en speciallärare/specialpedagog. Jag tror att man blir mer stärkt 

av att få gå med den stora gruppen. Det finns en risk att eleven känner sig sämre när den flyttas 

till en mindre grupp. Man ska inte ha en liten undervisningsgrupp där man alltid är för då finns 

det en risk att man alltid blir kvar i den gruppen. Tanken kan vara bra att få gå ifrån under en viss 

period/arbete som eleven har svårt med och sedan tillbaka in i klassen. Hade det fungerat så hade 
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det kanske varit det bästa men det känns ofta som om man lämnar klassen är det för alltid 

(Pernilla, Gr). 

 

Fyra lärare menar att man hjälper eleven bäst genom att placera den i liten 

undervisningsgrupp. Två av dessa fyra lärare är inte lika tydliga att uttrycka detta men av 

deras resonemang kan vi ändå utläsa detta. Däremot är Sara väldigt tydlig med att all hjälp 

skall ske i liten undervisningsgrupp. Hon hävdar att hjälp i klassrummet är den absoluta 

sämsta hjälpen man kan få, ser hellre att man som elev kommer till en liten trygg grupp och 

får rätt hjälp av en speciallärare/specialpedagog. 

 

Jag tycker att det är mer exkluderande att inte förstå, att inte få kunskapen än att få sitta i sin 

stora klass och känna sig inkluderad i kompisgänget men exkluderad från kunskapen. Det tycker 

jag faktiskt är att kränka eleven ( Sara, Gr). 

 

Bo skiljer sig till en viss del från de övriga tre lärarna. Han menar att det blir problem för hela 

klassen om många elever i behov av särskilt stöd får hjälp i klassrummet. Det är svårt att 

tillgodose varje elevs behov när skillnaden på deras kunskapsnivåer och förutsättningar är 

stor. Vidare säger Bo att hur man än gör så sitter där elever som exkluderas från 

undervisningen av en eller annan anledning. 

 

Av de tillfrågade lärarna var det tre stycken som tycker att man skall utgå från elevens behov 

just vid det aktuella tillfället. Vidare säger de att behovet skall utvecklas i förhållande till 

elevens utveckling och målet är att eleven skall tillbaka till klassrumsundervisning när dens 

förutsättningar är de rätta. 

 

Jag tror inte det finns ett svar på hur man bäst skall hjälpa elever utan man får titta på hur man 

bäst kan hjälpa den eleven. Vi har inte något universalsvar men målet skall alltid vara att eleven 

skall tillbaka till helklassundervisning. Jag tror att relationen mellan läraren och eleven har 

betydelse för om eleven, trots sina svårigheter, kan vara kvar i klassrummet. Jag tror också att 

det finns elever som hellre vill gå i liten undervisningsgrupp på grund av att de kanske har en 

bättre relation till den läraren än till ämnesläraren (Johanna, Gy). 

 

5.2.6 Sammanfattande analys av exkludering/inkludering 

Vi blev överraskade av de resultat vi fick hur lärare bäst skall hjälpa elever i behov av särskilt 

stöd då vi förväntade oss att dessa utvalda lärare hade en mer nyanserad bild av 

exkludering/inkludering. Vi trodde att lärarna skulle vara mer inriktade på att hjälpa elever i 

klassrummet. Olika anledningar till våra resultat kan vara hur lärarens nuvarande 

arbetssituation ser ut och hur läraren lägger upp sin undervisning i klassrummet. Vi menar att 

lärare som för tillfälligt har undervisningsklasser där de upplever sig inte räcka till är 
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sannolikheten större att man ger svar som att eleverna skall placeras i liten grupp större. I 

vissa ämnen är det så att läraren bedriver en mer lärarledd undervisning som kan leda till att 

läraren upplever det störande att en speciallärare/specialpedagog samtidigt är i klassrummet. 

Detta är ett resonemang som vi helt tar avstånd från för vi påstår att det är lärarens skyldighet 

att anpassa undervisningen så att en extra resurs i klassrummet skall vara en tillgång och inte 

ses som ett hinder. Det var inte många lärare som uttalat förknippade exkludering/inkludering 

med elevens självbild men däremot kan vi hos samtliga utläsa det mellan raderna. Alla lärare 

var överens om att man skall utgå från elevens behov vilket i sin tur påverkar elevens 

självbild positivt. 
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6 DISKUSSION 

I detta kapitel redovisas först en kort resultatsammanfattning, därefter följer en fördjupad 

diskussion där vi knyter ihop resultaten med litteraturen och vår teori. Sedan följer en 

metoddiskussion och en kort diskussion om vad vår studie kan användas till. Kapitlet avslutas 

med förslag till fortsatt forskning. 

 

6.1 Sammanfattning av studiens resultat 

Målet med denna studie var att kunna beskriva hur lärare arbetar för att stärka elevernas 

självbild och samtidigt se om det finns något samband med deras bemötande och deras syn på 

elever som är i behov av särskilt stöd. Vår ambition var också att se om det fanns ett samband 

mellan lärarens arbetssätt som i förlängningen kan förhindra att elever exkluderas till mindre 

grupper. För att få svar på ovanstående syfte utgår studien från följande frågeställningar: 

 Hur kan läraren stärka elevens självkänsla och självförtroende i undervisningen? 

 Vilka egenskaper har läraren som kan skapa goda relationer till elever och varför är 

det viktigt med goda relationer? 

 Vilken betydelse har lärarens relationskompetens i skapandet av goda utvecklings- och 

lärande miljöer? 

Resultatet bygger på de 97 lärare som besvarade enkäten och de tio lärare som intervjuades. 

Utifrån enkäten har vi fått svar på hur läraren stärker elevens självbild i undervisningen. De 

fick ge tre egenskaper som de tyckte de var viktiga i arbetet med att stärka elevens självbild. 

De mest framträdande egenskaperna i arbetet med att öka elevens självbild var relationen 

mellan lärare och elev, lärarens förmåga till att uppmuntra och individanpassa undervisningen 

samt lärarens personliga egenskaper. Dessa kvalitéer förstärks ytterligare med en del andra 

resultat från enkäten och intervjuerna. Näst intill alla menar att relationen mellan lärare och 

elev har betydelse för elevens inlärning. På frågeställningen ”Vilken betydelse har lärarens 

relationskompetens i skapandet av goda utvecklings- och lärandemiljöer?” var nästan 

samtliga som deltog i enkäten överens om att lärarens relationskompetens har betydelse i 

skapandet av goda lärmiljöer. Däremot i intervjuerna fick vi divergerade svar trots detta hade 

alla samma åsikt att relationen har betydelse för lärmiljön. Divergensen i svaren bestod av 

tolkningen av frågan då vissa svarade utifrån en psykosocial aspekt och andra utifrån fysisk 

aspekt. Enkäten och intervjun har gett oss svar på hur lärare tycker att man bäst hjälper elever 

i behov av särskilt stöd. I enkäten var 56 lärare positiva till att eleverna får hjälp i 

klassrummet men i intervjuerna var den övervägande delen för att elever skall få hjälp enskilt 
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eller mindre undervisningsgrupp ändock var målet att eleven skulle tillbaka till 

helklassundervisning. 

6.2 Diskussion 

I ett tidigt stadium blev det tydligt för oss att det kom till att bli svårt att hitta den litteratur 

som behandlade vårt ämne, självbildens betydelse för skolarbetet. Trots denna motgång beslöt 

vi oss för att fortsätta vår studie då vi känner att vår forskningsfråga känns viktig. Det har 

varit svårt att ta fram generaliserbar kunskap om hur läraren kan stärka elevens självbild i 

undervisningen samt relationens betydelse. Vi gör bedömningen att våra enkäter och 

intervjuer har givit några någorlunda valida inblickar i respondenternas vardag. För att kunna 

generalisera är vi medvetna om att studien dels skulle behövt ett större antal deltagare och 

dels en större geografisk spridning. Diskussionen kommer att presenteras utifrån våra tidigare 

tre huvudkategorier: självkänsla/självförtroende, relationer och exkludering/inkludering. 

 

6.2.1 Självkänsla/självbild 

I föreliggande studie visar det att 99 % av lärarna menar att det är lärarens uppgift att stärka 

elevens självbild och 93 % arbetade medvetet med detta. De egenskaper som lärarna ansåg 

vara viktiga i arbetet med att öka elevens självbild var bland annat lärarens förmåga till att 

uppmuntra eleven, individanpassad undervisning och lärarens personliga egenskaper. 

Undersökningens resultat visar också att elevens självbild påverkar skolresultatet enligt 

lärarna. Våra egna erfarenheter säger att en elev med dålig självbild inte är mottaglig för 

inlärning och kanske gäller detta speciellt de elever som av en eller annan anledning har 

misslyckats i skolan. I SPEKO-projeketet (Persson, 2008) som genomfördes under 90-talet sa 

de tillfrågade specialpedagogerna att deras viktigaste uppgift var att stärka elevens självbild. 

Undersökningen visade också att de vanliga lärarna ville att specialpedagogen/specialläraren 

arbetade med elevens kunskapsluckor i syftet att komma ifatt. Att läraren ska stärka elevens 

självbild överensstämmer med Poulsen (2004), författaren menar att det finns en koppling 

mellan låg självkänsla och låg kompetens och en mellan hög självkänsla och hög kompetens. 

Har man en hög självkänsla är det lättare att lyckas i skolan och tvärtom har man en låg 

självkänsla är sannolikheten större att man misslyckas i skolan. När man pratar om 

skoluppgifter är det mindre bra att prata om självbild som ett gemensamt uttryck för 

självkänsla och självförtroende då det ändock finns en viss skillnad mellan begreppen.  

Självkänslan är förknippad med personen medan självförtroende är kopplat till uppgiften, se 

figur 1 s.15 (Auno & Brandelius-Johansson, 2002; Juul & Jensen, 2003). Detta innebär att en 
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elev kan ha en väldig god självkänsla men ändock misslyckas med skoluppgiften då eleven i 

fråga har ett dåligt självförtroende i den specifika uppgiften. För att stärka elevens självbild 

försöker lärarna att individanpassa uppgifterna till varje enskild elev. Ett sätt att 

individanpassa uppgifterna som kom fram i undersökningen var att ha en generell uppgift för 

samtliga elever men anpassa uppgiften utifrån elevens kunskapsnivå och samtidigt ge en 

konstruktiv feedback. Till tidigare hänvisad studie från Australien (O`Mara, Green & Marsh, 

2006) framkom det att lärarna inte behöver någon specifik utbildning i att stärka elevernas 

självbild men däremot en handlingsplan som stärker och underlättar lärarens arbete. Detta kan 

jämföras till viss del, enligt oss, med Sveriges likabehandlingsplan men en specifik 

handlingsplan för arbetet med elevens självbild hade kanske varit till stöd för lärarna. Poulsen 

(2004) beskriver tre olika situationer som påverkar elevens självbild. Första situationen är om 

läraren ger eleven en uppgift som är på dens nivå. En sådan uppgift där eleven lyckas 

påverkas självbilden positivt och eleven är motiverad till fler uppgifter. Den andra situationen 

är när läraren ger eleven en liknande uppgift men däremot anstränger sig inte eleven eller har 

otur och misslyckas med uppgiften. En sådan situation leder inte till att självbilden sänks 

därför att eleven är medveten om att den inte har gjort sitt yttersta. Den sista situationen är om 

läraren ger eleven en uppgift som ligger på en nivå över elevens kunskap där eleven redan 

från början upplever sig dum. En sådan situation leder till att elevens självbild påverkas 

negativt och sannolikheten att denna elev ska misslyckas nästa gång är stor. Vårt resultat visar 

att många lärare arbetar med individanpassad undervisning men vi kan ändå inte låta bli att 

ställa oss frågan om det verkligen är så med tanke på att idag slutar många elever grundskolan 

utan behörighet till gymnasiet. Vi kan tycka att om varje lärare hade arbetat utifrån varje 

enskild elevs nivå borde alla elever nå gymnasiebehörigheten. Enligt Brodin och Hylander 

(1998)  handlar bekräftelse om stoltheten att få visa vad man kan. Stoltheten leder till att 

eleven får bättre självbild medan motsatsen, alltså skammen, sänker elevens självkänsla. 

Skam uppstår när vi gör något som vi är intresserade av men av någon anledning avbryts eller 

hindras. Med hänsyn till ovanstående är detta ytterligare en viktig orsak till varför läraren 

måste anpassa undervisningen utifrån elevens förutsättningar. Scheff menar i sin tur att 

stolthet och skam är människans grundkänslor. Skam är när man upplever sig otillräcklig 

vilket i sin tur gör att man bemöts av bristande respekt. Stolthet handlar i sin tur om hög 

självvärdering en definition som vi tolkar har liknande betydelse som Brodin och Hylanders 

definition av stolthet. Skam däremot ser vi inte en lika tydlig koppling mellan de olika 

definitionerna men är det läraren som avbryter eller hindrar elevens arbete så menar vi att 

eleven kan känna sig otillräcklig och det i sin tur kan leda till bristande respekt från läraren. 
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Ett av de verktyg som lärarna använder sig av för att stärka elevernas självbild är att ge 

eleverna feedback och uppmuntran, konstruktiv kritik. När läraren ger eleven såväl positiv 

som negativ kritik innebär det att eleven blir bekräftad. Ett annat viktigt verktyg för att stärka 

elevens självbild som lärarna nämner i såväl enkät som intervju är förmågan att kunna se varje 

elev. Det var 96 % som menade att det var viktigt att se varje elev men endast 61 % som 

upplevde att de hann med detta. Lärarna tyckte att det var viktigt att eleverna blev sedda och 

fick komma till tals och detta är en viktig del av lärararbetet menar vi men samtidigt har vi en 

förståelse för att resultatet visar att inte lika många lärare upplever att de har tid till att se alla 

elever. Anledningen till detta kan vara den rådande arbetssituation läraren har med hänsyn till 

bland annat stora klasser, många undervisningstimmar med tillhörande planering. Enligt Juul 

och Jensen (2003)  ingår det i relationskompetensen att se den enskilda eleven. De menar att 

man ska kunna se den enskilda eleven och utifrån detta anpassa sitt eget beteende och 

fortfarande ha kvar ledarskapet. De menar vidare att lärarens förmåga att se eleven på ett 

professionellt sätt ökar elevens självbild men också dess möjlighet att utveckla sitt inre 

ansvar. Till skillnad från Juul och Jensen (2003) pratar Scheff (1997) inte om 

relationskompetens utan istället om sociala band. De sociala banden förutsätter inte att den 

ena parten är i maktposition utan i de sociala banden kan båda parterna vara jämställda. De 

byggs upp genom verbal och icke verbal kommunikation och vi menar att elever kan bli sedda 

både genom verbal och icke verbal språk. En elev kan bli sedd genom att läraren bekräftar 

elevens närvaro med ett leende eller en blick men också med det talande språket. 

 

En annan egenskap som de flesta lärare uppgav som betydelsefull i arbetet med att stärka 

elevens självbild var lärarens personliga egenskaper. I begreppet personliga egenskaper lade 

de tyngdpunkten på vikten av att vara en god lyssnare, lyhörd samt förmågan att känna 

empati. Vi tolkar att för att bygga de sociala banden bör den ena parten kunna lyssna och vara 

lyhörd för vad den andre säger och menar. Det är inte alltid som en elev vågar säga vad den 

egentligen menar och då är det bra om läraren har förmågan att se igenom vad eleven säger. 

Läraren är betydelsefull för elevens skapande av sin självbild enligt Mead (1976) eftersom 

läraren ofta har en betydande roll i elevens liv. Han säger vidare att personer som inte är 

viktiga för eleven har ingen betydelse för elevens självbild. Enligt Eriksson (2005) får barnet 

en positiv självbild om man som liten har blivit sedd och fått känna en trygghet. Detta ser vi 

som ett måste även i skolan och enligt oss ger en lärare som har förmågan att lyssna på 

eleverna en känsla av trygghet i skolan. Vi ser de egenskaper som lärarna angett vara en 
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förutsättning för att skapa en trygghet i skolan. En trygghet skapar också bättre förutsättningar 

för att lyckas i skolan, både för läraren och för eleven.  

 

6.2.2 Relationer 

Resultatet i studien visar att läraren tycker att det är viktigt med en bra relation till eleven och 

att relationen mellan läraren och eleven har betydelse för elevens inlärning. Detta är ett 

resultat som vi hade hoppats på att få och som har ett stort stöd i såväl vår teori som i vår 

litteratur. Birnik (1998) visar på att relationen har stor betydelse för lärarens förmåga att 

intressera eleven. Vidare säger lärarna i hans undersökning att lärar-elev relationen är en av 

lärarens viktigaste uppgifter.  Även Clark i Birnik (1998) menar att relationskapandet går sida 

vid sida med inlärningen av ämneskunskap och dessutom säger han att en förutsättning av 

detta är att eleven har tillit till läraren. Hattie har gjort en metaanalys över bland annat 

relationer mellan lärare och elev där han kom fram till att relationen mellan läraren och eleven 

hamnar på den elfte viktigaste faktorn för elevens lärande. De lärare som deltog i vår intervju 

underströk vikten av att relationen är viktigt även utanför klassrummet förutom Siv som till 

största delen koncentrerade sig på relationen i klassrummet för att orka med sitt arbete. De 

övriga såg det som en del av sin lärarroll som kunde hjälpa dem att lära känna eleven bättre 

och därmed bättre kunna individanpassa uppgifterna. Vi uppfattade vid intervjuerna att de 

skilde mellan lärarrelation och vuxenrelation. Lärarrelationen är den relation som de har i 

klassrummet och vuxenrelationen är den relation som existerar utanför klassrummet. Scheff 

(Aspelin, 2010) påtalar att människan värderar sig själv utifrån hur andra ser på en vilket 

medför att den grundbilden du har fått från andra påverkar sedan det bemötande du får. Därav 

är det ytterst viktigt att lärare, men även andra vuxna, försöker ge eleven en positiv grundbild 

av sig själv vilket medför en stolthetskänsla och som i sin tur ger en positiv självbild. Stolthet 

kan vid första anblicken upplevas som något positivt och skam som något negativt men 

Scheff hävdar att de båda känslotillstånden är nödvändiga vid uppbyggande av sociala band. 

Den pedagogiska relationens betydelse för elevens självbild styrks av Aspelins (2010) 

tolkning av Bubers utbildnings grunder. Han säger att den pedagogiska relationen är den 

viktigaste basen för elevens sociala och enskilda utveckling. Persson (2008) menar att lärarens 

förväntningar på eleven har betydelse dels för relationen mellan dem och elevens självbild 

däremot är detta inget som någon av de tillfrågade i undersökningen har berört. Läraren 

förmåga att skapa goda relationer har enligt vårt resultat, men också i litteraturen, betydelse 

för lärandemiljön. I enkäter kan vi inte avläsa om respondenterna avser den fysiska eller den 
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psykosociala miljön men däremot i intervjuerna framgick det att en del lärare förknippar 

lärandemiljön med den fysiska miljön och en del med den psykosociala miljön. 

 

De tillfrågande lärarna visade på att kommunikation var viktigt vid skapandet av en relation 

till eleven. Scheff (Aspelin, 2010) menar att de sociala banden byggs genom kommunikation 

såväl verbal som icke verbal och lägger framförallt tyngdpunkten på den icke verbala 

kommunikationen. Precis som Scheff i Aspelin (2010) lägger Juul och Jensen (2003) 

tyngdpunkten på den icke verbala kommunikationen. Hur vi gör, processdimensionen, 

påverkar vad vi gör eller pratar om, innehållsdimensionen. Med andra ord är 

processdimensionen mer betydelsefull än innehållsdimensionen i relationsskapandet. Det kan 

mycket väl vara så att deltagarna i undersökningen kan ha syftat på en verbal och en icke 

verbal kommunikation, detta kan vi inte utläsa av resultatet. Denna otydlighet i resultatet har 

uppstått då vi inte har sär skilt verbal och icke verbal kommunikation. Dock tror vi att lärarna 

framförallt syftar på den verbala kommunikationen eftersom de svar vi fått riktar in sig på 

verbal kommunikation. Vi vågar också påstå att den allmänna synen på kommunikation 

handlar mycket om verbal kommunikation. 

 

Clark i Birnik (1998) redovisar fyra behov, att bli sedda, att bli uppmuntrade, att bli 

respekterade och att bli vägledda, som eleverna vill att läraren skall tillgodose. Clark enlig 

Birnik (1998) utgår från ett elevperspektiv medan vår undersökning utgår från ett 

lärarperspektiv och trots detta har vi fått fram samma faktorer som eleverna vill att läraren 

skall ge dem. De första tre behoven har våra lärare ordagrant nämnt som viktiga faktorer i 

såväl skapandet av en bra relation som att stärka elevens självbild. Vi har översatt vägledning 

med att ge eleverna feedback. Juul och Jensen (2003) uttrycker att både vuxna och barn har 

samma behov vid betydelsefulla relationer nämligen att bli sedda, hörda och tagna på allvar. 

Vidare säger de också att det finns inget inom skolans ramar som motarbetar att läraren aktivt 

arbetar med att uppfylla dessa behov. Alla lärare i vår studie har prickat in exakt de svar som 

överensstämmer med studiens litteratur gällande relationsskapande men också arbetet med att 

stärka elevens självbild. Detta gör oss frågande till om de har svarat sanningsenligt eller 

utifrån vad de tror vi förväntar oss av dem. Man kan inte låta bli att ställa sig undrande till vad 

det är som gör att det är så många elever i den svenska skolan som misslyckas trots att läraren 

vet exakt hur man arbetar för att undvika detta. Våra egna tankar som bygger på vår 

erfarenhet som aktiva lärare är att lärare hinner inte alltid aktivt arbeta med skapandet av goda 

relationer. Detta har vi en känsla av kommer att sättas än mer åt sidan med den nya läroplan 
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och skollagen som träder i kraft sommaren 2011. Dessa styrdokument poängterar lärarens 

uppgift att stärka elevens självbild men poängterar samtidigt också vikten av dokumentation, 

åtgärdsprogram som vi av erfarenhet vet är mycket tidskrävande uppgifter. Detta tror vi kan 

leda till att läraren inte har både tid och ork att aktivt arbeta med elevens självbild i den 

utsträckning som vore önskvärt. Lärarna som vi intervjuade sa att en förutsättning för att 

skapa goda relationer var framförallt tre faktorer: vara en god lyssnare, lätt för att prata med 

elever samt en positiv inställning till livet. 

 

6.2.3 Exkludering/inkludering 

Under detta avsnitt fick vi de mest överraskande resultat som vi ej hade förväntat oss. Det var 

förhållandevis många lärare både i enkäten och i intervjuerna som föredrog att elever i behov 

av särskilt stöd fick hjälp i liten undervisningsgrupp eller fick enskild undervisning. Resultatet 

från intervjuerna förbryllade oss med tanke på att vi medvetet valde lärare som vi trodde 

arbetade mer nyanserat med elever i behov av särskilt stöd. Nyanserat är för oss om man ser 

elevers olikheter som en resurs i undervisningen istället för ett hinder. I intervjuerna framgår 

det dock att deras mål och vision med särskild undervisningsgrupp är att eleven skall återgå 

till helklassundervisning när förutsättningarna är de rätta. Vi är medvetna om att verkligheten 

på våra skolor inte överensstämmer med detta för verkligheten är att om en elev en gång har 

placerats i liten grupp är sannolikheten liten att eleven återvänder till helklassundervisning 

igen. Detta ser vi som en av våra största arbetsuppgifter som blivande speciallärare att få så 

många lärare som möjligt att hjälpa eleven i klassen. Salamancadeklarationen (Svenska 

Unescorådet, 2006) arbetar för en integrerad undervisning där elever oavsett förutsättningar 

har rätt till en likvärdig undervisning tillsammans med klassen. Att resultatet förhållandevis 

visar låga resultat i lärares synsätt på inkludering, att många vill exkludera elever kan bero på, 

enligt oss, de tillfrågade lärarnas nuvarande arbetssituation. Svaren färgas såklart av hur man 

för tillfälligt upplever sin arbetssituation. Vi menar att om en lärare har elever som hon inte 

känner att hon har möjlighet och förutsättningar att hjälpa är det lätt hänt att man väljer den 

lättaste vägen och exkluderar eleven till en liten grupp. Denna osäkerhet om sanningshalten i 

svaren gäller inte enbart frågan om exkludering utan förutsättningarna är detsamma för alla 

frågor. 

 

Enkätundersökningens resultat visar på att en mindre bra relation mellan läraren och eleven 

medför att elever exkluderas från undervisningen medan en god relation medför att elever 
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inkluderas i helklassundervisning. Detta tyder på att det inte är elevens behov man ser till utan 

det är lärarens relation som avgör om eleven skall stanna kvar i klassrummet eller inte. För 

oss är detta ett mycket oprofessionellt sätt från lärarens sida. Lärarens relation till eleven 

avgör delvis i vår studie om en elev skall exkluderas från undervisningen och detta kan 

påverka elevens syn på sig själv negativt. Mead (1976) pratar om speglingsprocess, en process 

som innebär att vi uppfattar oss själva utifrån andras reaktioner på oss. Om en lärare vill att en 

elev skall tillhöra en liten undervisningsgrupp är det lätt hänt att eleven känner sig misslyckad 

och tappar tilltron till sig själv. Kan detta vara en av anledningarna till att de 

specialpedagogiska insatserna inte har visat sig helt framgångsrika eller beror det enbart på 

den kompensatoriska undervisningen (Ahlberg, 2007)? En del av studiens mål var att se om 

en god relation har betydelse för exkludering av elever och enkäten visar att nästan samtliga 

tycker att en god relation förhindrar exkludering från helklassundervisning. I intervjuerna 

framgick det att om en elev skall exkluderas eller ej är mycket individuellt men vi har ändå 

fått fram att av dessa tio lärare var det endast tre stycken som generellt föredrog att eleven 

fick hjälp i klassrummet av en speciallärare. De menade att det gynnar eleven att gå kvar i den 

stora gruppen genom att elevens självbild stärks samtidigt som de har nytta av de andras 

kunskaper. De såg även en vinst med att en speciallärare fanns i klassrummet för det gynnade 

samtliga elever. Trots att visionen om ”En skola för alla” har funnits med som en 

betydelsefull riktlinje i över 20 år så har skolan misslyckat med att inkludera fler elever i 

behov av särskilt stöd i helklassundervisning vilket styrks av Tideman m fl. (2004).   

 

I intervjun framgick det, för oss, ett nytt synsätt att se på exkludering. Av de tillfrågade 

lärarna var det fem stycken som menade att eleven kan likaväl vara exkluderad i 

helklassundervisningen. De menar att om man sitter kvar i klassrummet och inte förstår blir 

man exkluderad från kunskapen som en av deltagarna tyckte var värre än att bli exkluderad 

från gruppen. Tanken är inte att man som elev skall sitta kvar i klassrummet och inte förstå 

utan tanken är att man skall få den hjälp man behöver i klassrummet. Vår tolkning av Scheffs 

teori om sociala band är att om en elev ofta får enskild eller undervisning i liten grupp kan det 

påverka elevens identitet. De sociala banden sammanför oss med andra personer och det i sin 

tur lägger grunden för vår identitet. Interaktionen som sker i klassrummet har betydelse för 

elevens personliga utveckling och alla människor har, enligt Scheff (1997), ett behov av 

sociala band. Resultatet från studien vid University of the Witwatersrand i Johannesburg 

(Ntshangase., Mdikana & Cronk, 2008) stärker ytterligare vår uppfattning om att elevers självbild 
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påverkas negativt vid exkludering. Trots att undersökningen är gjord på tonårspojkar ser vi 

paralleller med fördelarna att undervisa alla elever oavsett hinder i klassrummet. 

 

6.3 Metoddiskussion 

För att få svar på våra frågeställningar har vi genomfört en enkätundersökning med 97 

deltagare samt tio intervjuer. Såväl enkät som intervju är gjorda vid våra respektive 

arbetsplatser i syfte om att få in ett större underlag till vår studie. Detta ser vi som en mycket 

stor fördel gentemot om vi hade skickat ut enkäterna till för oss okända skolor. Bortfallet från 

vår enkätundersökning var endast sju stycken som ej besvarade den. En annan fördel med att 

vi genomförde enkäten på våra respektive arbetsplatser är att vi personligen informerade och 

berättade om syftet med studien vilket vi också tror ger högre svarsfrekvensen. Ytterligare en 

fördel med att vi var på två olika skolor, grundskolan och gymnasiet, kan ha medfört en 

bredare syn på arbetets inriktning. 

 

Vi är särskilt nöjda med enkätens sista öppna fråga, då den har gett oss ett resultat som är av 

stort värde för undersökningen. Däremot har vi i efterhand upptäckt att en del påstående på 

enkäten inte har någon egentlig betydelse för besvarandet av studiens syfte trots att vi 

genomförde en pilotstudie på enkäten. I ett tidigt skede med arbetet av studien upplevde vi att 

påståendena var relevanta men som sagt har det under arbetets gång utkristalliserat som 

oviktiga. Även en del intervjufrågor har vid bearbetningen uppfattats som snarlika men ej 

oviktiga. Pilotstudier gjorde vi på som tidigare sagts inför enkätundersökningen men också 

inför intervjuerna. Dessa pilotstudier har varit oerhört givande för sammanställningen av 

innehållet på enkäten och intervjuguiden.  

 

Metodvalet är vi nöjda med för vi menar att de olika undersökningarna har förstärkt varandras 

resultat i enlighet med Bryman (1997). Enkäten gav oss en allmän känsla om hur lärarna 

ställer sig till de olika påståenden medan intervjuerna gav en fördjupad inblick i hur de 

resonerar i förhållande till våra frågeställningar. Resultatet hade förstärkts ytterligare om vi 

även hade gjort observationer då deras svar i sin tur hade förstärks med våra upplevelser och 

intryck av hur de arbetar. Med tanke på att det är kollegor vi intervjuade tror vi att det har 

varit positivt för de har vågat vara mer personliga i sina uttalanden.  
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6.4 Tillämpning 

Vi menar att vår studie kan ligga till grund för att stärka lärarens arbete med elevers självbild. 

Undersökningen har visat att alla lärare tycker att såväl elevernas självbild som relationen 

mellan lärare och elever har betydelse för elevens kunskapsutveckling men trots deras insikt 

arbetar alla inte på detta sätt. Vi tror att lärarnas deltagande i studien har gett dem en 

medvetenhet som vi i sin tur hoppas kommer att genomsyra även deras arbetssätt i 

klassrummet. I såväl diskussioner som sker i arbetslagen, i planeringen av skolans verksamhet 

och den enskilda lektionsplaneringen kan arbetet utgöra en del av diskussionsunderlaget. Det 

har också betydelse för hur de tycker att vi blivande speciallärare skall arbeta med elever i 

behov av stöd. Många lärare som har deltagit i undersökningen tycker att man ska hjälpa 

elever i behov av särskilt stöd i klassrummet men dock inte alla. Det blir för oss en utmaning 

att försöka förändra de lärare som förespråkar att elever får hjälp i liten grupp till att se det 

som en resurs att ha dem kvar i klassrummet. Det gäller för oss att hitta tillvägagångssätt som 

gör att alla lärare ser eleven i behov av särskilt stöd som en resurs istället för ett hinder 

(Tideman m fl., 2004). Det är med andra ord inte eleven som skall anpassas efter innehåll, 

arbetssätt och organisation utan det är skolans verksamhet som skall anpassas efter elevens 

behov. Specialpedagogiken har generellt inte genom åren gett några positiva resultat på 

elevernas kunskapsutveckling när specialundervisningen har bedrivits skild från annan 

undervisning (Persson, 2008). Därav ser vi ännu en vinst med att bedriva specialundervisning 

i helklass. 

 

6.5 Fortsatt forskning 

Som vidare utveckling av studien skulle det vara intressant att få ett elevperspektiv på vad 

eleverna menar är viktigt för att deras självbild ska stärkas i skolan och vad relationen mellan 

lärare och elev har för betydelse för deras skolgång. Av resultatet framgår det att många lärare 

individualiserar undervisningen för varje enskild elev i syfte att stärka elevens självbild. Det 

hade varit intressant att se hur lärarna individanpassar undervisningen men också hur eleverna 

upplever detta och om det ger något resultat. 
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7 SAMMANFATTNING 

Studiens syfte var att undersöka hur läraren kan stärka elevens självkänsla och självförtroende 

i undervisningen. Vi ville också undersöka om det fanns ett samband, enligt oss, mellan de 

lärare som på ett medvetet sätt arbetar med att stärka elevens självbild med att se elevers 

olikheter som en resurs istället för ett problem. Vår strävan var också att se om det finns ett 

samband mellan lärarens arbetssätt som i förlängningen kan förhindra att elever exkluderas 

till mindre grupper. För att få svar på vårt syfte har vi utgått från följande frågeställningar: 

 Hur kan läraren stärka elevens självkänsla och självförtroende i undervisningen? 

 Vilka egenskaper har läraren som kan skapa goda relationer till elever och varför är det 

viktigt med goda relationer? 

 Vilken betydelse har lärarens relationskompetens i skapandet av goda utvecklings- och 

lärandemiljöer? 

 

För att få svar på våra frågeställningar har vi gjort både en enkätundersökning och intervjuer. 

Val av metod härrör från triangulering (Bryman, 1997) som innebär att man använder sig av 

mer än en metod för i syfte att få en större tilltro till resultatet och som också medför att 

tillförlitligheten är säkrare. Med vår enkätundersökning fick vi en allmängiltig bild av vad 

lärarna tycker medan intervjuerna gav oss en djupare inblick i deras arbete med eleverna. Det 

var 97 av 104 respondenter som besvarade enkäten och det var tio stycken lärare som deltog i 

intervjuerna. Deltagarna i undersökningarna kommer från två olika skolor och kommuner 

vilket vi tror har lett till att resultatet är än mer tillförlitligt. Vi tror att den höga uppslutningen 

beror på att vi personligen har varit närvarande vid presentationen av enkätundersökningen 

samt att det till lika har skett på våra respektive arbetsplatser. Resultatet är indelat i tre 

huvudkategorier: självkänsla/självförtroende, relation och exkludering/inkludering vilka tre 

kategorier som också har genomsyrat hela studien. 

 

Studien genomsyras av Thomas J. Scheffs teori om sociala band (Aspelin, 2010; Scheff, 

1997) men även också till viss del av George Herbert Meads teori (Imsen, 2000; Mead, 1976) 

om hur vi människor bildar vår självuppfattning genom interaktion med andra.  Sociala band 

är de länkar som förenar oss med andra personer och lägger grunden i vår identitet. De byggs 

genom kommunikation och interpersonell kommunikation. Den interpersonella 

kommunikationen har ett verbal och ett icke-verbalt inslag dvs. vad som sägs och hur det sägs 

och framförs. Det är framförallt den icke verbala kommunikationen som avgör de sociala 
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bandens karaktär. De sociala banden förstärks eller försvagas om vi upplever känslan av 

stolthet eller skam. Stolthet och skam är enligt Scheff människans grundläggande sociala 

emotioner därför att de i varje ögonblick levererar budskap till jaget om det sociala bandets 

karaktär. Stolthet handlar om positiv självbetraktelse medan skam handlar om otillräcklighet 

(Aspelin, 2010). Mead (1976) menar att vi inte observerar oss själva utan det är de andras 

reaktioner på oss som vi observerar. Vår objektiva självuppfattning byggs upp av andras 

reaktioner på oss vilket kallas för speglingsprocessen. Vi kan tänka oss in i den andres ställe 

och från den andres synvinkel se oss själva. Precis som Scheff lägger Mead betoningen på att 

förstå den ömsesidiga växelverkan och påverkan som sker människor emellan (Imsen, 2000). 

 

Resultatet bygger på de ovannämnda metoderna, enkätundersökning och intervjuer. Ett av de 

viktigaste resultaten i enkätundersökningen var vilka egenskaper lärarna ansåg vara viktiga i 

arbetet med att stärka elevens självbild. Dessa egenskaper som kom fram var relationen 

mellan lärare och elev, lärarens förmåga till att uppmuntra och individanpassa undervisningen 

samt lärarens personliga egenskaper. Under begreppet relation sorterade vi in svar som 

berörde kommunikation då vi menar att kommunikation och relation utgår från varandra. 

Under begreppet lärarens personliga egenskaper har vi sorterat in svar som lyhörd, förmåga 

att vara en god lyssnare och empatiförmåga. Dessa egenskaper förstärks också med en del 

andra resultat från både enkäten och intervjuerna. Näst intill samtliga som medverkade i 

enkäten menade att relationen mellan lärare och elev har betydelse för elevens inlärning och 

att lärarens relationskompetens har betydelse i skapandet av goda lärmiljöer. Intervjuerna 

förstärker inte detta resultat utan där fick vi divergerade svar som dock ändå poängterade 

relationens betydelse för lärandemiljön. Studien har också gett oss svar på hur lärare tycker att 

man bäst hjälper elever i behov av särskilt stöd. Mer än hälften av enkätrespondenterna var 

positiva till att elever får hjälp i klassrummet däremot intervjuresultatet övervägde svaren att 

elever skall exkluderas till mindre grupper eller enskild undervisning. Vi vill poängtera att 

dessa som ville att elever skulle ”lyftas” ut ur klasser var målet med exkludering att när 

eleven hade fått tilltro till sig själv att klara av helklassundervisning skulle den återgå till 

detta. 

 

Vi vet att näst intill samtliga lärare är väl medvetna om hur man stärker elevens självbild i 

undervisningen samt att såväl självbilden som relationen mellan lärare och elev har betydelse 

för allt skolarbete. Trots denna medvetenhet visar studien att lärarna inte alltid arbetar utifrån 

denna kunskap och anledningarna till detta tror vi kan bero på tidsbrist och nuvarande 
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arbetssituation. Utifrån detta resultat ser vi en utmaning för oss blivande speciallärare att 

försöka förändra lärarnas medvetenhet till att omsättas i deras vardag. En annan utmaning 

kommer också att vara att försöka få lärare till att se elevers olikheter som en resurs i deras 

undervisning. 
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BILAGOR 

Bilaga 1 Missivbrev till pilotgruppen på gymnasiet 

 

 Kristianstad 2011-01-30 

 

 

Till dig som skall medverka i vår pilotstudie. 

 

Vi är väldigt tacksamma och glada över att Du avvarar lite av din tid för att hjälpa oss med 

våra enkätfrågor. Vi har valt ut Dig för att du arbetar på Resurscentrum och med elever i 

behov av särskilt stöd.  

 

Vi är blivande speciallärare som studerar vid Kristianstads högskola och den enkät som vi ska 

genomföra är en del av vårt examensarbete som ska bli klart innan sommaren 2011. Syftet 

med vårt examensarbete är att genom enkäter och intervjuer med lärare undersöka hur läraren 

kan stärka elevens självkänsla och självförtroende i undervisningen. Vi vill också undersöka 

om det finns ett samband, enligt oss, mellan de lärare som på ett medvetet sätt arbetar med att 

stärka elevens självbild med att se elevers olikheter som en resurs istället för ett problem för 

att i förlängningen förhindra exkludering. 

 

Enkäten som vi har skickat med vill vi att Du studerar noga utifrån följande frågeställningar: 

 

 Hur kan läraren stärka elevens självkänsla och självförtroende i undervisningen? 

 Vilka egenskaper har läraren som kan skapa goda relationer till elever och varför är det 

vikigt med goda relationer? 

 Vilken betydelse har lärarens relationskompetens i skapandet av goda utvecklings- och 

lärandemiljöer? 

 

Vi vill ha kommentarer, synpunkter angående påståendens relevans i förhållande till 

ovanstående frågeställning. Vi vill också att Du tittar på om påståendena kan misstolkas eller 

upplevas otydliga. Är det något påstående som Du saknar? Lämna Dina synpunkter till Din 

sektorssamordnare senast 3 februari.   

 

Vi är medvetna om att enkäten inte besvarar alla frågeställningarna fullt ut och därför kommer 

vi att komplettera enkäten med efterföljande intervjuer.  

 

Deltagandet i pilotstudien är naturligtvis helt frivilligt och Du kan när som helst välja att 

avbryta Din medverkan utan att Du behöver motivera varför. Vid ytterligare frågor eller 

funderingar går det bra att ringa eller maila oss. 

 

Vänliga hälsningar 

 

Catharina Augustsson tel: xxxxxx catharina.augustsson@xxxxxx 

Åsa Sandberg tel: xxxxxx asa.sandberg@xxxxxx 

mailto:catharina.augustsson@xxxxxx
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Bilaga 2 Missivbrev till pilotgruppen på högstadiet 

 

 Kristianstad 2011-01-30 

 

 

Till dig som skall medverka i vår pilotstudie. 

 

Vi är väldigt tacksamma och glada över att Du avvarar lite av din tid för att hjälpa oss med 

våra enkätfrågor. Vi har valt ut Dig för att Du arbetar som lärare.  

 

Vi är blivande speciallärare som studerar vid Kristianstads högskola och den enkät som vi ska 

genomföra är en del av vårt examensarbete som ska bli klart innan sommaren 2011. Syftet 

med vårt examensarbete är att genom enkäter och intervjuer med lärare undersöka hur läraren 

kan stärka elevens självkänsla och självförtroende i undervisningen. Vi vill också undersöka 

om det finns ett samband, enligt oss, mellan de lärare som på ett medvetet sätt arbetar med att 

stärka elevens självbild med att se elevers olikheter som en resurs istället för ett problem för 

att i förlängningen förhindra exkludering. 

 

Enkäten som vi har skickat med vill vi att Du studerar noga utifrån följande frågeställningar: 

 

 Hur kan läraren stärka elevens självkänsla och självförtroende i undervisningen? 

 Vilka egenskaper har läraren som kan skapa goda relationer till elever och varför är det 

vikigt med goda relationer? 

 Vilken betydelse har lärarens relationskompetens i skapandet av goda utvecklings- och 

lärandemiljöer? 

 

Vi vill ha kommentarer, synpunkter angående påståendens relevans i förhållande till 

ovanstående frågeställning. Vi vill också att Du tittar på om påståendena kan misstolkas eller 

upplevas otydliga. Är det något påstående som Du saknar? Lämna Dina synpunkter till Åsa 

Sandberg senast onsdagen den 9 februari.   

   

Vi är medvetna om att enkäten inte besvarar alla frågeställningarna fullt ut och därför kommer 

vi att komplettera enkäten med efterföljande intervjuer.  

 

Deltagandet i pilotstudien är naturligtvis helt frivilligt och Du kan när som helst välja att 

avbryta Din medverkan utan att Du behöver motivera varför. Vid ytterligare frågor eller 

funderingar går det bra att ringa eller maila oss. 

 

Vänliga hälsningar 

 

Catharina Augustsson tel: xxxxxx catharina.augustsson@xxxxxx 

Åsa Sandberg tel: xxxxxx asa.sandberg@xxxxxx 

 

 

mailto:catharina.augustsson@xxxxxx
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Bilaga 3 Missivbrev till pilotgruppen inför intervjuerna på gymnasiet 

 

 Kristianstad 2011-03-03 

 

 

Till dig som skall medverka i vår pilotstudie. 

 

Vi är väldigt tacksamma och glada över att Du avvarar lite av din tid för att hjälpa oss med 

våra intervjufrågor. Vi har valt ut Dig för att Du arbetar som lärare. 

 

Vi är blivande speciallärare som studerar vid Kristianstads högskola och de intervjuer som vi 

ska genomföra är en del av vårt examensarbete som ska bli klart innan sommaren 2011. Syftet 

med vårt examensarbete är att genom enkäter och intervjuer med lärare undersöka hur läraren 

kan stärka elevens självkänsla och självförtroende i undervisningen. Vi vill också undersöka 

om det finns ett samband, enligt oss, mellan de lärare som på ett medvetet sätt arbetar med att 

stärka elevens självbild med att se elevers olikheter som en resurs istället för ett problem för 

att i förlängningen förhindra exkludering. 

 

Frågeställningarna som vi har skickat med vill vi att Du studerar noga utifrån följande 

frågeställningar: 

 

 Hur kan läraren stärka elevens självkänsla och självförtroende i undervisningen? 

 Vilka egenskaper har läraren som kan skapa goda relationer till elever och varför är det 

vikigt med goda relationer? 

 Vilken betydelse har lärarens relationskompetens i skapandet av goda utvecklings- och 

lärandemiljöer? 

 

Vi vill ha kommentarer, synpunkter angående frågeställningarnas relevans i förhållande till 

ovanstående problemformulering. Vi vill också att Du tittar på om frågorna kan misstolkas 

eller upplevas otydliga. Är det någon fråga som Du saknar? Lämna Dina synpunkter till 

Catharina Augustsson senast 11 mars.   

 

Deltagandet i pilotstudien är naturligtvis helt frivilligt och Du kan när som helst välja att 

avbryta Din medverkan utan att Du behöver motivera varför. Vid ytterligare frågor eller 

funderingar går det bra att ringa eller maila oss. 

 

Vänliga hälsningar 

 

Catharina Augustsson tel: xxxxxx catharina.augustsson@xxxxxx 

Åsa Sandberg tel: xxxxxx asa.sandberg@xxxxxx 

 

 

 

mailto:catharina.augustsson@xxxxxx
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Bilaga 4 Missivbrev till pilotgruppen inför intervjuerna på högstadiet 

 

 Kristianstad 2011-03-03 

 

 

Till dig som skall medverka i vår pilotstudie. 

 

Vi är väldigt tacksamma och glada över att Du avvarar lite av din tid för att hjälpa oss med 

våra intervjufrågor. Vi har valt ut Dig för att Du arbetar som lärare. 

 

Vi är blivande speciallärare som studerar vid Kristianstads högskola och de intervjuer som vi 

ska genomföra är en del av vårt examensarbete som ska bli klart innan sommaren 2011. Syftet 

med vårt examensarbete är att genom enkäter och intervjuer med lärare undersöka hur läraren 

kan stärka elevens självkänsla och självförtroende i undervisningen. Vi vill också undersöka 

om det finns ett samband, enligt oss, mellan de lärare som på ett medvetet sätt arbetar med att 

stärka elevens självbild med att se elevers olikheter som en resurs istället för ett problem för 

att i förlängningen förhindra exkludering. 

 

Frågeställningarna som vi har skickat med vill vi att Du studerar noga utifrån följande 

frågeställningar: 

 

 Hur kan läraren stärka elevens självkänsla och självförtroende i undervisningen? 

 Vilka egenskaper har läraren som kan skapa goda relationer till elever och varför är det 

vikigt med goda relationer? 

 Vilken betydelse har lärarens relationskompetens i skapandet av goda utvecklings- och 

lärandemiljöer? 

 

Vi vill ha kommentarer, synpunkter angående frågeställningarnas relevans i förhållande till 

ovanstående problemformulering. Vi vill också att Du tittar på om frågorna kan misstolkas 

eller upplevas otydliga. Är det någon fråga som Du saknar? Lämna Dina synpunkter till Åsa 

Sandberg senast 11 mars.   

 

Deltagandet i pilotstudien är naturligtvis helt frivilligt och Du kan när som helst välja att 

avbryta Din medverkan utan att Du behöver motivera varför. Vid ytterligare frågor eller 

funderingar går det bra att ringa eller maila oss. 

 

Vänliga hälsningar 

 

Catharina Augustsson tel: xxxxxx catharina.augustsson@xxxxxx 

Åsa Sandberg tel: xxxxxx asa.sandberg@xxxxxx 

mailto:catharina.augustsson@xxxxxx
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Bilaga 5 Missivbrev inför intervjuerna 

 

 Kristianstad 2011-03-11 

 

 

Till Dig som skall medverka i vår undersökning. 

 

Vi är väldigt tacksamma och glada över att Du avvarar lite av Din tid för en intervju med oss! 

Vi har valt ut Dig för att du dagligen arbetar med elever och för att vi är intresserade av hur 

Du stärker elevers självkänsla/självförtroende samt hur Din relation till eleverna är.  

 

Vi är blivande speciallärare som studerar vid Kristianstads högskola och den intervju som vi 

ska genomföra är en del av vårt examensarbete som ska bli klart innan sommaren 2011. Syftet 

med vårt examensarbete är att genom enkäter och intervjuer med lärare undersöka hur läraren 

kan stärka elevens självkänsla och självförtroende i undervisningen. Vi vill också undersöka 

om det finns ett samband, enligt oss, mellan de lärare som på ett medvetet sätt arbetar med att 

stärka elevens självbild med att se elevers olikheter som en resurs istället för ett problem för 

att i förlängningen förhindra exkludering. 

 

Intervjuerna kommer att ha formen av ett samtal där vi vill fånga Dina tankar och 

uppfattningar av hur Du som lärare ser på din roll att stärka elevernas självbild och skapa 

goda relationer med eleverna. Du som respondent kommer att utifrån givna frågor få prata 

fritt vilket innebära att vi inte kommer att ställa några följdfrågor. Vid behov av eventuell 

förtydligande eller fördjupning kommer vi att kontakta Dig vid ett senare tillfälle. Vi beräknar 

att varje intervju tar ca 1 timme. För att inte missa någon information kommer intervjun att 

bandas. Vi kommer att förvara det inspelade materialet så att inte obehöriga kan få tillgång till 

det. Det som Du säger kommer naturligtvis att behandlas konfidentiellt och användas till 

endast detta forsknings ändamål. Några namn eller annan data som kan identifiera personer 

ska inte registreras och resultatet kommer att presenteras så att ingen kan bli igenkänd. Om 

Du är intresserad att ta del av det färdiga arbetet skickar vi gärna ett exemplar till Dig när det 

är klart. Intervjun är naturligtvis helt frivilligt och Du kan när som helst under intervjuns gång 

välja att inte svara på någon fråga eller avbryta Din medverkan utan att Du behöver motivera 

varför. Vid ytterligare frågor eller funderingar går det bra att ringa eller maila oss. 

 

Vänliga hälsningar 

 

Catharina Augustsson tel: xxxxxx catharina.augustsson@xxxxxx 

Åsa Sandberg tel: xxxxxx asa.sandberg@xxxxxx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:catharina.augustsson@xxxxxx
mailto:asa.sandberg@xxxxxx
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Bilaga 6 Enkät 

 

Lärarens förmåga att stärka elevens självbild 

 
   kvinna      man 

Jag är 

 

 25-35 år   35-55 år  55-65 år        

            Jag är     

      

 

Självkänsla/självförtroende 

 
  instämmer instämmer tar delvis tar helt 

  helt delvis avstånd avstånd 

 

 
1. Det är lärarens uppgift att      

stärka elevens självkänsla/ 

självförtroende. 

 

2. Du arbetar medvetet med att  

stärka elevens självkänsla/ 

självförtroende. 

 

3. Elevens självbild påverkar    

hans/hennes skolresultat. 

 

4. Dagens elever har större behov av 

             att synas än gårdagens elever. 

 

5. Du upplever att du hinner ”se”  

alla elever under en lektion. 

 

6. Det är viktigt för dig som lärare 

             att alla elever känner sig sedda  

och får komma till tals vid varje 

lektion. 

 

7. Du anpassar kraven efter varje  

enskild elev för att förhindra 

             att elevens självkänsla/ 

självförtroende sänks. 

 

8. Elevens positiva självbild  

innebär att han/hon presterar 

bättre i skolan. 
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Relation 

 
  instämmer instämmer tar delvis tar hel 

  helt delvis avstånd avstånd 

 

1. Det är viktigt för elevens   

inlärning att läraren har en 

god relation till eleven. 

 

2. En god relation mellan   

läraren och eleven medför 

att färre elever exkluderas 

från helklassundervisningen. 

 

3. Lärarens relationskompetens har 

betydelse för skapandet  

av goda utvecklings- och  

lärandemiljöer. 

 

 

 

Exkludering/Inkludering 

 

  Instämmer instämmer tar delvis tar helt 

  helt delvis avstånd avstånd 

 

1. Elever i behov av särskilt  

             stöd ska till största del vara  

             inkluderade i  

             helklassundervisningen. 

 

2. Elever exkluderas på grund av   

att relationen mellan lärare 

och elev är mindre bra. 

 

3. Det är ”en skola för alla” om alla   

elever är integrerade oavsett  

funktionshinder i klassrums- 

undervisningen. 

 

 

Nämn tre egenskaper som du som lärare anser vara viktiga i arbetet med att öka elevens 

självkänsla/självförtroende.  

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Tack för din medverkan!  

Catharina och Åsa 

 

 



 91 

Bilaga 7 Intervjufrågor 

Självkänsla 

 

 Vad lägger du in i begreppet självkänsla? 

 

 Vad lägger du in i begreppet självförtroende? 

 

 Upplever du att elevernas självkänsla är hög/låg? Motivera! 

 

 Finns det elever som du har ansvar för som du upplever har låg/hög självkänsla? Hur 

tar det sig i uttryck? 

 

 Om det finns elever med låg självkänsla, hur har du förhållit dig till eller tacklat detta? 

 

 På vilket sätt påverkar lärandemiljön elevens självkänsla respektive självförtroende? 

 

 Arbetar du medvetet med att stärka elevernas självkänsla respektive självförtroende i 

undervisningen och hur gör du i så fall? 

 

Relationer  

 

 Hur tycker du att du fungerar i din relation med eleverna? 

 

 Vilka är dina starka sidor när det gäller relationer med eleverna? Vad är du mindre bra 

på? Finns det något som du tycker är svårt eller problematiskt? 

 

 Berätta om någon situation du upplevt där du tycker att du har lyckats bra i relationen 

med elever. Vad var det som gjorde den situationen så lyckad? 

 

 Berätta om en situation du upplevt där du tycker att du lyckats mindre bra, eller där det 

rent av ”strulat” till sig i relationen med en eller flera elever. Vad var det som gjorde 

situationen mindre lyckad? 

 

Exkludering/inkludering 

 

 Hur ska man bäst hjälpa elever i behov av särskilt stöd? Ska eleverna få hjälp i 

klassrummet, liten grupp eller individuellt?  

 

 Vad betyder det för dig att elever exkluderas? 

 

 Vad betyder det för dig att elever inkluderas? 

 

 

 


