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Grundskolan har ej endast i uppgift att lära ut ämneskunskaper utan skall även visa omsorg 

om och fostra eleverna enligt de demokratiska värderingar vi har i samhället. Inom detta 

uppdrag ingår det att stärka eleverna i deras självkänsla, och det är detta föreliggande 

examensarbete handlar om. Utifrån pedagogiska samt socialpsykologiska perspektiv 

analyseras lärarens roll i elevernas utveckling av självkänsla. Syftet är att genom en 

litteraturstudie finna svar på hur den nuvarande samt hur den kommande lärarutbildningen 

lever upp till att utbilda grundskolelärarstudenter kring elevers självkänsla. Detta sker utifrån 

ett hermeneutiskt angreppssätt. Den nuvarande lärarutbildningen har många brister vad gäller 

lärarstudenternas utbildning vad gäller elevers självkänsla vilket kan leda till att många 

lärarstudenter kan komma att känna sig otrygga inför sitt kommande arbete. Den nya 

lärarutbildningen kan bidra till en förbättring då det finns indikationer på att utbildningen, om 

den lever upp till vad den förutsatt sig, kommer att svara upp till att utveckla lärarstudenternas 

kompetens när det gäller att utveckla elevers självkänsla.  
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1. INLEDNING  

När det i media och dagligt tal brukar diskuteras skolans roll i samhället är det oftast talet om 

kunskap som hörs. Mindre brukar höras om att skolan har två uppdrag där det ena är 

kunskapsuppdraget och det andra är demokratiuppdraget, som även kallas omsorg- och 

fostransuppdraget. Detta uppdrag är dock tämligen komplext då det innefattar många olika 

aspekter. Dels ska eleverna kunna handla demokratisk utifrån de demokratiska värdena som 

finns med i läroplanens värdegrund. De skall även kunna delta och påverka i demokratiska 

beslutsprocesser vilket kräver en kommunikativ kompetens (Skolverket, 2000
b
), som i botten 

kräver en god självkänsla (Dysthe, 1996).  

Kan vi som pedagoger i grundskolan påverka barnen så att de utvecklar en god självkänsla 

genom vår pedagogik? Om vi kan det – är det då egentligen vårt ansvar att se till barnens 

personliga utveckling, bortsett från kunskapsutvecklingen? Som blivande fritidspedagog 

menar jag att pedagoger i skolan har ansvar vad gäller barns växande som individer och då det 

i vissa fall kan vara så att barn träffar sina lärare mer än sina föräldrar en vanlig vardag blir 

frågan om omsorg och fostran av särskild betydelse. 

Inom ramen för demokratiuppdraget ingår det i lärarens uppdrag att exempelvis stärka 

elevernas självkänsla framhåller bland andra Aspelin (2010). Det jag då frågar mig är om 

lärarstudenter erbjuds en tillräcklig utbildning för att kunna utveckla elevers självkänsla? Att 

en god självkänsla är viktig att besitta kan vi nog alla skriva under på, men vilken betydelse 

har självkänslan egentligen för själva lärandet i skolan? Behöver man självkänsla för att nå 

skolframgång? Eller är det så att framgången i sig ger självkänsla?  

Den nuvarande lärarutbildningen har fått ta emot kritik för sin otillräcklighet inom vissa 

områden (SOU 2008:109), men hur har undervisningen kring elevernas personlighets-

utveckling, inberäknat självkänsla, sett ut? Har undervisning kring detta ämne skett i 

tillfredsställande grad?  

Vi är nu inne i en förändringens period med en ny lärarutbildning på gång, samt nya 

styrdokument för grundskolan i form av ny skollag och läroplan. I föreliggande 

examensarbete är jag intresserad av att se vad denna nya utbildning har att ge lärarstudenterna 

i fråga om kunskap kring barns utvecklande av självkänsla. Jag vill även finna svar på vad det 

står i de nya styrdokumenten angående lärarens ansvarsområden. 

Ämnet för studien är mycket relevant då rapporter visar att fler och fler barn och unga i 

Sverige utvecklar psykisk ohälsa idag (Balldin m.fl. 2010). Enligt Johnsons (2003) forskning 

har nästan alla som drabbas av psykisk ohälsa så som, ångest, depression, svårigheter i skolan 

et cetera en låg självkänsla i botten. Denna forskning visar på vilka konsekvenser dålig 

självkänsla kan leda till och borde därför vara av intresse för skolan som strävar efter att 

uppnå så bra resultat som möjligt. Ett steg i ledet att förbättra resultaten samt klimatet i skolan 

borde därför vara att ta itu med elevernas självkänsla. 

Ämnet för studien har även uppmärksammats i USA där James Koller och Julie Bertel (2006) 

i en artikel i ”Education and treatment of children” tar upp bristfälligheten i lärares 
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kompetens, vad gäller att förebygga och ta itu med psykisk ohälsa bland barn och ungdomar i 

USA. De vill att all skolpersonal ska få utbildning inom området för att kunna tackla den allt 

större pressen och för att kunna identifiera och hjälpa de barn och ungdomar som ligger i 

riskzonen. Deras utmaning till lärarutbildarna blir därför att utöver undervisning om 

pedagogik även utbilda lärarstudenterna i frågor som rör alla elevers rätt till en sund 

utveckling och en hälsosam självbild (Koller & Bertel, 2006). 

Studien är intressant framförallt för lärarstudenter, men även för redan yrkesverksamma 

lärare. Studien kan dock med fördel läsas av alla som har med barn att göra.  

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet är att genom en litteraturstudie svara på följande frågor och komma fram till en 

trovärdig slutsats avseende hur den nuvarande och den kommande lärarutbildningen lever upp 

till att utbilda grundskolelärarstudenter i kompetensen att stärka elevers självkänsla.  

1.2 Frågeställningar 

1. På vilket sätt svarar den nuvarande lärarutbildningen upp till att utbilda blivande 

grundskolelärare avseende elevers självkänsla? 

2. Vilka indikationer finns det på att den nya lärarutbildningen kommer att svara upp till 

att utveckla lärarstudenternas kompetens angående elevers självkänsla?  

1.3 Centrala begrepp 

Nedan kommer jag att definiera begreppet självkänsla som är centralt för denna studies 

förståelse. Ett annat begrepp jag kommer att belysa nedan är psykisk hälsa. Även detta 

begrepp har en central betydelse för studien då de två begreppen självkänsla och psykisk hälsa 

i mångt och mycket hänger ihop.   

1.3.1 Vad är självkänsla?  

Självkänsla handlar om hur vi värderar oss själva och vår självbild. Vid hög självkänsla 

känner vi en inre tillfredställelse och tror på oss själva. Vi upplever oss vara värda något. Vid 

låg självkänsla undervärderar vi oss ständigt (Johnson, 2003). Att skifta mellan hög och låg 

självkänsla är inget som sker under en natt utan den självkänsla man har är enligt Johnson 

relativt konstant. 

Självkänsla är ett begrepp som nog alla känner till, dock är det är lätt att förväxla med 

begreppet självförtroende vilket är olyckligt då det finns en klar skillnad dem emellan. Man 

kan enkelt säga att självkänsla handlar om den du är. Att du ser ett värde i din person, medan 

självförtroendet mer handlar om din tillit till det du gör – din kapacitet (Cullberg, 2007). 

Enligt Pihl (2008) kan man likna självkänslan och självförtroendet vid ett träd där 

självkänslan är rötterna och självförtroendet är grenarna och bladen. Vinden som blåser i 

trädet är alla de situationer vi hamnar i i livet. När allt flyter på och går bra i livet står trädet 

stadigt, men vissa situationer förvandlar den lätta brisen till en storm som rycker och sliter i 

trädet. Det kan handla om ett brustet hjärta, ett misslyckande av något slag eller något helt 

annat som får trädet i gungning. I en sådan situation är det extra viktigt med en god 
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självkänsla eller starka rötter som håller trädet på plats så det inte blåser omkull. ”Ett träd med 

rötter står pall när det blåser. Ett träd utan djupa rötter faller när det stormar” (Pihl, 2008:18). 

Under hela vårt liv samlar vi människor information om oss själva. Redan innan vi börjar 

skolan har vi skapat en bild av oss själva utifrån erfarenheter och utveckling. Denna bild är 

inte konstant utan förändras under livets gång utifrån nya händelser som sker et cetera. Det 

här är vår självbild. Vi är dock inte helt våra egna skapare av denna bild då vi är sociala 

varelser. Vi är mycket känsliga för reaktioner och omdömen från omgivningen och anpassar 

oss efter den. Man kan enkelt säga att vi strävar efter att bli accepterade, eftersom detta är 

viktigt för den sociala och psykologiska överlevnaden. Vi lär oss redan som små hur vi ska 

agera för att bli omtyckta, och därigenom få det vi behöver. ”Just här, i växelspelet mellan ett 

önskat beteende och den trygghet föräldrarna och senare samhället – kan ge, uppstår 

skillnaden mellan kunskapsaspekten och värderingsaspekten av självet” (Johnson, 

2003:13,14). Självbilden ses som kunskapsaspekten, medan självkänslan ses som 

värderingsaspekten. Vi lägger in värderingar i hur vi är som människor och detta påverkar 

senare även vår självbild (Ibid). Självkänslan fungerar som ett verktyg för att sätta omdöme 

på sig själv. Både sett bara utifrån sig själv och utifrån när andra ser på. ”Självkänslan har 

nämligen bara mening inom våra sociala relationer” (André, 2008:27). 

1.3.2 Psykisk hälsa  

I min studie kommer även begreppen psykisk hälsa och ohälsa att diskuteras då det har 

mycket gemensamt med självkänslan. De som drabbas av sociala och psykologiska problem 

som ångest, depression, svårigheter i skolan, missbruk och självmordsbenägenhet lider nästan 

alltid av låg självkänsla (Johnson, 2003). Den psykiska hälsan är viktig för människors 

välbefinnande. Enligt WHO definieras barns och ungdomars psykiska hälsa som ”förmågan 

att uppnå och behålla ett optimalt välbefinnande och sätt att fungera psykologiskt” (Westling, 

2010:9). Det handlar om förmågan att utveckla social och psykologisk kompetens, och inom 

detta område inkluderas även barnens självkänsla. Känslan av trygghet och att känna sig 

värdefull räknas här in. Även ” känslan av att ha en trygg identitet och att vara en värdefull 

person; tillgång till sunda sociala relationer med andra, förmåga att vara aktiv och produktiv 

och kapabel att utvecklas, samt förmågan att växa genom att utnyttja utvecklingsmöjligheter 

och utmaningar samt kulturella resurser” (Ibid:9). 
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2. METOD 

2.1 Val av metod  

För att finna svar på mina frågor har jag valt att göra en litteraturstudie med en hermeneutisk 

ansats. Att jag valde att göra just en litteraturstudie föll sig naturligt på grund av mina 

frågeställningar. Hermeneutiken föll också väl på plats utifrån min tolkande ansats.  

Hermeneutik innebär läran om läsning och tolkning. En central aspekt för hermeneutiken är 

förförståelsens betydelse för forskningsresultatet. Även om förförståelsen kan färga det 

slutgiltiga resultatet är den ändå en nödvändighet för att kunna tolka en text (Bergström & 

Boréus, 2005). Tolkning innebär att vi anger betydelser för texten och försöker förstå 

innebörden av den (Ödman, 2007). Man kan säga att tolkningen är ett sätt att lägga fram det vi 

redan har förstått. Att förstå hänger samman med vår existens. Förståelsen lägger grunden för 

vårt tolkande, varför alltid dessa två aspekter samspelar. När vi studerar verkligheten kan vi 

aldrig ställa oss utanför oss själva. Utan förförståelsen skulle vi ej finna något problem att 

undersöka och ej heller ha några ledtrådar som hjälp under processens gång (Ibid). ”Vi kan 

inte förnimma någonting i en oberoende verklighet, utan världen ses istället som något som 

har sin grund i vårt eget medvetande” (Bergström & Boréus, 2005:21).  

Forskning av hermeneutisk karaktär startar ofta i blindo eftersom helheten är svår att greppa. 

Det man gör då är att försöka få grepp om mindre helheter som bildar en större. ”Vi går från 

del till helhet och från helhet till del” (Ödman, 2007:99). Detta pendlande mellan del och 

helhet, vilket kännetecknar förståelsen, benämns som den ”hermeneutiska cirkeln”. Cirkeln 

visar på hur tänkandet, förståelsen och tolkningen fungerar. Den visar också på hur viktig 

förförståelsen är i förståelseprocessen (Ibid). 

2.2 Tillvägagångssätt  

Jag precis som andra besitter en förförståelse angående problemet som skall studeras. Då jag 

själv är lärarstudent med en viss erfarenhet och intressen faller det sig naturligt att jag har en 

viss förförståelse inför problemet. Jag är färgad av hur utbildningen har sett ut på min 

studieort, där avsaknaden av utbildning kring självkänsla för mig varit tydlig. Dock kan jag 

inte veta hur det ser ut på andra orter. Därför har jag försökt läsa texterna med ett öppet sinne.  

Vad gäller den framtida lärarutbildningen har jag förhållit mig kritiskt och prövande till mitt 

material. Dock var min förhoppning att jag skulle finna något som tyder på en förbättring 

angående lärarutbildningens förhållningssätt beträffande kunskap kring elevers självkänsla. 

Utifrån denna förhoppning har jag letat med ljus och lykta efter formuleringar vilka inger 

hopp om en förbättring. Att finna just de begrepp jag sökte har i stort sett varit omöjligt. Jag 

har istället försökt tolka uttryck och formuleringar som skulle kunna rymma begreppet 

självkänsla.  

Under själva insamlandet av data använde jag mig av ett par olika bibliotek samt Internet. På 

Internet använde jag mig av Skolverkets, regeringens och riksdagens hemsidor för att söka 

lagar och publikationer av varierande slag. För att söka forskningsrapporter och vetenskapliga 
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artiklar använde jag mig av ett par olika databaser vilka var Academic Search Elite (EBSCO) 

samt DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet). Sökord jag använde mig av här var children, 

school, teacher, self esteem och mental health. Sökningarna resulterade i tusentals träffar 

varav jag sållade bort många genom att endast godta artiklar och rapporter som var ”peer 

reviewed”. Ännu fler rapporter och artiklar sållades bort genom att jag främst valde att inrikta 

mig på nyare forskning som fortfarande är aktuell. På biblioteken använde jag mig av OPAC 

(Online Public Access Catalog) där använde jag sökorden självkänsla, barn, skola, lärare, 

lärarutbildning, psykisk hälsa och elever. Utefter sökningarna på både databaserna och 

biblioteken valde jag ut litteratur vilken verkade relevant för att få svar på mina 

frågeställningar. Därefter tittade jag snabbt igenom litteraturen för att se om den kunde ge mig 

några svar. På det sättet blev ännu fler titlar bortsållade. Jag tittade även efter det 

vetenskapliga angreppssättet och sållade alltså bort sådan litteratur som hade en mer allmän 

utformning.  

Jag sökte efter den forskning som jag ansåg kunde leda mig fram till en större helhet och ge 

mig en större förståelse inför själva problemet. Vid läsnings- och tolkningsprocessen använde 

jag mig av min förförståelse inom ämnet. Denna förförståelse förändrades under läsandets 

gång då jag mötte andra synvinklar som smältes samman med mina egna. Läsningen gav mig 

på så sätt en större förståelse inför mitt problem.  

2.3 Forskningsetik 

Då jag endast har analyserat studier och ej varit i kontakt med levande människor har den 

etiska aspekten vad gäller undersökningspersoner ej varit något jag reflekterat över i större 

utsträckning. Jag utgår från att de forskare vars texter jag analyserat har tagit hänsyn till den 

forskningsetiska principen och visat respekt för de människor som medverkat i deras 

undersökningar. Däremot har jag anammat ett etiskt förhållningssätt vad gäller min egen 

läsning av texterna i min studie. Detta eftersom jag utefter bästa förmåga har försökt tolka 

texterna för att få ett så trovärdigt resultat som möjligt. Resultatet har jag beskrivit med ett 

enkelt språk för att det ska förvanskas så lite som möjligt genom läsarens sinne.  

För att göra studien så trovärdig som möjligt har jag i största möjliga utsträckning använt mig 

av litteratur av vetenskaplig karaktär. Jag har även använt mig av all den litteratur jag funnit 

passande för mina frågeställningar. Litteratur som ej stämde överens med min förförståelse 

har alltså ej valts bort. Jag har snarare varit angelägen om att hitta annorlunda synvinklar och 

perspektiv för att på så sätt öka min förståelse inför problemet.  
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3. TEORETISKA PERSPEKTIV KRING 

MÄNNISKOBLIVANDET  

För att få en grund till studiens syfte kommer jag inledningsvis att presentera ”självets” 

utveckling utifrån ett pedagogiskt och socialpsykologiskt perspektiv. Dessutom kommer jag 

att diskutera vilken betydelse självkänslan har för elevers utveckling och lärande samt 

lärarens roll i detta sammanhang. 

3.1 Pedagogiska perspektiv på människoblivandet  

Psykologer, sociologer och pedagoger har genom tiderna sett på människans blivande utifrån 

olika perspektiv. Jag kommer nedan att ta upp ett antal teorier, perspektiv och tankar kring 

människors lärande och utveckling som finnes intressanta på grund av dess kopplingar till 

individers självkänsla. Någon djupare beskrivning av olika pedagogiska inriktningar et cetera 

kommer således ej att ske. Jag kommer sedan i en reflektion att diskutera hur de kan kopplas 

samman med lärare och deras roll för elevers utveckling och självkänsla.  

3.1.1 Dialogismen 

Människoblivandet och pedagogens roll har intresserat pedagoger i alla tider. En av 

pedagogerna som intresserade sig för detta var Michael Bakhtin. Enligt honom blir vi till dem 

vi är genom mötet med andra människor (Dysthe, 1996). Bakhtin betraktade människans hela 

existens som dialogisk. Dialogen hör till livet. Vi diskuterar, ställer frågor, svarar och söker 

överenskommelser. Bakhtin ansåg att vårt jag bara finns i förhållande till andra individer. ”Vi 

kan enligt Bakhtin aldrig uppfatta oss själva som en helhet om vi inte relaterar oss till den 

andra, och vi kan endast få insikt om oss själva genom kommunikation med andra” (Ibid:63). 

En förutsättning för att kunna föra en givande dialog med en annan individ är att besitta 

självtillit. Även tillit gentemot den andra samt respekt är av stor betydelse för dialogen. ”Men 

det ena finns inte före det andra, eftersom det är just genom dialogen som jag får en 

uppfattning om mig själv, något som i sin tur är ett nödvändigt steg i riktning mot att få såväl 

självtillit som tillit till andra” (Ibid:64).  

3.1.2 Vygotskijs teori  

Social kompetens är nödvändigt för människors utveckling enligt Vygotskij. Social 

kompetens innefattar alla slags mänskliga relationer, och det är just relationerna som lägger 

grunden för utveckling. Alla förmågor ett barn har så som intellektuella, emotionella, sociala 

och existentiella, kommer av relationer. Den syn barnet har på sig själv och på världen 

omkring är sprungen ur mänskligt samspel. Även Vygotskij menade alltså att tänkandet är en 

social företeelse (Strandberg, 2006). 

Tillgång till andra människor är det nav som all utveckling snurrar kring. Vygotskij 

återkommer hela tiden till det han kallar ”utvecklingens allmänna lag”, den som handlar 

om att all utveckling uppenbarar sig två gånger, först på en social och sedan på en 

individuell nivå; först som faktiska fysiska relationer mellan människor, sedan som 

tankearbete inom individen (Strandberg, 2006: 27). 



11 

 

Vygotskijs slutsats var att det vi tänker tänker vi på grund av tidigare aktiviteter tillsammans 

med andra människor. Det är de yttre processerna som sedan styr de inre menade Vygotskij 

(Strandberg, 2006). 

3.1.3 Waldorfpedagogiken 

Grundtanken inom waldorfpedagogiken som formulerades av Rudolf Steiner, är att 

pedagogerna skall bidra till elevernas utveckling vad gäller känslor, viljestyrka och förstånd. 

Steiners tanke var att ”barnen skulle bygga på sin egen upplevelse av de utvecklingskrafter 

som finns inneboende i dem själva” (Egidius, 2000:36). Enligt waldorfpedagogiken ses 

människor ej enbart som materiella varelser utan man ser dem även som andliga väsen (Ritter, 

1997). Steiner pekade på vikten av att ej endast se till naturvetenskapen som den enda 

sanningen. För honom var tron på något större av stor vikt. Han menade att människor som 

endast tror på naturvetenskapen uppfylls av en tragisk sinnesstämning. I den stämningen kan 

vi ej uppfostra våra barn […] ”för i den saknas en kunskap om världen som är stark nog att 

kunna bli människokunskap där människan känner sitt värde och sitt väsen och upplever den 

på ett sådant sätt att hon verkligen vet sig vara människa i världen” (Steiner, 1994:25). Steiner 

menade att det går att uppfostra barn och unga utifrån enbart ett naturvetenskapligt synsätt. 

Men på det sättet uppfostrar man inte barnen till att bli verkligt fria individer. Om barnet trots 

allt växer upp till en fri individ sker det trots den felaktiga utbildningen – inte för att det rent 

naturvetenskapliga sättet skulle vara rätt väg att gå, enligt Steiner (1994). 

3.1.4 Carl Rogers pedagogik 

Rogers var både psykoterapeut och pedagog. Han ansåg att varje människa har en inre kärna, 

och denna kärna måste få utvecklas för att individen skall nå självständighet. Självständighet 

innebär enligt Rogers att människan har skapat klarhet och sammanhang i sin egen syn av sig 

själv och omvärlden samt relationen mellan sig själv och andra. Först när man uppnått detta 

känner man sig hel och äkta, och då har man uppnått styrka att själv styra över sin 

livssituation. Enligt Rogers var den påtvingade pedagogiken farlig för individen. Lärandet 

måste ske utifrån individens eget engagemang och vilja för att det skall kunna främja 

självförverkligandet. Att påtvinga människor kunskap främjar ej självförverkligandet. Att 

studera för att få betyg var alltså inget Rogers förespråkade. Han ville ej använda sig utav 

begreppet lärare utan förespråkade handledaren som lär tillsammans med människor som vill 

lära sig något (Egidius, 2000).  

3.1.5 Montessoripedagogik 

Maria Montessori fick sina pedagogiska idéer från olika håll. Bland annat blev hon inspirerad 

av Ellen Keys bok ”Barnets århundrade”, som kommer att tas upp i nästa avsnitt. Enligt 

Montessori hänger barns yttre och inre värld ihop och måste därför genom speciella aktiviteter 

samordnas. Barnens utveckling skulle enligt Montessori ske utifrån deras förutsättningar och 

behov. Det finns redan i barnen ett inre liv som gör att de växer och går framåt i sin 

utveckling för att nå fulländning. Den yttre världen, det vill säga exempelvis lärarna, förser 

endast barnen med sådant som fordras för att de skall nå sitt inneboende mål (Egidius, 2000). 
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Hennes vision var att människorna skulle förstå sig själva och sin skönhet, att de skulle gå 

blomstrande fram i sin omgivning, så rika och fulla av under, och regera över den. För att 

uppnå detta uppvaknande ansåg Montessori att pedagogiken måste följa i psykologins spår 

(Montessori, 1998
a
). Undervisningen skall ej heller ske i form av torftig inlärning utan 

Montessori ansåg att undervisningen ska bidra till en ”manifestation av personligheten som 

lyckats knyta an till livets verkliga behov” (Montessori, 1998
b
:306). Undervisningen är till för 

att underlätta livet för individer. ”Att hjälpa livet” (Montessori, 1998
a
:20) var enligt 

Montessori grundregeln för undervisning, och den som bäst visar vägen till detta ändamål är 

barnet självt.  

3.1.6 Ellen Keys pedagogiska tanke 

Key (1900) som Montessori inspirerades av agerade för människornas frihet och 

självständighet. Så här skrev hon i sin bok Barnets århundrade; ”Lärarens väsentliga arbete 

skall bestå i att lära lärjungen lösa sina egna uppgifter, finna sina egna hjälpmedel – i böcker, 

lexikon, kartor och dylikt; att själv kämpa sig till seger i sina svårigheter och sålunda nå den 

enda sedliga lönen för sina mödor: en vidgad insikt, en vunnen styrka” (Key, 1900:87-88). 

Det enda rätta sättet att uppfostra barn till sociala varelser var enligt Key att behandla dem 

som sådana. Genom att göra så stärks även barnets förmåga att utvecklas till en självständig 

individ. Undervisningen skall bygga på respekt för barnet och dess vilja. Det vill säga att 

barnet bland annat skall få göra egna val inom skolan och få arbeta i den takt som passar 

honom eller henne bäst. Det som Key talade för inom skolans värld var fokus på barnens 

personliga utveckling och lycka (Ibid). 

3.2 Socialpsykologiska perspektiv på människoblivandet 

3.2.1 Aktivt och passivt skapande av självkänsla 

Ett par tänkare som funderade över självets uppkomst var George Herbert Mead och William 

James. James var den som talade för att självkänslan skapas aktivt. Han såg människan som 

en egen skapare av sitt liv. Allt värdefullt en människa kan se som en del av sig själv bidrar 

till självvärdet. Det kan handla om vänner, familj, utseende med mera. Utifrån dessa 

utmärkande egenskaper sätter individen ett värde på sig själv (Johnson, 2003). Skulle något av 

detta försvinna så gör även en del av självvärdet detsamma. ”Som ett exempel kan nämnas en 

individ som inte har hängt upp sin självkänsla på utseende. För denna individ innebär inte 

åldrandet någon större förlust av självkänslan” (Ibid:19).  

Enligt James har människan tre olika själv som alla tre behöver självkänsla. Dessa tre själv 

består av ett materiellt, ett socialt och ett andligt själv. Det materiella självets självkänsla 

grundar sig på materiella ting så som bil, kläder, bostad et cetera. Det sociala självet vill gärna 

ha ett gott rykte bland vänner och bekanta och känna sig uppskattad medan det andliga självet 

vill få ett erkännande för sina värderingar och idéer. James delade upp självkänslan i två 

aspekter där den ena var en särskild självkänsla och den andra en generell. Den särskilda 

beskrev han som andra skulle beskriva självförtroendet - alltså att det kan variera från stund 

till stund. Den generella självkänslan är däremot mer stabil och håller sig på ungefär samma 

nivå under en längre tid (Johnson, 2003). Till eftervärlden har James lämnat sin berömda kvot 
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som ser ut som följande: självkänsla=förmåga/ambition. Denna formel står för att 

”framgångsrika prestationer kan ge en god självkänsla endast om ambitionen ”matchas” rätt i 

förhållande till förmågan inom ett givet område” (Johnson, 2003:20). Orealistiskt höga krav 

som ställs på en person bidrar inte till någon bra självkänsla eftersom resultaten inte kommer 

att bli bra. Inte heller att ställa för små krav kommer att öka självkänslan även om resultaten 

kommer att bli lysande. Man behöver anpassa ambitionen i förhållande till förmågan för att 

uppnå önskat resultat (Ibid). 

Mead var den som förespråkade den passiva vägen till självkänsla. Självkänslan ges till oss 

genom bekräftelse från andra individer i vår omgivning. Processen kallade han för ”reflektivt 

omdöme av viktiga andra” (Johnson, 2003:20). Detta omdöme tar vi till oss och lägger till i 

vår uppfattning om oss själva. Den syn vi har på oss själva är inget vi skapar själva utan den 

är ett resultat av en social process där vi själva inte är speciellt aktiva. ”Individen speglar sig i 

omgivningens bedömningar, tar till sig dessa (positiva som negativa) och lägger dem till sin 

egen självbild och värdering av densamma” (Ibid:20). 

3.2.2 Sociala band  

Utifrån Aspelin (2010) lägger Thomas Scheffs teori om sociala band tonvikten vid detaljerna i 

socialt samspel människor emellan. Teorin är förankrad i en mängd observationer som visar 

på hur människor beter sig när de är tillsammans. De sociala banden är de som håller samman 

människor och grupper i samhället, men de är inte helt lätta att se. Banden utgörs av både inre 

processer som tankar och känslor och yttre handlingar. Scheff menar att människan har ett 

inbyggt behov av att skapa social band till andra individer. Personligheten har sin källa i 

relationer människor emellan. Jaget är summan av de relationer man har varit del av och är 

del av just nu.  För sitt välmåendes skull är stabila relationer nödvändiga. En människas 

utveckling hänger samman med hennes interaktionsmönster. Vid förlust av eller hot om att 

mista sina sociala band faller en människa samman. ”Sociala band är de länkar som förenar 

oss med andra och lägger ett slags grund i vår identitet” (Aspelin, 2010:26).  

3.3 Sammanfattande reflektion kring lärarens roll i elevernas utveckling av 

självkänsla 

Jag har i detta kapitel belyst flera teorier som just visar på relationernas betydelse för 

människans utveckling. Inom socialpsykologin anser man att allt vi tänker har vuxit fram ur 

ett samspel med andra människor. På grund av att läraren förmodligen har en stor roll i ett 

barns liv är det viktigt att han eller hon är en bra förebild och skapar goda relationer till 

eleverna. Allt för att skapa goda tankar hos barnen. Även Vygotskijs slutsats var att det vi 

tänker har sin grund i tidigare interaktion med andra människor. Exempelvis är den syn barnet 

har av sig själv ett resultat av mänskligt samspel (Strandberg, 2006).  

Michail Bakhtin förespråkade relationen som grund för vår personlighet. Hans tankar kallas 

idag för dialogism och fokuserar just på dialogen och samspelet med andra människor. Bara 

genom detta samspel kan vi få insikt om oss själva menade Bakhtin (Dysthe, 1996). Dialogen 

är central i skolans värld och därmed blir dialogismen viktig för lärare att fundera över.  
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Enligt Rudolf Steiner (1994) var det lärarens uppgift att uppfostra eleverna och se dem som 

andliga varelser. Det är först när barnen förstår att inte allt handlar om naturvetenskap som de 

kan känna sitt värde och väsen. Här spelade alltså andligheten en stor roll för att kunna 

utveckla en sund självkänsla, och det var lärarens uppgift att överföra denna tro. 

Carl Rogers förespråkade ej lärare alls utan ville istället att de skulle fungera som handledare. 

För honom var frivilligheten och ett äkta engagemang hos eleven avgörande för viljan att lära 

sig, och denna vilja ledde även till självförverkligande (Egidius, 2000). Rogers la alltså ett 

större ansvar på individen själv vad gäller självförverkligandet.  

Maria Montessori uppmanade pedagogiken att följa i psykologins fotspår. Detta för att 

pedagogiken skulle kunna bidra till att människor förstod sig själva och sin skönhet (Egidius, 

2000). Ellen Key (1900) som Montessori inspirerades av ansåg att pedagogen skulle driva 

eleven framåt genom att han själv skulle lösa sina egna uppgifter. Genom detta arbetssätt 

skulle han vinna styrka. Lärarens uppgift var enligt Key att lära eleven finna egna hjälpmedel 

för att lösa sina uppgifter.  

Scheff tar upp vikten av stabila, trygga relationer för ett barns fortsatta utveckling. Här kan 

läraren fungera som en livlina för de så kallade utsatta barnen som ofta inte har så trygga 

relationer med sina föräldrar (Aspelin, 2010). Lärarna kan hjälpa barnen att stärka sin 

självkänsla genom att visa förståelse och äkta engagemang.  

Ser vi till James teori om skapandet av självkänsla kan vi koppla lärarens roll till det sociala 

självet som är ett av de tre själven som behöver självkänsla. Även det andliga självet kan 

läraren förstärka. Det sociala självet vill bland annat känna sig uppskattat medan det andliga 

självet vill få ett erkännande för sina värderingar och idéer (Johnson, 2003). Här kan lärarens 

agerande spela en avgörande roll. James menade också att det är hämmande för självkänslan 

om läraren ställer orimligt höga krav på eleven. Men inte heller för låga krav eller 

förväntningar stärker självkänslan hos eleven. Ribban behöver läggas på rätt höjd vilket 

kräver en del av läraren. Enligt Mead ges självkänslan till oss genom bekräftelse (Johnson, 

2003), vilket också är något för lärare att fundera över.  

4. TIDIGARE FORSKNING  

Nedan följer en redovisning kring vad en rad forskare har sagt för att visa på självkänslans 

betydelse för lärande, samt vilken roll lärare spelar.  

4.1 Vilken betydelse har självkänsla för barns och ungas lärande och 

utveckling?  

Jag kommer här att nämna en del om hur skolprestationer och psykisk hälsa, inberäknat 

självkänsla, är relaterat till varandra. Jag kommer därefter att ta upp mobbning på grund av 

dess starka anknytning till låg självkänsla. Att vara mobbad påverkar förmodligen också i 

högsta grad förutsättningen för koncentration och inlärning. I sista stycket kommer jag att 
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belysa begreppen skam och stolthet och visa på dess betydelse för lärande. Jag kommer även 

att visa på skammens likhet med låg självkänsla. 

4.1.1 Sambandet mellan psykisk hälsa och skolprestationer 

Enligt Bremberg så finns det klara samband mellan elevernas psykiska hälsa, där även 

självkänsla räknas in, och skolprestationer. Dock anser en del lärare att främjandet av psykisk 

hälsa ligger utanför deras område (Bremberg, 2004). Ser vi till Westling menar hon att det 

inte finns någon omfattande forskning vad gäller relationerna mellan psykisk hälsa och olika 

skolfaktorer. Dock har man kommit fram till en del slutsatser som visar på sambanden (SOU 

2010:79). Några slutsatser är exempelvis att svårigheter tidigt i skolan orsakar psykiska 

problem och att dessa psykiska problem är stabila över tid. De elever som anstränger sig för 

att nå bra resultat i skolan utan framgång kan lätt drabbas av depression. Även psykiska 

problem i sig leder till sämre resultat i skolan, medan en god psykisk hälsa samt 

självuppfattning är relaterat till skolframgång. En viktig faktor för god psykisk hälsa och 

därmed bra resultat är goda relationer med lärare (Ibid). 

4.1.2 Mobbning 

Enligt Bremberg (2004) skulle främjandet av den psykiska hälsan även kunna bidra till färre 

mobbningsfall då en del studier visat på en låg självbild hos den som mobbar. Under den 

aggressiva, osympatiska ytan finns ofta ett osäkert litet barn som i många fall lidit brist på 

värme och kärlek under uppväxten. Gör man inget för att hjälpa de här barnen i tid är risken 

stor att de kommer att utveckla ett kriminellt beteende. 60 procent av de personer som mobbat 

var kriminella vid 24 års ålder.  Detta kan jämföras med den grupp på 10 procent som hade 

blivit kriminella utan att ha en bakgrund som mobbare (Ibid).  

Johnson (2003) är mer säker på sin sak och säger att alla som mobbar har en låg självkänsla. 

Dessa personer utstrålar dock ett bra självförtroende och styrka på ytan vilket gör att de ofta 

blir populära hos andra i klassen. Denna bekräftelse stärker mobbarnas självbild, men den 

låga självkänslan består. Bakom den tuffa fasaden finns ett ”övergivet barn med en bräcklig 

självbild” (Ibid:94).  

Det som sker i en mobbningssituation är att en person med inbillad hög självkänsla ger sig på 

ett offer med genuint låg självkänsla. Den person som i situationen besitter en genuint hög 

självkänsla ingriper och stödjer offret (Johnson, 2003).  

4.1.3 Skam och stolthet  

Skam och stolthet är människans grundläggande sociala emotioner enligt Charles Horton 

Cooley och Thomas Scheff har anammat samma idé (Aspelin, 2010). Dessa känslor uppstår 

då man försöker förstå den andres uppfattning om en själv. ”Skam handlar om otillräcklighet, 

om att värdera sig själv negativt, och i sitt sammanhang betyder det att man möts av bristande 

respekt” (Ibid:29). Stolthet hör däremot samman med en positiv självbild som är förbunden 

med ett respektfullt bemötande från andra. Enligt Scheff leder en relation där individerna 

förstår varandra och visar varandra respekt till en känsla av stolthet. (Ibid). Han menar att 

skammen kan relateras till en rad olika känslor, däribland en svag självkänsla. Det tydligaste 
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uttrycket för skam menar Scheff är en oförmåga att ta ögonkontakt med andra (Engdahl, 

2006). En mängd forskningsprojekt och ett större antal böcker har skrivits kring ämnet 

”skam” vilket kan öka exempelvis lärares förståelse för dess negativa inverkan på inlärning. 

Att skambelägga en elev är bland det sämsta man kan göra ur ett pedagogiskt perspektiv. 

”Inlärning gynnas av positiv affekt, och skam är bland de mest negativa” […] (Normell, 

2004:90). Vid skamkänslor blir vår hjärnkapacitet kortsluten, vi blir förvirrade och 

desorienterade vilket inte gynnar inlärning (Ibid). 

4.1.4  Sammanfattande reflektion 

Både Bremberg (2004) och Westling (2010) visar på att det finns ett samband mellan psykisk 

hälsa och skolresultat. Däremot är det mer komplicerat än att det alltid är så att en god psykisk 

hälsa och självkänsla leder skolframgång. Det kan även vara på andra hållet – att det är just 

det goda resultatet som bidrar till en god självkänsla. På samma sätt kan misslyckande i 

skolan leda till depression hos vissa elever (SOU 2010:79).  

Mobbningsaspekten togs upp på grund av dess starka koppling till låg självkänsla. I en 

mobbningssituation har både offret och förövaren en låg självkänsla (Johnson, 2003). Jag har 

inte funnit några undersökningar som tyder på att mobbning i skolan skulle leda till sämre 

resultat. Därav kan jag ej heller dra några generella slutsatser kring problematiken mobbning 

och lärande. Däremot kan paralleller dras till mobbarens utveckling vad gäller de 

demokratiska värderingarna. Ett barn eller ungdom som mobbar en annan individ lever ej upp 

till de värderingar som skall råda i skolan samt i samhället.  

På grund av skammens starka koppling till en låg självkänsla är forskningen om skam och 

stolthet mycket relevant för ämnet. Det har inom området skam och stolthet genomförts en 

mängd forskningsprojekt som visar på skammens negativa inverkan på inlärning (Normell, 

2004). Självkänslan verkar alltså ha en betydelse för inlärningen, men undersökningar visar 

på att det även kan vara precis tvärtom (SOU 2010:79).  

4.2 Vilken betydelse och vilket ansvar har grundskolepedagogen vad gäller 

att skapa förutsättningar för en god självkänsla hos eleverna?  

Jag kommer först att beskriva lärarens dubbla uppdrag, där jag fokuserar på demokrati-

uppdraget. Detta med tanke på uppdragets strävan att utveckla eleverna till självständiga och 

ansvarstagande människor, som kräver ett mått av självkänsla i botten (Skolverket, 2000
a
). I 

stycket efter detta kommer jag att belysa punkter ur läroplanen vilka visar på lärarens ansvar 

gentemot eleverna. Sist kommer jag att ta upp vikten av goda relationer samt problematiken 

med utsatta barn vilka oftast på grund av sin situation lider av låg självkänsla (Johansson, 

2010). 

4.2.1 Lärarens dubbla uppdrag 

Skolan har i uppdrag att förmedla ämneskunskaper till eleverna vilket benämns som 

kunskapsuppdraget. Skolan har dock ett till minst lika viktigt uppdrag som kallas 

demokratiuppdraget. Man brukar därför säga att skolan har ett dubbelt uppdrag (Fritzell, 

2003). Aspelin (2010) väljer att kalla de här uppdragen för kunskapsförmedling och social 
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omsorg/fostran (Aspelin, 2010). Det demokratiska uppdraget syftar till att fostra barn och 

ungdomar till goda samt självständiga medlemmar av vårt samhälle. Det här är ingen nyhet i 

skolans värld som alltid mer eller mindre har format barnen och ungdomarna att passa in i 

samhällsbilden som råder för tillfället (Fritzén, 2003).  

 

Ett problem med skolans båda uppdrag är att de båda ofta skiljs från varandra eller ses som 

varandras konkurrenter då tiden i skolan är så knapp. När de ses som konkurrenter är det 

oftast demokratiuppdraget som får stå tillbaka. Anledningen till detta är att ämneskunskapen 

hos eleverna är enkel mäta. Det är av den orsaken ämneskunskapen ”syns” och därför är det 

även den som värderas högst av skolan, elever och föräldrar. På senare år har de båda 

uppdragen på grund av läroplanens reformering glidit allt längre ifrån varandra – de har blivit 

differentierade. Då de båda uppdragen hålls åtskilda hålls även de didaktiska frågorna vad och 

hur åtskilda. Man kan koppla ämneskunskaperna till didaktikens vad och den demokratiska 

kompetensen till didaktikens hur. I denna differentiering av uppdragen har 

demokratiuppdraget ofta reducerats till enbart elevinflytande, delaktighet et cetera (Fritzén, 

2003).  

4.2.2 Demokratiuppdraget  

Skolan har när det gäller demokratifostran ett stort samt viktigt uppdrag att utföra. Det är även 

skolan som har störst möjlighet att påverka i tidig ålder då den är en social mötesplats för barn 

och ungdomar av olika kön, nationalitet et cetera. I denna miljö ska barnen och ungdomarna 

utvecklas till självständiga och ansvarstagande människor. Demokratiuppdraget innebär ej att 

enbart förmedla de grundläggande demokratiska värderingarna. Hela verksamheten skall 

genomsyras av ett demokratiskt förhållningssätt för att på så sätt förbereda eleverna till ett 

personligt ansvar. Något som speciellt förs fram i läroplanerna är vikten av elevernas 

kommunikativa förmåga (Skolverket, 2000
a
). Målsättningen är att eleverna ska ges 

färdigheter i demokratisk kompetens, de ska […] ”utveckla sin förmåga att handla 

demokratiskt” (Gerrevall, 2003:41). Eleverna ska själva kunna ta ställning, delta i samtal och 

argumentera för olika frågor (Skolverket, 2000
b
).  

 

Genom att prioritera kunskapsuppdraget går skolan miste om mycket. Att få utveckla sin 

demokratiska kompetens främjar såväl elevens lärande som hälsa. Genom att förstå demokrati 

och att kunna medverka i samtal och beslutsprocesser gör livet blir mer hanterbart samt 

förståeligt. Att dessutom bli sedd och lyssnad på bidrar till ökat välbefinnande och hälsa 

(Skolverket, 2000
b
). 

4.2.3 Lärarens ansvar  

Skolan handlar alltså om så mycket mer än kunskapsförmedling. Vad gäller utvecklandet av 

en sund självkänsla hos eleverna finns flera punkter i Lpo 94 som tyder på vilket ansvar 

läraren har. Skolans värdegrund och uppdrag är exempelvis att […] ”låta varje enskild elev 

finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i 

ansvarig frihet” (Lärarförbundet, 2006:9). Elevernas harmoniska utveckling skall främjas och 

eleverna skall stimuleras att bilda sig och känna växandets kraft. Läraren skall visa respekt för 
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eleverna, och de har rätt att få utvecklas och göra framsteg och känna tillfredställelsen det ger. 

Att eleverna känner lust att lära samt tillit till sin förmåga är något alla i skolan skall arbeta 

aktivt för (Ibid).  

Aspelin (2010) menar att en lärares största uppgift är att se till att eleverna går framåt i sin 

personliga utveckling. Även han hänvisar till styrdokumentens formuleringar. För att skapa 

goda förutsättningar för personlig utveckling anser Aspelin (1999) att det är fel att 

differentiera omsorgsuppdraget från kunskapsuppdraget. De båda ska gå hand i hand genom 

att läraren visar eleverna omsorg samtidigt som undervisningen genomförs (Aspelin, 1999).  

4.2.4 Vikten av goda relationer  

Under åren har flera undersökningar som handlar om relationen mellan lärare och elev 

genomförts. Till exempel har man undersökt hur relationerna elever och lärare emellan kan 

påverka elevernas självuppfattning, depressiva symptom samt deras trivsel i skolan. Några 

som studerade just detta är Reddy, Rhodes och Mulhall (2003). De kom fram till att eleverna 

känner sig hjälpta av att få stöd och uppmuntran av läraren i kravfyllda situationer. Även 

risken för att eleverna ska utveckla depressiva symptom kan minska vid förtroendegivande 

relationer med läraren. Detta gäller främst flickor eftersom de ofta har en sämre självkänsla i 

botten än vad pojkar har. Slutsatsen de drog av sina resultat är att en varm och givande 

relation med läraren kan skydda barn i riskzonen (Reddy, Rhodes & Mulhall, 2003). 

Även i SOU 2010:79 tar man upp vikten av goda relationer. Exempelvis kan ett barn med en 

bräcklig relation till sina föräldrar drabbas av låg självkänsla och få svårigheter i det sociala 

samspelet (SOU 2010:79). Därför är det viktigt som lärare att gå in i tid för att stötta barnet. 

Specialpedagogen Samuel Engelhardt (2010) syftar till detta då han säger: ”Skolan måste 

satsa tidigare. Att hjälpa först på gymnasiet är som att lappa på ett hus där grunden är rutten” 

(Engelhardt, 2010:31). 

Aspelin (2010) pekar också han på vikten av en god relation lärare och elev emellan. Han 

menar att en god relation och lärarens äkta engagemang i elevens kunskapsutveckling är 

avgörande för dennas framåtskridande. Aspelin väljer att lägga fokus på begreppet relationer 

istället för på lärande då han anser att undervisningssituationen är uppbyggd av relationer. 

Han väljer också att lägga fokus på ansvar istället för på ledarskap. Detta eftersom en lärare i 

första hand ska fungera som en ansvarsfull vägvisare för barnen. Läraren bär ansvar över 

elevernas utveckling vad gäller bland annat den kognitiva och sociala utvecklingen, att stärka 

elevernas självkänsla et cetera (Aspelin, 1999). ”Utbildning syftar i grund och botten till att 

barnet/den unge finner sin personliga väg, urskiljer sig från mängden utan att avskilja sig från 

andra, urskiljer sig som enskild person och träder i relation” (Aspelin, 2010:12). Det är viktigt 

att lärare reflekterar över sitt relationsskapande med sina elever eftersom det är lätt att göra 

som man alltid har gjort utan att reflektera över konsekvenserna (Ibid).  

Juul och Jensen (2003) tar upp vikten av omsorg, lyhördhet och respekt i relationer i sin bok 

Relationskompetens. De pekar på hur viktigt det är att läraren besitter en god 

relationskompetens för att kunna påverka barnen i rätt riktning, men att denna kompetens är 

något som växer fram med åren. Det är inget man fullt ut kan lära sig på lärarutbildningen. Att 
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en bra relation och pedagogik ska präglas av en stor omsorg om barnets integritet borde ses 

som en självklarhet enligt Juul och Jensen. Begreppet integritet är sprunget ur latinets 

integritas från integer som betyder ”oskadd”. En individs självkänsla och integritet hänger 

intimt samman. Om ett barn möts av respekt och förståelse för sin person bidrar det till att 

barnet förmodligen också utvecklar en god självkänsla enligt Juul och Jensen (2003).  

4.2.5 De utsatta barnen  

Det finns många barn ute på våra skolor som lever under svåra förhållanden. Det kan handla 

om misshandel i familjen, alkoholproblem, incest och mycket mer. På grund av barnens 

situation är det mycket vanligt att de har en låg självkänsla. Därför behöver de här barnen 

extra mycket stöd och hjälp för att klara av skolan. Skolan kan fungera som en skyddande 

faktor för de här utsatta barnen under förutsättning att eleven lyckas i skolan och bemöts av 

förståelse från sina lärare. Dock kan skolan även förvärra situationen för de redan utsatta 

barnen om de inte når framgång i skolan (Westling, 2010). Lärare har ett stort ansvar att axla 

[…] ”eftersom ingen annan social samhällelig institution har samma möjligheter att spela en 

så stor roll för utsatta barns utveckling” (Ibid:102). Även Karin Johansson som arbetar som 

psykolog åt BRIS (Barnens Rätt i Samhället) anser att skolan kan fungera som en fristad åt 

utsatta barn och ge dem hopp och stärka deras självkänsla (Johansson, 2010).   

De faktorer i skolan som verkar som ett skydd för de utsatta barnen är enligt ungdomar själva 

bland annat: Förstående och varma relationer med lärare och kamrater. Att läraren tror på 

barnet eller ungdomen och att han eller hon inte ger upp hoppet. Att lyckas i skolan är även en 

skyddande faktor ungdomarna tog upp i undersökningen (Westling, 2010). För att lyckas i 

skolan och att få känna självtillit är det viktigt att läraren lägger ribban på rätt nivå för varje 

individ i skolan. Uppgifterna måste vara utmanande men inte för svåra eftersom eleven måste 

ha en rimlig chans att klara uppgiften. Ger man för enkla uppgifter utvecklas inte barnet och 

självtilliten ökar inte (Bremberg, 2004). 

4.2.6 Sammanfattande reflektion  

Skolans demokratiuppdrag syftar till att fostra barn och unga till goda och självständiga 

medlemmar av vårt samhälle. För att bli god och självständig behöver man besitta en god 

självkänsla och flera punkter i Lpo94 visar på att det är lärarens ansvar att stärka barnen i 

deras tro på sig själva. Genom att bygga upp varma och förtroendeingivande relationer till 

sina elever kan läraren hjälpa och stötta elever som har det svårt. Detta stöd kan minska risken 

för eleverna att utveckla exempelvis depressiva symptom (Westling, 2010).  

Många forskare i detta kapitel pekar på vikten av goda relationer lärare och elev emellan 

eftersom dessa relationer stärker eleverna och för dem framåt i sin utveckling. 

  



20 

 

5. RESULTAT  

Att bygga goda relationer med sina elever är en av de största och viktigaste uppgifterna en 

lärare har (Reddy, Rhodes & Mulhall (2003). Genom goda relationer lär läraren även känna 

sina elever. Genom att verkligen känna och förstå sina elever vet läraren hur högt han/hon ska 

lägga ribban. Detta avvägande kräver professionalitet och är viktigt för elevens självtillit. Av 

detta kan man utröna att läraren har både en stor betydelse och ett stort ansvar vad gäller 

elevernas utvecklande av självkänsla. Nedan kommer jag att utifrån min analys och tolkning 

av texterna ge svar på mina forskningsfrågor i syftet.  

5.1 På vilket sätt svarar den nuvarande lärarutbildningen upp till att 

utbilda blivande grundskolelärare avseende elevers självkänsla? 

Här kommer situationen på Sveriges lärarutbildningar att belysas, genom att att hänvisa till 

betänkandet ”En hållbar lärarutbildning” (SOU 2008:109) samt olika forskares slutsatser och 

synpunkter kring lärarutbildningen i Sverige idag.  

5.1.1 Lärarutbildningen i Sverige 

Undersökningar har gjorts kring hur väl förberedda nyutexaminerade lärare känner sig inför 

sin första tid i yrket. Resultaten har visat att lärarna känner en stor osäkerhet inför sitt uppdrag 

(SOU 2008:109). Betänkandet ”En hållbar lärarutbildning” visar att 36% av de 

nyutexaminerade lärarna i stor utsträckning kände sig förberedda då det gällde ämnes-

kunskaper. 24% kände sig i stor utsträckning förberedda inför läs- och skrivutvecklingen. 5% 

inför prov och bedömning samt IT-kunskaper.  

Lärandeprocesser kände sig 36% förberedda inför och utvecklingssamtal var det bara 9% som 

kände sig förberedda för. Lokalt utvecklingsarbete 5%. Mångfaldens skola och samhälle 27%. 

Ta tillvara och reflektera över forskningsresultat 24%. Utvärdering var det 16% som kände 

sig förberedda inför och inför det pedagogiska ledarskapet kände sig 25% förberedda (SOU 

2008:109).  

De områden där flest kände sig förberedda inför var lärandeprocesserna samt 

ämneskunskaperna där 36% känner sig förberedda, vilket dock inte är någon hög siffra. 

”Kunskaper om lärandeprocesser betraktas ofta som den viktigaste uppgiften i läraryrket och 

för lärarutbildningen, inte minst när lärarna själva uttalar sig” (SOU:2008:109:134). 

Undersökningen som utförts visar på låg tillfredställelse med utbildningen, men trots det trivs 

mer än hälften av lärarstudenterna bra på sina utbildningar (Ibid).  

En annan undersökning som utredningen om en ny lärarutbildning genomfört visar på vilka 

områden inom lärarutbildningen studenterna tyckte behövde förbättras. Här framkommer att 

det område som studenterna tyckte var mest angeläget att förbättra var läs- och 

skrivutveckling tätt följt av pedagogiskt ledarskap, utvecklingssamtal, prov och bedömning 

samt ämneskunskaper. Strax därefter kom VFU (verksamhetsförlagd utbildning), 

lärandeprocesser, utvärdering, lokalt utvecklingsarbete, IT-kunskaper, ta tillvara och 

reflektera över forskningsresultat samt annat. Där annat exempelvis har varit en önskan om 
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bättre undervisning kring konflikthantering, praktiskmetodiska kunskaper och även inom 

specialpedagogik (SOU 2008:109).  

De här områdena kan jämföras med de kvalifikationer en nyutexaminerad grundskollärare ska 

besitta enligt utbildningsplanen. Dessa kvalifikationer är:  

 

 Goda ämneskunskaper. 

 Helhetsperspektiv på barns och ungdomars utveckling och inlärning, på kunskaper och 

färdigheter och på skolans uppgifter i samhället.  

 En gemensam referensram för alla grundskollärare och en grundsyn som svarar mot 

läroplanen för grundskolan. 

 En inriktning mot en skola för alla. 

 En positiv attityd till forskning och utvecklingsarbete. 

 Förmåga till kritisk reflektion och analytiskt förhållningssätt. 

 Kunskap om förebyggande arbete för att förhindra utslagning. 

 Kunskap om hur elevernas förutsättningar bestämmer förståelsen av stoff.  

 Kunskaper om stöd till elever med svårigheter. 

 Kunskaper om handikapp av olika slag (Paulin, 2007: 23-24). 

 

De två första punkterna som handlar om goda ämneskunskaper och barns inlärning är även de 

områden som de nyutexaminerade lärarna kände sig säkrast på. Går vi längre ner i listan hittar 

vi punkten ”kunskaper om stöd till elever med svårigheter”.  

Trots att dessa kunskaper skall ges är det inte ovanligt att nyblivna lärare blir överraskade av 

mängden sociala problem som finns bland barn ute på skolorna (Paulin, 2007). Alla lärare har 

säkerligen stött på elever med svårigheter av olika slag. Det kan exempelvis handla om blyga, 

tillbakadragna elever som inte riktigt kommer med i gemenskapen. Läraren kan känna 

maktlöshet och en känsla av att hon har fått alldeles för lite utbildning kring det här området 

varpå hon enligt Eriksson (1977) struntar i att engagera sig i elevens bekymmer.  

Karl-Henrik Eriksson uttalade sig redan år 1977 i sin rapport ”Lärarutbildning och 

personlighetsutveckling: om lärarrollen i ett pluralistiskt samhälle” kring detta problem. 

”Lärarutbildningen måste vara sådan att den ökar lärarkandidaternas medvetenhet om lärarnas 

dubbla uppgift att både undervisa och främst genom sin undervisning bidra till elevernas 

personlighetsutveckling. Lärarutbildningen bör i fortsättningen bidra till att öka 

lärarkandidaternas medvetenhet om dessa förhållanden” (Eriksson, 1977:189). 

Fortfarande framförs enligt Paulin (2007) kritik mot lärarutbildningen vad gäller exempelvis 

relationskompetensen hos de nyutexaminerade lärarna. De relationella problemen de nya 

lärarna ställs inför verkar vara ett resultat av tidsbrist, osäkerhet och bristande kompetens. Det 

som lärarna har absolut svårast med när de kommer ut och börjar jobba är att hantera 

relationer och konflikter. Vad detta beror på frågar sig Paulin. Saknar lärarstudenterna 

teoretisk kunskap? Eller är det så att det är de konkreta övningarna det har brustit i? Man 
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kanske inte ens ska vara någon expert på att hantera relationer direkt efter lärarutbildningen 

(Paulin, 2007)? Denna sista aspekt tar även Juul och Jensen (2003) upp. De menar att en god 

relationskompetens är viktigt för att kunna påverka barnen i rätt riktning men att denna 

förmåga växer fram med åren (Juul & Jensen 2003).   

Slutsatsen i Paulins avhandling handlar om lärares problem med den sociala kompetensen 

samt att hantera ”problemelever”. Detta beror enligt Paulin på innehållet och arbetssättet på 

lärarutbildningen. Problematiken går även att relatera till brister i organisationen av 

yrkesintroduktionen. En tolkning Paulin har gjort av resultaten är att endast de 

ämnesdidaktiska frågorna har belysts genom praktiska övningar medan de allmändidaktiska 

och pedagogiska frågorna har behandlats mer teoretiskt. Det kan även vara så att de frågorna 

har fått för litet utrymme till fördel för de ämnesdidaktiska. ”En slutsats som man kan dra är 

att de frågor där studenter upplever att de inte har tillräckliga kunskaper och färdigheter borde 

behandlas på ett effektivare sätt i utbildningen” (Paulin, 2007:161). 

Morberg och Fransson (2001) framför också kritik mot lärarutbildningen som de menar är en 

alltför akademisk utbildning med fokus på teorier och modeller. Det som behandlas är alltså 

vad-frågor, medan hur-frågor kommer i skymundan. Hur-frågorna borde få ett större utrymme 

då det är genom dessa lärarstudenterna kan utveckla ett kunnande inför sitt framtida yrke 

(Morberg & Fransson, 2001).  

Även Skolverket (2003) har framfört krav på att relationerna i skolan måste förbättras, både 

mellan elever och mellan elever och lärare. Goda relationer är en förutsättning för goda 

resultat i skolan men fortfarande finns mycket mobbning inom skolan. Normell (2004) menar 

att problemet ligger i att lärarutbildningar endast sätter elevernas känslomässiga mognad i 

fokus. Pedagogernas egna mognad glöms bort.  

All personal som arbetar med barn och unga är i behov av att öka sin kompetens vad gäller 

psykosociala frågor anser Balldin m.fl. (2010). Utöver kompetenshöjningen efterlyser de 

tillgång till konsultation kring psykosociala frågor för alla lärare.  

Den lärarutbildning som vi nu har kom till efter 2001 års reform och innebar en förändring 

från åtta olika examina för lärare till att bli en och samma för alla lärare. Denna utbildning har 

kritiserats på grund av brister inom flera områden. Man nämner bland annat att 

lärarutbildningarna i landet har för få forskarutbildade lärare samt att internationaliseringen 

har varit för låg. Dessutom fick de universitet och högskolor som hade någon slags 

lärarutbildning automatiskt börja utfärda examensbevis. Detta utan någon lämplighets-

prövning vilket har lett till att det bedrivs lärarutbildning vid 26 lärosäten i Sverige idag. 

Under 2008 genomförde Högskoleverket en utvärdering som resulterade i varningar till tio 

olika lärosäten. Dessa varningar innebar att de riskerade att bli av med sin rätt att utfärda 

lärarexamen. Ett annat problem den nuvarande lärarutbildningen råkat ut för är att antalet 

sökande drastiskt har sjunkit och att antalet avhoppare är högt, hela 35%. Andra akademiska 

yrkesutbildningar har omkring 9% studenter som hoppar av innan avslutad utbildning  (SOU 

2008:109).  
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5.2 Vilka indikationer finns det på att den nya lärarutbildningen kommer 

att svara upp till att utveckla kompetens angående elevers självkänsla hos 

lärarstudenterna? 

Under denna rubrik kommer jag främst att med hjälp av betänkandet ”En hållbar 

lärarutbildning” (SOU:2008:109) visa på förändringar som man vill se med den nya 

lärarutbildningen. Jag har även analyserat den nya läroplanen och skollagen för att finna 

eventuella framtida förändringar inom grundskolan. Detta eftersom dessa eventuella 

förändringar även borde innebära en ändrad inriktning på den nya lärarutbildningen.  

5.2.1 Den nya lärarutbildningen  

En ny lärarutbildning ska sjösättas och i och med denna har en utredning tillsatts för att främja 

kvaliteten på den framtida utbildningen. Utredningen om en ny lärarutbildning (HUT 07) har 

skrivit ett betänkande på 495 sidor som har titeln En hållbar lärarutbildning. I detta 

betänkande tas upp att några utgångspunkter för utredningen har varit att: 

 lärarutbildningen ska vara en akademisk yrkesutbildning 

 lärarutbildningen ska präglas av långsiktighet, professionalitet, effektivitet och hög 

kvalitet 

 lärarutbildningen ska ge de blivande lärarna en gedigen grund som under yrkeslivet 

byggs på med kontinuerlig kompetensutveckling 

 lärarutbildningens attraktionskraft och status behöver höjas (SOU 2008:109:13).  

 

Regeringen har haft med avsikt med den nya lärarutbildningen att tydliggöra och dela upp den 

i olika kategorier. Analyser kring vilket innehåll olika lärare behöver tillhandahållas under 

utbildningen har gjorts. Dessa analyser har varit avgörande för utbildningarnas kommande 

längd. Några har blivit längre, några kortare medan andra är oförändrade (SOU 2008:109). 

Det finns dock perspektiv som bör genomsyra utbildningen för alla blivande lärare oavsett 

inriktning. De perspektiv som ses som särskilt viktiga inom lärarutbildningen är: 

1. Ett vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt. 

2. Ett historiskt perspektiv. 

3. Ett internationellt perspektiv. 

4. Informations- och kommunikationsteknik (IT) som utbildningsresurs (SOU 

2008:109:55). 

 

Tanken med den nya lärarutbildningen är att samtliga Lärarutbildningar på nytt måste ansöka 

om att utfärda lärarexamen och endast de mest lämpade inom de specifika områdena kommer 

att godkännas. På grund av detta kommer inte alla lärarutbildningar att kunna erbjuda alla 

inriktningar och kurser, utan får erbjuda det de har bäst kompetens för (SOU 2008:109). 

Utredningens främsta syfte är att lägga fram förslag som bidrar till en attraktiv lärarutbildning 

med hög kvalitet. En utbildning som ger studenterna den grund de behöver för att känna sig 

säkra i sin framtida roll som lärare. Utredningen ska bidra till att ”lärare efter genomgången 
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utbildning kommer att utmärkas av djup kompetens och professionalitet som väcker stor 

respekt” (SOU 2008:109:58).  

Samma områden som lärarna i undersökningarna ovan pekar på behöver förstärkas har i 

tidigare utvärderingar även där bekräftats otillräckliga. Läs- och skrivutveckling, pedagogiskt 

ledarskap, utvecklingssamtal, prov och bedömning och bättre ämneskunskaper är det områden 

som det främst kommer att satsas på i den nya lärarutbildningen. Allt för att lärarstudenterna 

ska känna sig trygga och väl förberedda inför sin yrkesroll (SOU 2008:109).  

5.2.2 Examensbeskrivning 

I examensbeskrivningen för den nya lärarutbildningen går det att läsa vad lärarstudenterna 

skall lära sig under sin utbildning. Bland annat beskriver man att studierna ska innehålla en 

utbildningsvetenskaplig kärna som skall innefatta skolväsendets historia, organisation och 

villkor. Även skolans värdegrund som omfattar de grundläggande demokratiska värderingarna 

och de mänskliga rättigheterna skall finnas med. I den utbildningsvetenskapliga kärnan skall 

även kunskap kring styrdokument, didaktik, utveckling, lärande och specialpedagogik samt 

kunskap kring sociala relationer förmedlas. För att få ut sin grundlärarexamen måste 

studenten visa upp särskilda kunskaper, exempelvis vad gäller barns utveckling, lärande, 

behov och förutsättningar. Studenten skall även visa en förståelse kring konflikthantering, 

ledarskap samt sociala relationer (SFS 2010:541). 

Den nya lärarutbildningens grund lyder som följer: 

En ny lärarutbildning måste få en fast grund av vetenskapligt baserade kunskaper om 

människan som biologisk, social och kulturell varelse. Ett sådant fundament inrymmer 

bidrag från modern hjärnforskning, utvecklingspsykologi, kognitiv psykologi, 

differentialpsykologi, socialpsykologi, sociologi och framför allt pedagogisk psykologi 

som integrerar mycket av kunskaperna från de olika specialområdena och i grunden 

handlar om människans lärande. Ju mer kunskap om barns och ungdomars förutsättningar 

och behov lärare har, och ju bättre de förstår villkoren för utveckling och inlärning, desto 

större är deras möjligheter att förbättra skolan. Forskningen om barns utveckling har på 

senare tid gjort stora framsteg, och den pedagogiska psykologin ger för lärarutbildningen 

ett nödvändigt kunskapsunderlag (SOU 2008:109:203). 

5.2.3 Det dubbla uppdraget  

I betänkandet ”En hållbar lärarutbildning” finns att läsa att utöver kunskapsuppdraget har 

skolan även alltid haft som uppgift att fostra eleverna vilket är en förutsättning för att 

undervisningen ska vara genomförbar och för att kunna förmedla värdegrundsfrågor. Hela 

ansvaret läggs dock inte på lärarna utan specialpedagoger, speciallärare, elevvårdspersonal 

samt andra som kan hjälpa och stötta behövs inom skolan. Alla lärare bör ha insikt i 

specialpedagogik för att kunna identifiera och erbjuda hjälp för de barn som är i behov av 

extra stöd (SOU 2008:109). 
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5.2.4 Relationen mellan lärare och elev 

Betänkandet för den nya lärarutbildningen framhåller möten mellan människor som en 

förutsättning för undervisning. Dessa möten kan se ut på skilda sätt men för att de ska bli 

resultatrika krävs det att både lärare och elever kan leva sig in i varandras tankar och känslor. 

En god empatiförmåga är en förutsättning för ett gott möte. ”Frågan om hur en sådan 

gemenskap byggs upp och vidmakthålls är en kritisk fråga i all lärarutbildning” (SOU 

2008:109:215). Flera studier visar att en varm och förtroendeingivande relation till sin lärare i 

högsta grad är väsentlig för barnets fortsatta utveckling. Hos många blivande lärare finns 

redan den här relationsskapande sidan medan den hos andra kan vara svårare att finna. De kan 

behöva hjälp med att förstå sig själva och detta kan göras i en utbildning där man samtalar om 

det goda relationsskapandet (Ibid). 

I våra skolor går det många barn som far illa på det ena eller andra sättet. Det kan handla om 

trassliga hemförhållanden, fysisk misshandel, sexuella övergrepp et cetera. Aktuell svensk 

forskning visar att runt vart tionde barn far illa. För dessa barn blir skolgången problematisk, 

dock kan en positiv skolmiljö vara en hjälp för dem. Att ha goda vänner och förstående lärare 

kan stärka deras självbild (SOU 2008:109). 

Att blivande lärare har kunskap om utsatta barn är en förutsättning för att de ska ha en 

förståelse kring problematiken utsattheten medför. Skolan ska erbjuda eleverna trygghet, 

värme och en atmosfär av tillit. Läraren ska på bästa möjliga sätt ingjuta hopp i de utsatta 

barnen vilket är ett stort ansvar. Ansvaret är dock lättare att handskas med om man har de 

rätta kunskaperna kring barn som far illa (SOU 2008:109). 

5.3 Skollagen och läroplanen 

Då den nya skollagen samt nya läroplanen, Lgr11 sannolikt torde visa riktning för den nya 

lärarutbildningen är även delar av innehållet i dessa intressanta att ta upp för frågeställningen.  

Riksdagen beslutade den 22 juni 2010 om att en ny skollag skall införas. Dock kommer 

huvudprinciperna att förbli desamma som i den nuvarande skollagen. I den nya grundskolan 

skall eleverna ges kunskaper och värden samt ges rätt redskap för att kunna tillägna sig 

kunskaperna. Barn och elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som 

möjligt. En strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att 

tillgodogöra sig utbildningen. Utbildningen syftar också till att i samarbete med hemmen 

främja barns och elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och 

ansvarskännande individer och medborgare (Prop. 2009/10:165).  

De utdrag ur Lpo94 som togs upp i kapitel 4.2.3  kan jämföras med de uppdrag och mål som 

finns med i den nya läroplanen Lgr11 som ska införas successivt från och med hösten 2011. 

Skolans nya värdegrund och uppdrag ser snarlika ut, men de specifika skillnaderna enligt mig 

är att både begreppen självkänsla och självförtroende nu finns med. Bland annat påtalas att: 

”Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att 

pröva egna idéer och lösa problem. Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt 

utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra” (Lgr11:6).  

Den nya läroplanen tar också upp vikten av elevernas självkänsla. ”Personlig trygghet och 



26 

 

självkänsla grundläggs i hemmet, men även skolan har en viktig roll. 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” (Ibid:7). 

Vidare går det att läsa att läraren bland annat ska: 

 ta hänsyn till varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och 

tänkande. 

 stärka elevernas vilja att lära och elevens tillit till den egna förmågan (Lgr11:11). 

 hålla sig informerad om den enskilda elevens personliga situation och iaktta 

respekt för elevens integritet (Lgr11:13). 

6. ANALYS  

6.1 På vilket sätt svarar den nuvarande lärarutbildningen upp till att 

utbilda blivande grundskolelärare avseende elevers självkänsla? 

Vad gäller lärarutbildningen i Sverige så känner sig många nyutexaminerade lärare 

oförberedda inför sitt kommande yrke utifrån en undersökning gjord av utredningen om en ny 

lärarutbildning (SOU:2008:109). De områden som lärarstudenterna främst tyckte behövde 

förbättras inom lärarutbildningen var läs- och skrivutveckling samt pedagogiskt ledarskap 

(Ibid). Vad man exakt la i begreppet pedagogiskt ledarskap framkom tyvärr ej av texten. Med 

tanke på självkänslans betydelse för inlärning är det ej helt orimligt att kunskap kring detta 

ämne skulle kunna rymmas här. 

Tittar man på vad en nyutexaminerad lärare ska kunna enligt nuvarande utbildningsplan 

finner man en punkt där det står: ”Kunskaper om stöd till elever med svårigheter” (Paulin, 

2007:24). Om man tar upp dessa problem under lärarutbildningen borde studenterna vara 

förberedda på vad de kommer att möta ute i verksamheten. Men trots allt blir många nya 

lärare överraskade över mängden sociala problem som finns ute på skolorna. De nya lärarna 

har problem med den sociala kompetensen och vet inte hur de ska hantera elever med olika 

problem vilket också Paulin (2007) diskuterar i sin avhandling. Med tanke på att dessa barn är 

extra utsatta och ofta lider av låg självkänsla är det viktigt att lärarstudenterna får de 

kunskaper som krävs för att stärka dessa elever. Det har varit lärarutbildningens vision att ge 

denna kunskap, men det verkar mot bakgrund av Paulins forskning som om lärar-

utbildningarna ej har lyckats med sin ambition.    

Att relationerna i skolan måste förbättras framförs av flera forskare samt Skolverket. De 

nyutexaminerade lärarna har problem när det gäller att hantera relationer och konflikter. Flera 

av kritikerna lägger skulden på lärarutbildningens arbetssätt. Morberg och Fransson (2001) 

kritiserar bland annat lärarutbildningen för att vara för akademisk.  

En intressant jämförelse kan här göras med lärarutbildningen i USA. I Koller och Bertels 

(2006) artikel framförs ett behov av att utbilda lärare inom psykisk hälsa eftersom alla elever 

har rätt till en sund utveckling och en hälsosam självbild. Den psykiska ohälsan bland barn 
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och unga har ökat i USA men det har ej gjorts något för att höja kompetensen hos lärarna 

vilket gör att de ej klarar att leva upp till de krav som ställs (Koller & Bertel, 2006). Denna 

diskussion kan jämföras med hur situationen för barn i Sverige ser ut. Även här har den 

psykiska ohälsan bland barn och unga ökat (SOU 2010:79).  

6.2 Vilka indikationer finns det på att den nya lärarutbildningen kommer 

att svara upp till att utveckla lärarstudenternas kompetens angående 

elevers självkänsla?  

Hur den nya lärarutbildningen kommer att se ut är svårt att säga innan den satts i verket. Dock 

har jag försökt finna indikationer på förändringar genom att läsa och analysera olika 

dokument som ”En hållbar lärarutbildning”, den nya skollagen samt läroplanen et cetera. I 

betänkandet ”En hållbar lärarutbildning” pekar man på vikten av att den nyutexaminerade 

läraren skall känna sig säker i sin framtida roll som lärare. Detta borde enligt min tolkning 

innebära ett starkare fokus på sociala relationer eftersom det här var ett område de nya lärarna 

kände en stor osäkerhet inför. Detta är dock långt ifrån en säker tolkning. 

Med tanke på Morbergs och Franssons (2001) uttalande att lärarutbildningen är alltför 

akademisk kan det vara av betydelse att lyfta fram att en av betänkandets (SOU 2008:109) 

utgångspunkter har varit att den nya lärarutbildningen skall vara akademisk. Morberg och 

Fransson anser att det läggs för mycket fokus på teorier och modeller under lärarutbildningen. 

De önskar en större vikt vid hur-frågor. Vi vet dock ej i hur stor grad den nya 

lärarutbildningen skall vara akademisk och ifall det över huvud taget innebär en ökad 

akademisering. Vi vet ej heller om Morberg och Fransson har rätt i sitt uttalande. Om en 

enligt Morberg och Fransson (2001) alltför stor koncentration läggs på en ökad akademisering 

av lärarutbildningen finns enligt min tolkning alltid en risk att en sådan kan leda studenterna 

bort från den verklighet som de skall arbeta i. Det som får betydelse för denna fråga är vilken 

innebörd som utbildningsanordnare lägger i begreppet akademisk och hur detta sedan kommer 

att gestaltas i konkreta kurser.  

Målsättningen med den nya lärarutbildningen är att lärarstudenterna skall ges en god grund att 

stå på inför sitt kommande yrkesutövande. Det man främst vill satsa på i den nya 

lärarutbildningen är läs- och skrivutveckling, utvecklingssamtal, prov och bedömning, bättre 

ämneskunskaper samt pedagogiskt ledarskap (SOU 2008:109). Vad som exakt menas med ett 

pedagogiskt ledarskap kan jag dock ej utläsa av texten. Enligt min egen förståelse borde ett 

gott pedagogiskt ledarskap dock inbegripa en förmåga att stärka elevernas självkänsla.  

Något som inger hopp om bättre kunskaper kring självkänslans betydelse är betänkandets 

(SOU 2008:109) vilja att lärarstudenterna ska få kunskaper om barns förutsättningar och 

behov. Även en bättre förståelse om villkoren för barns utveckling och lärande önskas. 

Eftersom en god självkänsla ofta är en förutsättning för goda resultat i skolan (Bremberg, 

2004) borde lärarstudenterna rimligtvis få kunskap kring detta ämne.  

Vikten av goda relationer för elevernas psykiska hälsa har tagits upp i tidigare avsnitt (SOU 

2010:79). I betänkandet (SOU 2008:109) skrivs betydelsen av att blivande lärare ska kunna 

utveckla ett gott relationsskapande med sina elever fram. De som är i störst behov av varma 
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och förtroendeingivande relationer är de ”utsatta barnen” just eftersom en trygg relation kan 

stärka deras självkänsla (Westling, 2010). För att läraren ska kunna bemöta de här eleverna på 

bästa sätt vill man ge lärarstudenten kunskaper kring utsatta barn. Även den nuvarande 

lärarutbildningen menar sig ge lärarstudenterna kunskaper om stöd för barn med olika 

problem. Trots detta blir enligt Paulin (2007) många nyutexaminerade lärare förvånade över 

mängden sociala problem bland eleverna de möter ute på skolorna. Många har även svårt med 

de sociala relationerna. Detta kan troligtvis tolkas som bristande kunskaper hos de 

nyutexaminerade lärarna.  

I den nya examensförordningen för lärarutbildningen står att studenten skall ges kunskaper 

samt utveckla förståelse kring sociala relationer (SFS 2010:541). Detta kan tolkas som mycket 

hoppingivande på grund av de sociala relationernas betydelse för självkänslan.  

Anledningen till att det ser ut som det gör på lärarutbildningarna beror på det stora fokuset på 

kunskapsuppdraget. Demokratiuppdraget kommer lite i skymundan eftersom det ej så lätt kan 

bedömas. Dock är demokratiuppdraget minst lika viktigt som kunskapsuppdraget, om inte 

viktigare (Fritzell, 2003). Vårt samhälle behöver medborgare som är uppfostrade enligt våra 

demokratiska värderingar – individer som har en stark tilltro till sig själva och som därför kan 

fatta rätt beslut både för sin egen skull och för samhällets.  

Jag har även tolkat de nya styrdokumenten för att se om där finns något som tyder på ett 

större fokus på elevers självkänsla. Detta eftersom lärarutbildningarna exempelvis undervisar 

studenterna kring styrdokumenten. Dock behöver lärarstudenterna även praktiska kunskaper 

kring hur man stärker elevernas självkänsla. Att endast veta vad som står skrivet i 

styrdokumenten är inte tillräckligt. Enligt min tolkning ser dessa dokument i huvudsak ut som 

deras föregångare. En skillnad är att man i den nya läroplanen tar upp både självkänsla och 

självförtroende. Dessa begrepp går ej att finna i den nuvarande läroplanen, även om mycket 

kan kopplas till just dessa begrepp. Just att man väljer att tydliggöra de här viktiga begreppen 

kan tolkas som något positivt.  
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7. DISKUSSION   

Att finna svar på frågeställningarna var något komplicerat på grund av avsaknaden av 

begreppet självkänsla i de flesta dokument gällande skolan. För att finna svar på frågorna har 

jag istället fått gå omvägar för att på så sätt finna självkänslan i innebörden av andra begrepp 

genom att tolka dessa. Exempelvis gäller detta ”pedagogisk kompetens” samt vikten av ”goda 

relationer”. Då jag valde att endast studera litteratur för att uppnå mitt syfte spelade min 

förförståelse stor roll för det slutgiltiga resultatet. Detta då jag ensam tolkade dokumenten. 

Hade jag även använt mig av intervjuer med exempelvis utbildningsanordnare på universitet 

och högskolor hade förmodligen resultatet sett något annorlunda ut. Dock ansåg jag att tiden 

var för knapp för att utöver litteraturstudier även göra intervjuer. Valet föll på att göra en ren 

litteraturstudie eftersom det kändes naturligt att inledningsvis angripa problemet genom att 

läsa och tolka olika dokument.  

Mitt mål var att finna svar på följande frågor.  

1. På vilket sätt svarar den nuvarande lärarutbildningen upp till att utbilda blivande 

grundskolelärare avseende elevers självkänsla? 

2. Vilka indikationer finns det på att den nya lärarutbildningen kommer att svara upp till 

att utveckla lärarstudenternas kompetens angående elevers självkänsla?  

Genom att läsa och studera tidigare forskning såg jag hur stor betydelse en varm och 

förtroendeingivande relation med läraren kan ha för elevers självkänsla. Utifrån denna 

iakttagelse förstod jag att de nyutexaminerade lärarnas svårigheter med relationskompetensen 

även måste drabba deras förmåga att stärka elevernas självkänsla. Just bristen på 

relationskompetens hos de nyutexaminerade lärarna återkom i flera texter. Detta är enligt mig 

bekymmersamt då en god relation betyder så mycket för självkänslan hos eleverna. Speciellt 

för de utsatta eleverna som kanske inte har någon annan vuxen än läraren att ty sig till. Dock 

vet jag inte hur allvarligt man ska se på detta problem eftersom jag precis som Juul och Jensen 

(2003) anser att en god relationskompetens är något som växer fram under årens gång. Likväl 

menar jag att en god grund bör läggas under lärarutbildningen.  

Vad gäller vikten av en god relationskompetens kan vi även gå tillbaka till Bakhtins tankar 

om den ”dialogiska människan”. Enligt honom kan vi ”endast få insikt om oss själva genom 

kommunikation med andra” (Dysthe, 1996:63). Genom att tolka denna uppfattning förstår 

man hur betydelsefulla goda relationer är för ens person. Eftersom eleverna träffar sina lärare 

en stor del av dagen kan man dra slutsatsen att en god relation med läraren är av stor vikt för 

elevernas personlighetsutveckling. Läraren kanske även fungerar som en förebild och en 

trygghet för eleverna vilket gör relationen med läraren extra viktig. Vi får dock inte glömma 

betydelsen av relationerna med klasskamraterna. Även de spelar en stor roll eftersom vi blir 

till de vi är genom kommunikationen med alla individer som finns omkring oss (Ibid).  

Vygotskijs tankar går samma bana som Bakhtins. Vygotskij menade att den syn barnet har på 

sig själv och omvärlden är sprungen ur relationer med andra människor (Strandberg, 2006). 

Ser vi till dessa tankar och teorier kring relationernas betydelse förstår vi att läraren spelar en 



30 

 

stor roll i elevernas utveckling till harmoniska och lyckliga människor. Just detta – att 

eleverna ska få utvecklas till lyckliga individer var något som Key (1900) la stor vikt vid.   

Vad gäller teoretiska perspektiv var det svårt att finna just pedagogiska teorier som berörde 

elevers självkänsla. Jag fann att detta ämne mest behandlas inom psykologin, vilket är 

beklagligt då självkänslan är ytterst relevant för eleverna och därmed även för pedagogiken.  

Paulin (2007) påpekade att många nya lärare blir överraskade av mängden sociala problem de 

möter när de kommer ut och börjar arbeta. Jag anser att man under lärarutbildningen kan få 

bilden av att läraryrket endast består av att lära ut ämneskunskaper. Att vara lärare innebär 

dock så mycket mer. Det är ett komplext och mycket ansvarsfyllt arbete vilket i själva verket 

borde kräva många fler års studier och VFU (verksamhetsförlagd utbildning) enligt min 

mening. Att just kunna bemöta de utsatta barnen på ett korrekt sätt är viktigt för att kunna 

stärka deras självkänsla. Agerar man som lärare på ett felaktigt sätt kan man istället förvärra 

dessa elevers låga självkänsla vilket vore förödande (Westling, 2010).  

Genom att läsa och analysera betänkandet ”En hållbar lärarutbildning” (SOU 2008:109) har 

jag försökt finna indikationer på en förändring angående utbildning kring elevers självkänsla i 

den kommande lärarutbildningen. Jag är dock något kritisk till sådana texter. Exempelvis 

nämns att de nyutexaminerade lärarna ska känna sig trygga och väl förberedda inför sin 

yrkesroll när de gått ut den nya lärarutbildningen. Ett sådant uttalande säger egentligen 

ingenting då jag är säker på att detta även varit den nuvarande lärarutbildningens ambition.  

Trots mitt något kritiska förhållningssätt till betänkandet (SOU 2008:109) ser jag ändå 

positivt på dess ambition att ge blivande lärare kunskap om utsatta barn, samt att man lägger 

stor vikt vid ett gott relationsskapande lärare och elever emellan. Jag önskar att dessa 

ambitioner kommer att tas på allvar av utbildningsanordnare på samtliga lärarutbildningar så 

att barnen i vårt samhälle kommer att få växa upp med en hög självkänsla och större tillit till 

sin förmåga. Jag vill förstås inte att allt ansvar läggs på lärarna utan påpekar precis som i den 

nya läroplanen att självkänslan grundläggs i hemmen (Lgr11).  Det pedagogerna dock måste 

arbeta för är att se till att eleverna bibehåller denna självkänsla som förhoppningsvis 

grundlagts i hemmen. Det finns nämligen en risk att elever som kämpar och kämpar utan att 

nå skolframgång drabbas av låg självkänsla och depressioner (SOU:79) och detta måste man 

arbeta aktivt för att motverka. Skolan är ju ändå till för ”att hjälpa livet” som Montessori 

(1998
a
:20) uttryckte det - inte stjälpa det. 

Relationernas betydelse för utvecklandet av en god självkänsla återkom gång på gång i de 

texter jag analyserade. Bland annat i Scheffs tankar om skam och stolthet (Aspelin, 2010). Då 

skamkänslan kan liknas vid bland annat en svag självkänsla drar jag slutsatsen att känna 

stolthet är detsamma som att ha en hög självkänsla. Enligt Scheff leder goda och respektfulla 

relationer till en känsla av stolthet, eller en god självkänsla, hos individen (Ibid).  

James menade att för att öka självkänslan hos individer, som i detta fall är elever, måste man 

lägga ribban på rätt nivå. Varken för högt eller för lågt ställda krav bidrar till en bättre 

självkänsla hos eleverna (Johnson, 2003). Detta påpekar även Bremberg (2004). Här nämns 

egentligen inget om relationskompetensen hos läraren, men för att kunna anpassa 
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svårighetsgraden för eleverna på ett tillfredställande sätt behöver man dock känna sina elever 

väl. Detta kan inte göras på något annat sätt än genom en god och förtroendeingivande 

relation. Så åter är vi tillbaka till den goda relationens betydelse för utvecklandet av en god 

självkänsla.  

Min slutsats av detta, i relation till de nyutexaminerade lärarnas svårigheter med relationer 

(Paulin, 2007) är att lärarutbildningen inom ramen för demokratiuppdraget borde slå ett extra 

slag för framförallt relationskompetensen hos lärarstudenterna.   

Det resultat jag har kommit fram till är enligt mig inte helt uttömmande. Detta eftersom det 

var svårt att finna exakt det jag sökte i texterna – det vill säga utbildning kring elevers 

självkänsla på lärarutbildningen. Just denna avsaknad av dokumentation kring problemet 

måste enligt mig tyda på att utbildning avseende elevers självkänsla ej är något prioriterat 

område inom lärarutbildningen. 

8. VIDARE FORSKNING 

Resultatet av min studie gav mig någorlunda svar på frågorna jag hade kring ämnet 

självkänsla på schemat i lärarutbildningen. Ämnet är inte på långa vägar helt uttömt utan det 

finns mycket mer att ta reda på kring detta. Exempelvis hade kvalitativa intervjuer med 

utbildningsanordnare vid olika högskolor och universitet varit en naturlig fortsättning och 

fördjupning av denna studie. Om det kommer att ske någon förbättring angående 

lärarstudenters kunskap kring barns och ungas självkänsla kan bara framtiden utvisa. Därför 

skulle en uppföljande studie efter att den nya lärarutbildningen satts i verket vara av stort 

intresse. 

 

 

Avslutningsvis vill jag lyfta ett uttalande av Koller och Bertel (2006) vars innehåll ligger till 

grund för hela examensarbetet: 

The responsibility to ensure that youth are prepared to successfully navigate life’s 

challenging experiences rests with us all (2006:213). 
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