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Vårt syfte med detta arbete är att undersöka pedagogers syn på och arbete med elevers 
självförtroende i skolan. Frågeställningarna är: 
 

- Hur beskriver pedagogerna i de tidiga skolåren betydelsen av att arbeta med 
elevers självförtroende? 

- I hur stor grad anser sig pedagogerna kunna påverka elevers självförtroende? 

- När och hur arbetar pedagoger med att stärka elevers självförtroende? 
 

För att få svar på detta har vi använt oss av kvalitativa intervjuer, där vi har intervjuat 
16 pedagoger från förskoleklass till skolår sex. 

Forskning visar att självförtroendet påverkar elevers inlärning. De som finns runt 
omkring eleverna är de som betyder mest och då eleverna tillbringar mycket tid i 
skolan är pedagogerna viktiga. Medvetenheten om att självförtroendet är viktigt och att 
det påverkar elever i skolan finns hos de pedagoger som är med i vår studie, men alla 
av dem arbetar inte aktivt med att stärka elevernas självförtroende. En del använder sig 
av särskilda strategier som de själva utformat, andra av utarbetade metoder hämtade 
ifrån litteratur. Eftersom det inte enbart är pedagogerna som påverkar elevernas 
självförtroende, utan också den miljö och de människor som finns runt omkring, är det 
viktigt att skapa en trygg och tillåtande atmosfär för eleverna. Pedagogerna anser sig 
kunna påverka elevernas självförtroende till viss del, men att det i det stora hela är det 
så mycket mer som spelar in. 
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Inledning 

Ett av våra mänskliga grundläggande behov är trygghet. Genom tryggheten kan vi skapa vår 

egen identitet och bli ett med vårt jag (Maslow, 1987). De barn som känner sig själva och som 

tycker om sig själva för den de är, känner sig också tryggare och har en större tillit till sin 

egen förmåga. De barnen har också större chans att lyckas med inlärningsprocessen 

(Wahlström, 1996). Även om den personliga tryggheten och självbilden grundläggs i hemmet 

ska skolan sträva mot att stärka och utveckla elevers tillit till den egna förmågan och skapa en 

trygg och harmonisk inlärningsmiljö (Lärarförbundet, 2002). Ett av våra viktigaste uppdrag 

som pedagoger är att bekräfta elever positivt (Auno & Brandelius-Johansson, 2002). I Lpo 94 

står det: 

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 att lära. 

(Lärarförbundet, 2002, s 12) 

 

Skolan skall bidra till elevernas harmoniska utveckling. Utforskande, 
nyfikenhet och lust att lära skall utgöra en grund för undervisningen. 

(Lärarförbundet, 2002, s 14) 

 

Genom forskningen kan vi konstatera att självförtroendet påverkar elevers inlärning 

(Mead,1976; Taube, 1997). Om ett positivt och tillåtande klassrumsklimat finns får elever 

uppleva just det som läroplanen talar om – lust att lära, nyfikenhet och tillåtelse att själva 

utforska och leta efter svar (Lärarförbundet, 2002). Vårt eget intresse för ämnet har väckts ur 

detta, då vi har sett hur ett självförtroende som sänkts i skolan kan påverka en människa under 

ett helt liv. 

I vår studie kommer vi att fokusera på hur pedagoger från förskoleklass till skolår sex arbetar 

med elevers självförtroende och hur de tror att det påverkar elevers inlärning. Har de någon 

utarbetad strategi för att arbeta med självförtroendet, förekommer det naturligt och spontant 

eller är de inte medvetna om dess påverkan?  
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Bakgrund 

Begreppsdefinitioner 

Självförtroende, självtillit och självkänsla 

Enligt Svenska Akademiens ordlista betyder ordet självförtroende tillit till sig själv och det 

individen tror sig klara av (Svenska Akademiens Ordlista, 2006). Självförtroende är också 

medvetenheten om att de prestationer individen gör är bra och att den förväntar sig att få 

positiv respons för det som görs. Att känna tilltro till sin egen förmåga handlar om mer än 

självförtroende. Tron på sig själv bygger också på en positiv självkänsla. Självtilliten baseras 

därför på en positiv bild av det egna jaget och tron på att individen kan prestera det som 

förväntas av den. Har individen en stark självkänsla är den medveten om sitt människovärde 

och kan känna sig omtyckt, älskad och accepterad för sin person. Att acceptera sig själv 

betyder också mycket för självkänslan och det styrs av självbilden (Ahlgren, 1991; Strandell, 

1997). 

Självbild 

Vad en individ upplever sig ha för egenskaper och hur han/hon ser på sig själv, såsom tyst, 

blyg, öppen, rolig och så vidare, är det som åsyftas med vår självbild. Om individen har en 

riktig bild av sig själv är det ett reellt jag. Men uppfattningen av jaget beror också på vilken 

uppfattning andra har av oss, det sociala jaget. Individer har också en bild av hur de skulle 

vilja vara, ett ideal jag (Rogers, 1975). Dessa ideal påverkar varandra i olika riktningar, 

positivt eller negativt. Om det reella jaget ligger nära det ideala jaget, stärker det 

självförtroendet och bilden av jaget. När det reella jaget överensstämmer med vårt sociala jag, 

det vill säga när det reella jaget blir bekräftat av omgivningen, har självkännedom nåtts. Ju 

äldre individen blir desto mer förbättras självkännedomen, då dess samspel med omgivningen 

ger ökad förståelse av vårt jag (Ahlgren, 1991; Auno & Brandelius-Johansson, 2002; Taube, 

1997). 

Sammanfattning av begreppen 

Då alla dessa begrepp relaterar till varandra kan det vara svårt att skilja dem åt. Vi kommer 

därför i fortsättningen att involvera begreppen självkänsla och självtillit i ordet 

självförtroende då det är det man oftast talar om i skolsammanhang. I skolan är det  
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prestationer som mäts och prestationer som ska förbättras. Det en individ tror sig klara av 

speglar synen på jaget. Om de förväntningar läraren har på sina elever är positiva kan också 

tron på sin egen förmåga öka och därmed stärks självförtroendet. När självbilden är positiv 

och självförtroendet starkt kan det leda till större möjligheter. Förutom att acceptera sig själv 

kan även andra accepteras (Kimber, 2004). Individen vågar försöka och är inte rädd för att 

misslyckas utan ser misslyckanden som tillfällen att lära sig och utvecklas. För att detta ska 

ske behöver en god grund läggas (Lärarförbundet, 2002). 

Identitet och trygghet 
Hur en person uppfattar och känner sig själv är det som bygger dess identitet. Wahlström 

(1996) menar att identiteten har sin kärna i kroppsuppfattningen och att den grundläggs redan 

vid spädbarnsåldern. Barnet behöver någon att identifiera sig med och någon som kan ge det 

bekräftelse. Vid avsaknad av detta är risken stor att det blir kluven i sin identitet och det kan 

leda till otrygghet. Avsaknad av trygghet gör det svårt att få ett starkt självförtroende och det 

finns risk för att identiteten inte blir grundlagd. De barn som saknar positiva erfarenheter och 

som inte får sina primära behov tillfredsställda kan få en rädsla för och misstänksamhet till 

omvärlden. Erikson (1977) anser att barnet tidigt måste få en fundamental tillit till sin 

närmiljö. Han menar också att det är barnets grundläggande känsla av trygghet som utgör 

grunden för barnets identitetsutveckling.  

Grundläggande behov 
För att individen ska kunna känna trygghet i sin identitet behöver vissa behov grundläggas. 

Enligt Maslow (1987) är individens primära behov fysiologiska. I första hand behövs mat att 

äta, något att dricka, sömn och så vidare. Är någon utsatt för extrem hunger är detta det enda 

individen kan tänka på. Maslow menar att det bara är de individer som har fått dessa 

fysiologiska behov tillfredsställda som kommer att gå vidare mot nästa steg. Han beskriver 

detta som en trappa, där de kroppsliga behoven är det första steget. Därefter kommer 

psykologiska behov, som är av social karaktär, där det första steget är behovet av trygghet. 

Sedan följer behovet av att vara omtyckt och känna tillhörighet, därefter behovet av en positiv 

självbild och slutligen behovet av självförverkligande. Huruvida hierarkin i trappan är absolut 

är inte helt fastställt, då man kan befinna sig på ett högre steg utan att ha uppfyllt ett lägre 

steg. Ett barn som saknar trygghet kan ändå vara omtyckt och fått det behovet tillfredsställt 

(Eysenck, 2000). 
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Behovet av trygghet 

För att känna trygghet behöver människor säkerhet, stabilitet, skydd, någon att lita på och 

frihet från rädsla, oro och kaos. Precis som mat kan vara det enda kroppen är inställd på kan 

också trygghet vara det. En individ som befinner sig i krig, en naturkatastrof, sjukdom, 

tyranni, längre pågående misshandel och så vidare kan söka säkerhet och skydd framför allt 

annat. När det har infunnit sig är dock de fysiologiska behoven återigen störst (Maslow, 

1987). I en studie, där gemensamma nämnare hos ett kriminellt ungdomsgäng undersöktes, 

visade det sig att alla saknade identitet, självförtroende och trygghet. Efter djupare studier 

stod det klart att alla ungdomarna i sin uppväxt hade blivit utsatta för misshandel eller 

sexuella övergrepp. Slutsatsen som drogs var att avsaknad av trygghet också leder till 

avsaknad av självförtroende och identitet (Wahlström, 1996). 

Behovet av att vara omtyckt och känna tillhörighet 

När de två första stegen har blivit tillgodosedda är det kärlek individen behöver. Precis som i 

de andra stadierna kan det behovet enligt Maslow (1987) överta alla andra behov. Individen 

strävar efter bekräftelse, vänskap, tillhörighet och så vidare. Maslow utgår ifrån den 

sociologiska litteraturen, när han menar att det nu är känt vilka destruktiva effekter till 

exempel en flytt kan få på barn. Att bli utryckt ur sitt sammanhang – från sina vänner, 

släktingar, en förälder eller sitt hus kan leda till rotlöshet och desorientering. Maslow är 

övertygad om att många ungdomar som söker sig till rebelliska ungdomsgäng drivs av längtan 

efter närhet och känslan av tillhörighet till så hög grad att det inte spelar någon roll var ifrån 

man får den. Även i klassrummet är behovet av att känna sig omtyckt och känna tillhörighet 

viktigt. Klassrumsklimatet spelar stor roll för elevers självförtroende och ett accepterande 

klimat, där misslyckanden får plats, är väsentligt för inlärningsprocessen (Taube 1997) . 

Behovet av en positiv självbild 

Behovet av en positiv självbild kan delas upp i två kategorier av olika vikt. Den första och 

viktigaste kategorin innefattar längtan efter kraft, bra prestationer, kompetens, känslan av att 

räcka till, självständighet och frihet. Den andra kategorin innebär ett ytligare värde som 

prestige, ära och berömmelse, erkännande och uppmärksamhet för det vi presterar. När 

självkänslan blir tillfredsställd får vi självförtroende, egenvärde och en känsla av att vi är 

betydelsefulla (Maslow, 1987). Att ha en positiv självbild är viktigt för inlärningsprocessen. 

Att tro på den egna förmågan och känna tillfredsställelse över de egna prestationerna är av  
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stor vikt då det gäller tillgodogörandet av kunskap (Taube, 1997). 

Behovet av självförverkligande 

När alla tidigare behov är grundlagda infinner sig känslan av missnöje och rastlöshet – 

individen vill hitta sitt syfte med livet, det som den är ämnad att göra. Längtan att förverkliga 

sig själv bottnar i en längtan att bli allt man är kapabel till att bli. Det sätt som detta tar sig 

uttryck i varierar från person till person och det är i detta steg som de individuella 

skillnaderna är som störst (Maslow, 1987). Maslow menar att detta behov aldrig uppkommer 

om inte de tidigare stegen är uppnådda.  

De flesta barn kommer till skolan med en grundtrygghet hemifrån. De har föräldrar som har 

sett till att deras behov har blivit tillgodosedda (Strandell, 1997). Skolan har som uppgift att 

utveckla och stärka elevers självförtroende (Lärarförbundet, 2002). För att uppnå detta borde 

alla lärare arbeta för att ge elever en klar och tydlig identitet, en grundtrygghet och en genuin 

självbild. Trygga och harmoniska elever som tror på sig själva och som befinner sig i ett 

varmt, accepterande och positivt klimat har en större chans att lyckas i sin inlärning (Taube, 

1997; Wahlström, 1996). 

Varför pedagoger ska arbeta med att stärka elevers självförtroende 
 

Skolan ska sträva efter att varje elev utvecklar tillit till sin egen förmåga. 

(Lärarförbundet, 2002, s 14) 

 

Forskning visar att elevers självförtroende, hur de ser på sig själva och sin egen förmåga, 

påverkar dem i inlärningssituationer. En teori, som i första hand brukar tillskrivas Mead 

(1976) handlar om signifikanta andra- de individer som står eleven närmst såsom föräldrar, 

lärare och klasskamrater. De signifikanta andra är de som är mest betydelsefulla för eleven 

och de påverkar hur eleven ser på sig själv. I skolan får läraren en betydelsefull roll när det 

gäller påverkan på elevens självförtroende och läraren har stor möjlighet att påverka eleven i 

inlärningssituationen. Taube (1997) menar att den första skoltidens upplevelser är avgörande 

för vidare självförtroende och kunskaper vad gäller läs- och skrivinlärning. Det är viktigt att 

skapa goda läsare med gott självförtroende i en positiv klassrumsmiljö.  

Hur barn ser på sitt självförtroende skiftar med deras ålder. Små barn har ett starkt  



 

 

 

  6

självförtroende även om det de företar sig misslyckas. De kopplar inte sina misslyckanden till 

det egna värdet utan ser misslyckandet som en del av en process. Det betyder att yngre elever 

vågar fortsätta att prova sig fram även om inte allt lyckas. Äldre barn påverkas mer av 

självförtroendet när det gäller prestationer. Ju mer medveten individen blir om sina misstag 

och svaga sidor, desto mer tänker de på vad som kan gå fel och vad det kan leda till (Wigfield 

& Karpathian, 1991).  

Hagtvet och Skaalvik (1991) kom i en av sina studier fram till att det kan vara då eleven ska 

bli betygsatt efter sina prestationer som självförtroendet börjar påverka prestationerna. De 

elever som har ett starkt självförtroende vågar prova och drivs vidare av den positiva känslan 

de får då de lyckas. En positiv cykel inleds som hela tiden stärker självförtroendet. Ett 

misslyckande kan istället få en elev att sluta prova då den negativa känslan leder till ett 

minskat självförtroende (Wigfield & Karpathian, 1991). Vi antar att detta skulle kunna 

illustreras enligt följande figur: 

 

. 

   

 

Figur 1. Positiv respektive negativ cykel. (Egen illustration) 
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Självförtroendet påverkar viljan att våga prova igen och det påverkar även vår motivation. 

Den aspekten kan delas in i två delar: motivationen att klara av olika uppgifter och 

motivationen att behålla en positiv självbild. De elever som har ett stark självförtroende är 

mer motiverade till de uppgifter de får i klassrummet. Hur starkt självförtroende man har 

påverkar även individens affektiva känslor och studier har visat att elever med ett starkt 

självförtroende oftare är glada och mer positiva än elever med svagt självförtroende. Glada 

individer är också mer intresserade av att engagera sig i de olika uppgifter de ställs inför i 

skolan (Harter, 1986; Wigfield & Karpathian, 1991). 

Elever som inte lyckas bra i skolan har olika strategier för att försöka dölja sina svagheter. De 

tankar en individ har om sig själv används för att organisera sina erfarenheter och försök, så 

att smärtan i det man upplever minimeras. En strategi är att individen överdriver sin egen 

kompetens för att verka bättre. Andra individer tar åt sig äran för saker de ej gjort eller skyller 

de fel som uppstår på sina klasskamrater, en självförsvarsstrategi. En annan strategi är att 

enbart samspela med likasinnade för att slippa värderas tillsammans med bättre presterande 

individer – en selektiv strategi. Då skolan består av många olika uppgifter är det inte lätt att 

bibehålla en strategi. Hur individen än gör kan strategin bli genomskådad om den allt för ofta 

används. Det leder till att många elever kommer på ursäkter till varför det de presterade blev 

mindre bra. De kan även välja att alltid göra uppgifter som de vet att de klarar av och aldrig 

försöka med svårare uppgifter - ett misslyckande då, visar att kunskap ej finns att tillgå. Dessa 

strategier får en kortsiktig positiv effekt, men i det långa loppet leder det ändå till att 

självförtroendet minskar då man aldrig når nya kunskapsnivåer. Ett positivt och tillåtande 

klassrumsklimat blir viktigt för dessa elever. Finns det utrymme för misslyckanden kan 

självförtroendet återskapas och modet och motivationen kan återkomma (Wigfield & 

Karpathian, 1991). 

Skolans betydelse 

De flesta elever kommer till skolan med ett gott självförtroende. De har fått hjälp och stöd 

hemifrån och de har människor runt omkring dem som uppmuntrar dem. Större delen av dessa 

elever kommer även att lämna skolan med ett gott självförtroende. En del av dem kommer 

dock att möta så stora svårigheter under sin skoltid att deras självförtroende skadas. De 

förväntningar och krav som ställs på dem blir allt för stora och när de märker att de inte klarar 

av dem bryts självförtroendet ner. Skolan har därför en viktig roll när det gäller att arbeta med 

elevers självförtroende (Strandell, 1997). Taube (1997) menar att elever med dåligt  
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självförtroende har lättare för att påverkas i negativ riktning, medan elever med gott 

självförtroende inte alltid påverkas i positiv riktning. Pedagogen har en viktig roll då den 

träffar eleven många timmar om dagen. En elev med lågt självförtroende behöver en vuxen 

som bryr sig om den och som tror på den. Det klimat som eleven kommer till måste vara 

tryggt och accepterande med plats för mognad och personliga förutsättningar (Strandell, 

1997). Det är inte bara pedagogen som påverkar elevens självförtroende utan även 

klasskamraterna. Deras förväntningar, attityder och värderingar påverkar elevens jagkänsla 

(Taube, Tornéus & Lundberg, 1984). Självförtroendet skapas i samspel med andra människor 

och mellan individen och miljön runt omkring den. Dessa aspekter påverkar individen både 

socialt och personligt, då elevens eget handlande också påverkar dess självförtroende 

(Ahlgren, 1991). 

En pedagog måste tänka på vilka metoder som används och även tänka på att det finns olika 

vägar till målen och att undervisningen inte kan utformas likadant för alla elever. Genom 

individanpassad undervisning möts varje elev i dess proximala utvecklingszon och har en 

större chans att få sina kunskapsmässiga behov tillgodosedda (Frost, 2002). Det är inte enbart 

intellektuell kunskap som ska uppmärksammas, utan även praktisk, estetisk och sinnlig 

kunskap, något som är viktigt att tänka på då elever ska bedömas, uppmärksammas och 

berömmas (Lärarförbundet, 2002). 
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Syfte och frågeställningar 
Syftet med vår uppsats är att undersöka pedagogers syn på och arbete med elevers 

självförtroende i skolan. Det är viktigt att i tidig ålder lägga en god grund för elevers 

självförtroende då det påverkar elevers inlärning i skolan. Vi kommer i vår undersökning att 

vända oss till pedagoger som arbetar med elever från förskoleklass till år sex. Med syftet som 

utgångspunkt har vi valt följande frågeställningar: 

 

- Hur beskriver pedagogerna i de tidiga skolåren betydelsen av att arbeta med 
elevers självförtroende? 

- I hur stor grad anser sig pedagogerna kunna påverka elevers självförtroende? 

- När och hur arbetar pedagoger med att stärka elevers självförtroende? 
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Metod 
Vi valde att göra en kvalitativ undersökning då vi anser att det på bästa sätt främjar vårt syfte. 

För att kunna svara på våra frågeställningar om pedagogers syn på och arbete med 

självförtroende i skolan valde vi att intervjua pedagoger i de tidigare skolåren. Genom 

intervjuer anser vi att man på bästa sätt får fram pedagogernas synsätt och arbetssätt. Kvale 

(1997) menar att kvalitativa intervjuer ger en bra insyn i de erfarenheter som pedagoger i 

skolan besitter.  

Deltagare och urval 
Vi valde att intervjua en specialpedagog och 15 pedagoger från förskoleklass till år sex, då 

förskoleklassen ligger så nära grundskolan. Detta för att få en så stor bredd som möjligt, 

eftersom arbetet med självförtroende är en viktig del av en pedagogs uppdrag och som bör 

genomsyra hela grundskolan. Gemensamt för alla pedagoger var att de hade jobbat inom 

skolan i minst sju år och alla hade jobbat på mer än en skola. Vi genomförde vår studie i två 

mindre kommuner i Småland och Västergötland (Sävsjö kommun respektive Hjo kommun). 

Vi gjorde ett bekvämlighetsurval, då skolorna vi kontaktade redan var kända för oss (Bryman, 

2002). Vi bad om att få fyra pedagoger från varje skola och slumpmässigt fördelade sig 

intervjurespondenterna på en man och 15 kvinnor. Vi besökte två skolor i varje kommun och i 

varje kommun besökte vi minst en pedagog från varje år. I vår resultatdel kommer vi att 

hänvisa till pedagogerna som respondent (r.) 1-16. 

Mätinstrument 
Vi gjorde en semistrukturerad intervju för att respondenterna skulle kunna utveckla sina svar 

(Bryman, 2002). Vi utformade en intervjuguide med 20 frågor där det ingick sex 

bakgrundsfrågor (se bilaga). Frågorna utvecklade vi efter vårt syfte och deras inbördes 

ordning kunde ändras för att intervjun skulle löpa smidigt och för att respondenterna skulle 

kunna utveckla sina svar fritt utan avbrott. Vid utförandet av våra intervjuer använde vi oss av 

bandspelare för att insamlingen av information skulle bli så tillförlitlig som möjligt. Detta för 

att det annars är lätt att missa något av det som sägs, då det kan vara svårt att anteckna exakt 

vad som sägs. Det är också viktigt att skapa ögonkontakt för att få förtroende och samspel 

med den intervjuade. Vid efterarbetet transkriberade vi sedan av det inspelade materialet till 

full text för att underlätta analysen.  
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Procedur 
Pedagogerna kontaktades genom e-post och telefon och vi berättade då endast kortfattat att 

studien skulle komma att handla om självförtroende. För att stärka validiteten skickade vi inte 

ut intervjuguiden i förväg eftersom det ofta leder till att respondenten då kan tänka ut de svar 

som den tror att vi vill höra (R. S. Persson, föreläsning vid HLK i Jönköping, 4 sep. 2006). 

Den första intervjun fick fungera som pilotundersökning men då inga problem uppstod ansåg 

vi att vi inte behövde ändra något i vår intervjuguide. Vi räknade med att intervjun skulle ta 

upp till en timme och bad därför pedagogerna att avsätta den tiden för att träffa oss. De fick 

bestämma när och var intervjun skulle genomföras och de flesta av dem ville träffa oss på sin 

arbetsplats. Det gav dem en trygg och välkänd miljö, där de kunde vara avslappnade och det 

ledde förhoppningsvis till att de gav trovärdiga svar. Vid varje tillfälle började vi med att 

presentera oss och berätta kortfattat om vad studien handlade om. Sedan frågade vi om det 

gick bra att vi spelade in intervjun på band och det gjorde det vid samtliga tillfällen. De 

pedagoger som på egen begäran ville läsa igenom frågorna innan intervjun startade fick 

möjlighet till det, även det för att de skulle känna sig lugna och trygga. När intervjun var slut 

tackade vi för att de tagit sig tid för oss.  

När vi hade transkriberat och sammanställt den data vi hade samlat in skrev vi ut den i 

pappersform för att förenkla hanteringen inför analysen och resultatet. Vi läste noga igenom 

våra svar, diskuterade och analyserade dem och delade sedan in svaren i kategorier efter våra 

frågeställningar och intervjufrågor. Vi strök under väsentliga och betydelsefulla delar i 

intervjuerna som överensstämde med och passade ihop med de olika rubrikerna. För att hitta 

likheter och olikheter i våra intervjuer jämförde vi dem sedan med varandra. Detta blev vår 

utgångspunkt för att gå vidare med resultatet.  
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Resultat 
Utifrån våra frågeställningar Hur beskriver pedagogerna i de tidiga skolåren betydelsen av att 

arbeta med elevers självförtroende, i hur stor grad anser sig pedagogerna kunna påverka 

elevers självförtroende och när och hur arbetar pedagoger med att stärka elevers 

självförtroende, samt med hjälp av våra intervjufrågor har vi utformat rubriker för att redovisa 

vårt resultat.  

Pedagogers möjlighet till påverkan 

 

Jag tror att vi kan försörja självförtroendet eller ta ifrån barnen 
självförtroendet ganska lätt. (r. 9) 

 

Pedagogerna menar att det är viktigt att vara medveten om vilken påverkan självförtroendet 

har för elevens inlärning. Därför anser de att de måste ha insikt i vad det innebär att ha ett bra 

självförtroende. Det är först då pedagogen kan inse på vilket sätt den kan påverka vare sig det 

gäller i positiv eller negativ bemärkning. 

Pedagogers definition av självförtroende 

 

Det betyder att man, precis som ordet låter, tror på sig själv. (r. 1) 

 

En stor del av pedagogerna var i stort sett eniga om ordets innebörd. Att vara trygg i sig själv 

var det som pedagogerna satte störst fokus på, då det handlar om att ha ett starkt 

självförtroende. Om eleverna besitter en grundtrygget vågar de prova nya saker och de har 

också lättare för att stå för sina egna åsikter. En pedagog menar att självförtroende innebär att 

man vågar vara sig själv och då försvinner rädslan för att göra bort sig. Pedagogerna menar 

även att det handlar om att veta sin identitet. Individen ska i första hand ha en bild av sig själv 

och veta att den är en person som finns, som är och som har samma rätt som alla andra. Det är 

viktigt att känna trygghet i sin identitet och att finna den i gruppen, ”här är vi, här är jag.” (r. 

9). Att våga tro på den egna förmågan handlar om att individen känner att den kunskap den 

har räcker till. Individer som tror på den egna förmågan kan också lättare acceptera att de inte 

kan allt, men ändå vara nöjda med det de presterar utifrån vetskapen att de gör sitt bästa. En 

pedagog liknar självförtroendet vid en pall där självkänsla, självbild och självtillit är de tre  
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benen. De måste finnas där för att pallen ska stå stadigt och de är beroende av varandra. 

Pedagogen menar att det är viktigt att peka på elevens alla goda sidor och utgå ifrån dem för 

att självförtroendet ska kunna växa. 

Självförtroendets betydelse för inlärningen 

Pedagogerna har gett många exempel på elever, som de har stött på, som har saknat 

självförtroende. En elev, som trots många år i skolan ännu inte lärt sig att läsa, uttryckte sig så 

här: ”Det är väl lika bra att de byter ut hjärnan på mig för jag kan ju ändå inte lära mig 

någonting.” (r. 8). Att självförtroendet betyder mycket för inlärningen är samtliga pedagoger 

överens om. En av dem menar till och med att det är en förutsättning för elevernas 

inlärningsmöjligheter. En annan menar att det är viktigare att lägga fokus på framstegen i 

självförtroendet än på kunskapsinlärning. De tror att elever som tror på sig själva vågar prova 

sig fram just därför att de inte är rädda för att göra fel. När de stöter på motgång vågar de söka 

nya vägar för att lösa problemet. Är individen inte säker i sig själv kan det vara svårt att ta till 

sig ny kunskap. Miljön och människorna runt omkring upptar individens tankar och det kan 

leda till att det väsentliga negligeras. Pedagogerna menar att de elever med sämre 

självförtroende fokuserar mycket på vad de tror att andra vill att de ska göra. De vill ständigt 

ha bekräftelse och de följer hellre efter andra än att ta egna beslut av rädsla för att det ska bli 

fel. För att en elev ska kunna utvecklas är det viktigt att den har en klar målbild och att den 

vet var den är och vart den ska. Nyfikenhet och en lust att lära kännetecknar elever med bra 

självförtroende, anser pedagogerna. Att våga fråga och själv ta reda på fakta gör att man också 

får frågor tillbaka och det leder till en djupare kunskap.  

För att självförtroendet ska kunna växa menar pedagogerna att det är viktigt att individen får 

respons för det den gör. ”Det är tre ord som är viktiga för självförtroendet: att bli sedd, hörd 

och bekräftad.”  (r. 5). Genom att ge beröm och uppmuntran stärks eleven. Pedagogen kan 

även genom sin attityd mot eleven påverka dess självförtroende. Det är viktigt att se dem i 

ögonen, visa sig intresserad och visa att man är glad över att träffa sina elever. Eleverna 

spenderar stor del av dagen inom skolan och pedagogerna menar att de därför har en mycket 

viktig roll när det gäller att tro på eleven. Pedagogerna är medvetna om att en del elever inte 

får känna detta hemma och att skolan därför måste vara en plats, där eleverna blir sedda och 

trodda på.  

Det finns även en medvetenhet hos pedagogerna om att de befinner sig i en position där de 

lätt skulle kunna sänka en elev. Tillrättavisningar nämns som ett exempel då man riskerar att  
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sänka en elev. ”Allt negativt som sägs inför en klass eller inför andra elever är väldigt 

knäckande.” (r. 12). Det är viktigt att se till att tillrättavisningen blir personlig och 

pedagogerna lyfter särskilt fram att man i samband med en tillrättavisning även bör visa på 

något positivt hos eleven.  

Klassrumsklimatet 

Intervjuerna har visat att flertalet av pedagogerna ser klassrumsklimatet som en viktig del i 

deras arbete med att utveckla elevernas självförtroende. Pedagogerna menar att det i ett 

positivt och accepterande klassrumsklimat finns större chans för självförtroendet att växa. Det 

är viktigt att pedagogen tänker på vilken stämning det är i klassen – det är ingen som skrattar 

om någon elev gör eller säger fel. Det finns plats för misslyckanden och det gör inget om 

någon gör bort sig, klimatet är öppet och tillåtande. Den grad av självförtroende en elev har 

kan leda till olika beteendemönster i klassrummet.  

Ett sätt är att de trycker ner andra. Att de inte vågar lita på sig själva 
utan då är det en mask utåt och så finner de säkert något slags 
självkänsla i det, men börjar man skrapa lite på ytan så är det ofta 
väldigt dåligt självförtroende under (r. 4). 

 

Vi kan utifrån intervjuerna se att pedagogerna har kategoriserat eleverna i olika fack beroende 

på hur deras självförtroende tar sig uttryck, elever med svagt självförtroende och elever med 

starkt självförtroende. Elever med svagt självförtroende kan vi dela in i två kategorier, de som 

är utåtagerande och de som istället vänder sig inåt. Pedagogerna menar att elever med svagt 

självförtroende kan söka efter andra elever med dåligt självförtroende för att själva få 

bekräftelse. De trycker ner de andra för att själva verka bättre. Sedan finns det också de som 

har dåligt självförtroende och som visar det på ett aggressivt sätt. De bråkar, stör och vill ha 

mycket uppmärksamhet. Enligt pedagogerna är detta den svåraste gruppen att hantera, då de 

kräver mycket av både läraren och klasskamraterna. Eleverna blir då inte trygga i sin 

omgivning eller med sig själva, vilket en del av pedagogerna anser vara grundförutsättningen 

för att höja elevernas självförtroende.  

Svagt självförtroende kan enligt pedagogerna även visa sig genom tysta och tillbakadragna 

elever. De blir blyga och är klassrumsklimatet då inte öppet och accepterande kommer de 

aldrig att våga göra sin stämma hörd. Pedagogerna tycker då att det är viktigt att man 

stöttardem och ser till att de utvecklas. Får de elever som inte tror på sig själva för lite stöd 

och uppmuntran kan det leda till en självuppfyllande profetia. De går in i en uppgift utan  
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tron på sig själva och då blir steget till misslyckande inte långt. Om man som pedagog är 

tvekande i det man gör så blir också eleven lätt det, det är därför viktigt att man går in i en 

uppgift med tydlighet. Utifrån intervjuerna skulle vi kunna urskilja två sätt att se på de två 

ovanstående kategorierna. De elever som är tillbakadragna och tysta anser pedagogerna att 

man behöver lyfta fram och ge extra uppmärksamhet till. De eleverna kan aldrig få för mycket 

beröm eller uppbackning. Å andra sidan finns de elever som bråkar och stökar. Vi kan ana att 

de eleverna ofta blir missuppfattade på grund av att insikten saknas i att det skulle kunna bero 

på dåligt självförtroende. De eleverna ges ofta mindre utrymme i skolsammanhang. 

Pedagogerna anser att de måste hållas tillbaka och inte få för mycket uppmärksamhet för att 

inte ta för mycket plats i klassen. ”De som är utåtagerande vill ju bli sedda hela tiden så där 

får man ju i och för sig tänka sig för så att man inte hela tiden uppmärksammar dem, då tar 

de över helt och hållet. Det gäller att hålla det på lagom nivå.” (r. 2). 

Elever med starkt självförtroende har ofta ett positivt inflytande på klassrumsklimatet menar 

pedagogerna. De är trygga i sig själva, vågar vara sig själva och stå för sin åsikt. I och med 

detta har de ofta lätt för att skapa goda kamratrelationer. En del pedagoger tror att 

klasskamrater söker sig till dem med bra självförtroende och en pedagog menar att elever med 

bra självförtroende ofta tar en ledarroll bland sina kamrater. Ett bra självförtroende kan leda 

till en bra social kompetens just därför att de eleverna är trygga, ”De har landat i sig själva.” 

(r. 2). Det är även viktigt att vara medveten om att eleverna är väldigt olika, men att de ändå 

kräver lika mycket beröm och att de blir sedda. Pedagogerna menar även att ett bra sätt att öka 

det positiva klassrumsklimatet på är att se till att eleverna vet hur man stärker självförtroendet 

hos en klasskamrat och därmed också sitt eget självförtroende. Detta kan pedagogen göra 

genom att se varje elev och uppmuntra den enskilde, att eleverna i gruppen visar upp 

varandras arbeten och lär varandra att se andras bra sidor och kunskaper. Det kan också leda 

till att de ser att alla individer i gruppen är olika och att det är accepterat att vara bra på olika 

saker. Även pedagogens sätt att vara har en stor del i att öka det positiva klassrumsklimatet. 

Genom blickar, kroppsspråk och uttryck kan de förändra elevernas omgivning. ”Munnen kan 

säga något och hela jag kan utstråla något annat.” (r. 13).  

Klasskamraternas betydelse 

Vi som lärare påverkar klassen och individen, sedan påverkar 
klasskamraterna varandra. Får man en god kompisanda i klassen så 
stärker det allas självförtroende (r. 10). 
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De flesta pedagogerna menar att det till största delen är både klasskamrater och pedagoger 

som påverkar elevernas självförtroende. När det gäller inlärningssituationen menar 

pedagogerna att deras påverkan spelar störst roll. Det är då det ställs krav på eleven, något ska 

presteras, och vikten av att pedagogen uppmuntrar blir då ännu större. Eleverna kan lätt 

sänkas av att pedagogen enbart lyfter fram det som blir fel. ”Det är viktigt att man lyfter det 

som är bra först, sedan kan man också säga vad som skulle ha kunnat vara bättre, men att 

man aldrig säger ’det där var dåligt’.”  (r. 7). En pedagog anser att det är pedagogen som har 

huvudansvaret för elevernas självförtroende och menar att pedagogens bemötande av eleverna 

även präglar hur de bemöter varandra. Som pedagog sätter man exemplet för klassen. En 

annan pedagog menar att det är en skyldighet att som lärare arbeta för att stärka elevernas 

självförtroende. I första hand ska pedagogen arbeta för att gruppen ska bli trygg och med detta 

menar pedagogen att de har en jättestor påverkan på elevernas självförtroende och att 

klasskamraterna betyder mycket i nästa steg. ”Vi kan göra en bit, de är länge i skolan.” (r. 8). 

Många pedagoger menar att deras påverkan på självförtroendet är större i de lägre åren. Ju 

äldre eleverna blir, desto större blir klasskamraternas påverkan. En pedagog tror att de som 

lärare påverkar mer i de lägre åren och då lägger en grund som klasskamraterna sedan bygger 

vidare på. Eleverna kommer ofta till skolan med ett bra självförtroende, men många lämnar 

den knäckta. Det kan vara kraven som gör det, men det kan även vara den sociala 

omgivningen och stödet hemifrån. Då en elev saknar stöd hemifrån är det ännu viktigare att 

skolan stöttar desto mer, att eleven i skolan får känna att den duger till någonting.  

I de fall då en elev redan har dåligt självförtroende har pedagogerna olika syn på vem som har 

störst betydelse. Någon menar att om en elev har dåligt självförtroende kan pedagogen 

kompensera det på ett sätt som inte klasskompisarna kan. Det kan ske genom att pedagogen är 

noga med att höja eleven och uppmärksamma den speciellt. Andra menar att om eleven inte 

blir sedd och uppmärksammad av kamraterna spelar det ingen större roll vad pedagogen gör. 

En pedagog menar att det då är viktigt att arbeta med klassrumsklimatet och det är något som 

återkommer i många intervjuer. I en klass kan eleverna enligt en pedagog vara experter på att 

sänka varandra, utan att själva vara medvetna om vad de ställer till med och att det därför är 

viktigt att arbeta med förebyggande samtal omkring självförtroende. ”Vi försöker prata om 

det som händer. Vi försöker visa hur andra tycker och känner när det har hänt någonting.”(r. 

14). 
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Pedagogers inflytande i klassrummet 

Ett ord som pedagogerna ofta återkommer till i intervjuerna är makt. De anser själva att deras 

inflytande i klassrummet är så stort att de har en sorts makt över eleverna. Med denna makt 

kommer även ett ansvar att utnyttja den på rätt sätt. Nu för tiden tror pedagogerna att de är så 

pass medvetna om den makt de har och att de kan styra den, då de är medvetna om vad de gör 

och inte gör. Förr skulle alla elever göra och tänka lika och det fanns bara en lösning på 

problemet. Det tankesättet kan leda till att många elever misslyckas och inte vågar prova igen. 

Därför menar pedagogerna att det är viktigt att individualisera undervisningen, så att varje 

elev kan finna den metod som passar den bäst. För att eleverna ska våga prova nya och egna 

vägar krävs det att pedagogen använder sitt inflytande i klassrummet rätt. ”Jag tror att det är 

viktigt att barnen får känna att man individualiserar, att de får göra det de är bra på, har en 

viss valbarhet och att de inte behöver göra strikt som de andra. Detta tror jag kan lyfta och 

främja barnet.” (r. 16).  

Pedagogernas arbetssätt 

Alla skolor arbetade på något sätt med att stärka elevernas självförtroende, antingen som en 

naturlig del av elevernas skoldag, med särskilda strategier som de själva utformat, eller med 

utarbetade metoder hämtade ifrån litteratur. De pedagoger som arbetade med utarbetade 

metoder visade på en större trygghet i sitt arbetssätt, då de genom kompetensutveckling fått 

bekräftelse på att det arbetet är viktigt.  

Självförtroende i skolans vardag 

Vårt samhälle vilar på en värdegrund och det är skolans uppgift att förmedla den till eleverna. 

Alla pedagoger vi har intervjuat arbetar med att försöka höja elevernas självförtroende. 

Pedagogerna är måna om och medvetna om vikten av att höja elevernas självförtroende. De 

trycker på vikten av att skapa goda kontakter mellan klasskompisar och olika klasser, att prata 

om det som händer runt eleverna och att få ett bra klimat på skolan och i arbetslaget. En skola 

har satsat på en särskild ledarutbildning för de elever som går i år sex. Den ska fungera som 

en hjälp för de äldre eleverna att bli bra ledare och förebilder på skolan. 
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En viktig del är också det förhållningssätt som finns på skolan, att alla elever blir sedda och 

att pedagogerna hälsar på alla elever, vare sig de känner dem eller ej. På två av skolorna har 

all personal fått kompetensutveckling i att möta elever. Enligt likabehandlingsplanen 

(Skolverket, 2006) är det all personals ansvar, vare sig man är pedagog, lokalvårdare eller 

busschaufför, att alla elever blir sedda och omhändertagna. En pedagog nämner sagor som en 

del av arbetet med självförtroende, då hon anser att de är bra att använda sig av för att kunna 

identifiera sig med någon. I sagorna är det ofta den svaga som vinner över den starka. Att 

arbeta över klassgränser är något som många av skolorna gör. Ett sätt är faddergrupper som 

består av elever från olika klasser samt en lärare. Grupperna samlas vid vissa tillfällen och 

samtalar om aktuella, viktiga ämnen och frågeställningar som kan finnas på skolan.  

Särskilda strategier 

Med särskilda strategier menar vi de olika arbetssätt som pedagogerna själva utformat och 

som de använder sig av i klassrummet för att stärka elevernas självförtroende. Dessa 

arbetssätt är mindre i omfattning och består av återkommande inslag.  

Veckans stjärna/Guldbarnet 
Dessa två strategier är väldigt lika i sin utformning. Varje vecka lottas en elev fram som får 

extra uppmärksamhet. Den elev som blir utsedd till Guldbarn får sitta framme hos läraren och 

får en guldknapp som eleven har på sig hela dagen. Eleven får även sitt kort uppsatt på tavlan 

i en guldram. Klasskamraterna får också rita en teckning till guldbarnet. I båda fallen får 

klasskamraterna skriva positiva saker om eleven som sedan skrivs upp på tavlan. Guldbarnet 

får efter veckans slut med sig både positiva ord och teckningar hem. Veckans stjärna får sina 

ord skrivna med guldpenna på ett papper, där det även klistras på guldstjärnor. Pappret sätts 

sedan upp på väggen. Pedagogerna menar att eleverna växer både när de får höra saker om sig 

själva, men även när de får beskriva sina kamrater. Denna strategi handlar om att 

uppmärksamma varje barn och lära dem att tänka ut saker som är bra med någon annan. 

Pussel 
Pussel är en strategi som handlar om att öka elevernas insikt i att alla har lika värde och att 

alla har betydelse för helheten. Varje elev får en pusselbit som de ritar och färglägger. Pusslet 

sätts sedan ihop och placeras på väggen som en ständig påminnelse om att alla behövs. 

Reflektionsböcker 
Varje elev har en egen bok där de får skriva ner sina tankar och känslor. Ibland utgår  
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skrivandet ifrån något särskilt ämne och ibland får eleverna skriva fritt. Pedagogerna ger varje 

gång positiv respons på det som eleverna har skrivit. Det som är individuellt skrivet till varje 

elev menar pedagogerna stärker eleverna i deras självförtroende och det ger pedagogen en stor 

möjlighet att lyfta positiva sidor hos dem. På en sida i boken får klasskamraterna skriva 

positiva egenskaper om eleven och den sidan är väldigt uppskattad. Eleverna får mycket 

konkret veta vad deras kamrater tycker om dem och återigen blir det en övning i att hitta 

positiva sidor hos varandra.  

Metoder 

Pedagogerna använde sig även av utarbetade metoder hämtade ifrån litteratur. Alla metoder 

innehåller övningar, där elevers självförtroende stärks. 

Livsviktigt 
I en av kommunerna hade all personal på alla skolor fått kompetensutveckling i materialet 

Livsviktigt. Meningen är att en lektion i veckan ska avsättas för socioemotionell träning, där 

eleverna får utveckla sina egna åsikter och lära sig att lyssna på andras. Sociala och 

emotionella färdigheter är viktiga för att kunna samarbeta och förstå sig själv och andra. 

Materialet verkar även för att stärka klassrumsklimatet (se Kimber, 2004, för en mer 

översiktlig beskrivning). 

Dilemmafrågor 
Dilemmafrågor är även det ett material, där eleverna tränas i att stå för en åsikt och där de lär 

sig att lyssna på andra. De skolor, som har arbetat med detta material, har dock arbetat utanför 

klassen med tvärgrupper som bas. Dilemmasamtal utgår ifrån problembaserade frågor som rör 

elevernas vardag. Eleverna får värdera och ta ställning till problemen och pedagogerna har 

använt det som ett förebyggande material (se Larsson, 2001, för en mer översiktlig 

beskrivning). 

Gruppen som grogrund  
Gruppen som grogrund är en metod som går ut på att utveckla elevernas personligheter. Syftet 

är att identiteten ska stärkas, självförtroendet öka och att miljön och omgivningen runt 

eleverna ska bli tryggare. Där finns även övningar som en pedagog har använt för att eleverna 

ska lära känna varandra bättre, vilket i sin tur leder till att eleverna blir tryggare med varandra 

(se Wahlström, 1996, för en mer översiktlig beskrivning). 
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Mombus 
Många pedagoger har också arbetat med olika metoder för att motverka mobbning, en av dem 

är Mombus. Detta har de kopplat till arbetet med självförtroende. Pedagogerna anser att 

arbetet med självförtroende och arbetet med mobbning går hand i hand. Arbetet med att stärka 

självförtroendet och att öka det positiva klassrumsklimatet menar pedagogerna är en 

förebyggande åtgärd mot mobbning. I en varm och positiv miljö där eleverna är trygga 

förekommer oftast ingen mobbning. Att arbeta mot mobbning och att få kompetensutveckling 

i det är att ligga steget före mobbning, som kan leda till dåligt självförtroende, menar en 

pedagog (se Staff, 1997, för en mer översiktlig beskrivning). 
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 Diskussion 

Vi kommer nu att föra en diskussion kring uppsatsens resultat och genomförande. Vi kommer 

även att diskutera nya uppsatsförslag och vidare forskning.  

Resultatdiskussion 
De pedagoger vi har intervjuat är alla enade om självförtroendets betydelse för elevernas 

inlärning. Även forskningen visar att självförtroendet är av stor vikt för inlärningen (Taube, 

1997). Tänkbart är att denna överensstämmelse delvis ger uttryck för en validitet i vårt 

resultat/metod. Att arbeta med självförtroendet är något som vi tycker är viktigt för att lyfta 

eleverna och för att underlätta för eleverna i deras inlärning. Vi tror även att de elever som har 

ett starkt självförtroende har lättare för att ta till sig ny kunskap och att finna sin plats i 

gruppen. Om eleverna känner sig trygga med sig själva och med sin omgivning har de en 

större möjlighet att tillgodogöra sig kunskapen, något som vi fått bekräftat av respondenterna. 

Ett starkt självförtroende anser vi vara grunden för inlärningen. Självförtroendet påverkar oss 

som människor, vilken plats vi får i en grupp och hur mycket vi vågar ta för oss. Vi anser att 

skolan bör lägga en god grund för eleverna när det gäller självförtroende. Det finns människor 

som i skolan har upplevt att självförtroendet har påverkats i negativ riktning och den känslan 

har följt dem upp till vuxen ålder. De känner sig fortfarande osäkra på sig själva och den 

kunskap de besitter.  

Alla pedagoger hade en klar bild över vad de lade i begreppet självförtroende. Huruvida deras 

definition överensstämmer med den faktiska teoretiska definitionen är svårt att tyda. 

Begreppen kring självförtroende går i varandra och är svåra att särskilja, vilket kan leda till 

svårigheter då en förklaring till begreppet ska ges. Behovet av trygghet grundar sig i säkerhet, 

att individen har någon att lita på och att den är fri från oro och rädsla (Maslow, 1987). Detta 

kan vi relatera till klassrumsmiljön. De elever som känner avsaknad av detta blir osäkra i sig 

själva, vilket i sin tur kan leda till ett sämre självförtroende. Ytterligare en aspekt som 

pedagogerna pekar på är modet att våga prova och modet att våga misslyckas. De elever som 

känner sig rädda eller oroliga i klassrummet kommer troligtvis inte själva leta nya vägar till 

kunskap. Även om pedagogernas kunskap om självförtroendets betydelse var stor, tror vi att 

det krävs ännu mer spetskunskap inom ämnet. Vi kan se att det finns utarbetade metoder inom 

ämnet som används av en del av pedagogerna, men utbredningen skulle kunna vara ännu mer 

omfattande och användas av fler pedagoger. 
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I intervjuerna märker vi skillnad mellan de pedagoger som fått fortbildning i ämnet och de 

som inte fått det. De pedagoger som fått fortbildning visar på en större tillit till sitt arbetssätt. 

Utifrån detta kan vi anta att de känner sig mer trygga, då de har fått bekräftelse på att arbetet 

med självförtroende är viktigt. Taube (1997) menar att de pedagoger som är trygga i sin roll, 

som litar på det de gör och som är positivt inställda till sig själva kan förmedla värme, empati, 

vänskap och förståelse till sina elever. De fortbildade pedagogerna vet att alla skolor i 

kommunen arbetar på samma sätt och att det finns ett gemensamt mål att arbeta mot och en 

överenskommelse om att varje vecka avsätta lektionstid till det gemensamma 

arbetsmaterialet. Vi tror att den tiden, som läggs på arbetet med självförtroende, är något som 

både pedagoger och elever vinner på i längden. Eleverna får då en djupare förståelse för sig 

själva, när de ser den utveckling de gör då det gäller självförtroende och social kompetens, 

något som i sin tur påverkar hela klassen. Vi tror att socioemotionell träning leder till att 

eleverna lär sig att värdera både sig själva och andra och när de kommer till insikt om att alla 

behövs stärks det positiva klassrumsklimatet. Även detta är något som vi tror att eleverna har 

nytta av både i och utanför skolan. De pedagoger, som inte har fått fortbildning, försökte 

under intervjun söka efter olika tillfällen i sin undervisning, då de arbetade med 

självförtroendet. Under intervjuns gång märkte vi att de blev mer medvetna om deras egen 

betydelse för och påverkan på elevernas självförtroende. Pedagogerna uppmärksammade 

vilken makt de har över eleverna och vi tycker därför att det är viktigt att de blir medvetna om 

hur de kan arbeta med självförtroendet på ett konkret och strukturerat sätt. Därmed vill vi inte 

säga att det arbete med självförtroende som sker i skolans vardag inte är viktigt. Pedagogerna 

måste ständigt uppmärksamma och stärka eleverna för att deras självförtroende ska växa. 

Under intervjuerna talade pedagogerna även om sitt eget självförtroende. De upplever att 

deras självförtroende har växt med åren och att de känner en större tillit till sig själva ju längre 

de arbetat som pedagoger. För att pedagoger ska kunna förmedla ett bra självförtroende till 

eleverna, tror vi att det är viktigt att de själva har ett bra självförtroende och att de är trygga i 

sig själva. Taube (1997) menar att en god atmosfär beror på om pedagogen själv har ett bra 

självförtroende. Vi tror att en osäker pedagog förmedlar osäkerhet till eleverna och att det 

begränsar eleverna, då de sällan får möjlighet att testa sig fram. Pedagogens begränsningar 

hindrar elevernas utveckling och framsteg . 

Vi tycker även att det är viktigt att tänka på att det inte bara är pedagogerna som påverkar 

självförtroendet, utan även klasskamraterna, annan personal på skolan och miljön runt 

omkring eleverna. Samtliga pedagoger tog upp klasskamraterna och miljön som en viktig  
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faktor för elevernas självförtroende, men det var bara en pedagog som nämnde annan 

personals påverkan. Sedan april år 2006 finns det krav på att en likabehandlingsplan ska 

finnas på varje skola. I den påpekas vikten av att all personal kring eleverna är delaktiga i 

ansvaret för dem (Skolverket, 2006). Ahlgren (1991) menar att självförtroendet skapas i 

samspel med andra människor och mellan individen och miljön. Vi anser att kontakten mellan 

eleven och personalen med icke-pedagogiska arbetsuppgifter är något som skulle kunna 

utvecklas mycket mer och användas som en resurs i skolan. Den pedagogiska personalen 

ställer prestationskrav på eleverna, men till annan personal kan de komma utan krav. Eleverna 

kan där bli sedda med andra ögon, de behöver inte bevisa något och de blir inte bedömda 

utifrån deras kunskapsnivå, något som vi tycker är en viktig del för att stärka självförtroendet. 

Även läroplanen pekar på vikten av att inte enbart bedöma de intellektuella 

kunskapsaspekterna utan även de praktiska, sinnliga och estetiska (Lärarförbundet, 2002). 

Metoddiskussion 
Den metod vi valde tycker vi ledde till att vi fick svar på våra frågeställningar. Genom en 

kvalitativ intervju fick respondenterna möjlighet att utveckla sina svar som byggde på deras 

erfarenheter och det var de vi använde oss av i resultatet. Hade vi använt oss av en enkät hade 

vi troligen inte kunnat få lika ingående svar som intervjuerna gav. Några av respondenterna 

fick efter egen begäran möjlighet att i förväg läsa igenom frågorna. I efterhand har vi förstått 

att det ledde till att de pedagogerna kände sig tryggare under intervjun. Hade vi tänkt på detta 

innan och låtit alla läsa igenom frågorna strax före intervjun kunde det eventuellt ha lett till en 

annan sorts dialog. De pedagoger som fick läsa igenom frågorna upplevde att de enklare 

kunde följa med i intervjun. Ett par av respondenterna kände sig överrumplade av frågorna 

och det faktum att de inte hade fått någon betänketid, något som skulle kunna tänkas påverka 

reliabiliteten i vårt arbete.  

Ur en vetenskaplig synpunkt kan det vara svårt att dra generella slutsatser, då vi endast 

intervjuade 16 pedagoger. För att få ett resultat som skulle kunna innefatta alla pedagoger 

skulle fler intervjuer krävas. En risk med att intervjua få personer är att slutsatsen kan vara 

missvisande. Ett större antal respondenter skulle i högre grad visa på den generella trenden, då 

det gäller pedagogers möjlighet till påverkan. Det skulle också visa om hälften av alla 

pedagoger generellt arbetar med utarbetade metoder, vilket var fallet i vår studie. 

Då det gäller vårt syfte var mängden intervjuer till fördel. Vi fick ett material med bredd som 

samtidigt var lättarbetat. Då vi sammanställde materialet fick vi hela tiden svaren från  
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intervjuerna bekräftade av varandra. 

Slutsats 
Vi anser att det finns goda förutsättningar för pedagoger att arbeta med elevers självförtroende 

i skolan. De problem vi utifrån vårt resultat har upptäckt är att det tar tid innan de utarbetade 

metoderna kan bli praxis för pedagogerna. Alla pedagoger vi intervjuade arbetade redan på 

något sett med att stärka elevers självförtroende, men vi anser att det är viktigt att avsätta 

lektionstid för att uppmärksamma vikten av arbetet. Vi tror inte att alla pedagoger inser de 

goda resultat som kommer med ansträngningarna och hur stor påverkan självförtroendet 

verkligen har. De vinster som arbetet med självförtroendet genererar är till nytta för både 

elever och pedagoger. Ett bättre klassrumsklimat, starkare och tryggare elever som vågar tro 

på sig själva och de resultat de presterar.  

Nya uppsatsförslag och vidare forskning 
En fortsatt forskning på detta arbete skulle kunna vara hur självförtroendet ser ut hos de 

elever, vars lärare arbetar med utarbetade metoder för att stärka elevernas självförtroende. Ger 

arbetet med självförtroende effekt? 

Ett ämne som pedagogerna kom in på var medias påverkan på självförtroendet. De anser att 

ämnet är aktuellt och att eleverna, oavsett kön, nu påverkas i tidigare ålder. Elever idag blir 

mer utsatta för medias påverkan, informationsflödet är stort och inte lika kontrollerbart. 

Forskning pekar på att utseendet är det som verkar påverka den övergripande självbilden mest 

och varje dag blir eleverna utsatta för medias påtryckning när det gäller detta. Hur påverkas 

elever av medias kroppsbild och hur kan man i skolan arbeta för att ge eleverna en annan mer 

positiv självbild? Detta är ett ämne som vi anser passar att skriva om under Idrott och Hälsa.  

Vidare forskning skulle kunna vara att undersöka i hur stor utsträckning det självförtroende, 

som byggs upp i skolan, påverkar människor i vuxen ålder. Utifrån vårt arbete har tanken 

väckts hur stor betydelse den grund som i skolan lägger för självförtroendet har när eleverna 

går vidare ut i arbetslivet. Har självförtroendet betydelse för det val eleverna gör inför 

gymnasiet och senare i deras framtida yrkesval?  
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Intervjufrågor       Bilaga  

Begreppet självförtroende 

Vad innebär det att ha bra självförtroende? 

Som synonymer till självförtroende används ofta begreppen självkänsla, självtillit och 
självbild. Tycker du att dessa begrepp omfattas av självförtroendebegreppet? 

Självförtroendets påverkan 

Tror du att ett bra självförtroende påverkar en elevs inlärningsmöjligheter? Hur? 

Hur yttrar sig starkt självförtroende hos en elev? 

Hur yttrar sig svagt självförtroende hos en elev? 

Faktorer som påverkar självförtroendet 

Tror du att det finns något som kan höja en elevs självförtroende? 

Tror du att det finns något som kan sänka en elevs självförtroende? 

Hur upplever du att lärarens möjligheter är att påverka elevers självförtroende? Har du stort 
inflytande? 

Hur kan lärare jobba för att stärka elevers självförtroende? 

Jobbar du med att stärka elevers självförtroende? I så fall hur? 

Finns det något samarbete på skolan för att stärka elevernas självförtroende? 

Har ni i så fall någon särskild strategi som ni gemensamt arbetar efter? 
Har ni på skolan fått någon kompetensutveckling när det gäller att stärka elevers 
självförtroende? Hur har den i så fall kommit till användning? 
Är det läraren eller klasskamraterna som påverkar självförtroendet? 

Vilka så kallade misstag kan en lärare göra så att elevers självförtroende påverkas i negativ 
riktning? 

Bakgrundsfrågor 

Hur länge har du arbetat som lärare? 

Har du jobbat på andra skolor? Om ja, hur länge har du jobbat på de olika skolorna? 

Vilka/vilket år undervisar du i? 

Hur stor klass har du? 

Hur många elever går det på skolan? 

Avslutningsvis, hur upplever du att ditt eget självförtroende är? 
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