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Abstrakt 

Den svenska skolan är idag resultatstyrd och det finns ett större krav jämfört med tidigare att 

nå mål och visa upp resultat. Uppföljning av mål- och kunskapsuppfyllelse i form av 

bedömning är därmed också något som fått en mycket central betydelse i skolan (Silferberg, 

2013). Syftet med den här studien var att undersöka gymnasielevers upplevda självkänsla i 

samband med att deras skolprestationer blir bedömda av lärare. Detta undersöktes genom att 

intervjua 20 gymnasieelever som studerade vid Samhällsprogrammet och 

Ekonomiprogrammet på en skola i sydöstra Sverige. Eleverna var i åldrarna 16-19 år. 

Intervjuerna bearbetades enligt en analysmetod utformad av Lindseth och Norberg (2004), 

som sker i tre steg. Analysen visade sedan att gymnasieeleverna inte upplevde att deras 

globala självkänsla, enligt Rosenbergs (1989) definition, påverkades av lärares bedömning av 

deras skolprestationer. Bedömning upplevdes varken ha ett positivt eller negativt inflytande 

över hur värdefulla de upplever sig vara som människor. Av analysen framkom däremot en 

inverkan på elevers yttre kompetensbaserade aspekt av självkänslan, som Johnsson (2003) 

beskriver. Eleverna upplevde sig mer eller mindre värda i utbildnings- och yrkessammanhang 

beroende på hur höga betyg de får. Det konstateras att förhållandet mellan bedömning i skolan 

och elevers självkänsla bör undersökas vidare med bland annat statistiska metoder och med ett 

mer komplext perspektiv på självkänsla.  

 

 

Nyckelord: Bedömning, betyg, självkänsla, gymnasieskola, elever 
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Introduktion 

 

Inledningsvis beskrivs tidigare forskning kring självkänsla samt bedömning i skolan och deras 

relation till varandra. I texten förklaras även studiens syfte, definitioner av använda begrepp 

och frågeställning.   

 

Människors självkänsla är något som anses nära sammankopplat med framgång och nederlag 

(Imsen, 2000). Självkänsla handlar om hur man känner inför sig själv. Det är den värderande 

aspekten av självmedvetandet som alltså värderar självbilden om hur vi uppfattar oss vara 

(Johnson, 2003). Vasalampi, Salmela-Aro och Nurmi (2010) visar i sin studie hur framsteg 

mot att nå skolrelaterade mål innebar en positiv inverkan på den allmänna självkänslan bland 

de 16-åriga elever som medverkade. Bongers, Dijksterhuis och Spears (2009) visar likaså att 

självkänslan påverkas om människor lyckas eller misslyckas med att uppnå sina mål. Att inte 

uppnå målen resulterar i en lägre grad av upplevd självkänsla jämfört med om målen uppnås. 

Människors självbild, det vill säga den mer faktamässiga informationen om självet (Johnson, 

2003), och självkänsla har på flera sätt också visat sig vara knuten till uppfattningen om andra 

människors åsikter och värdering. Street (1988) lät åtta elever bedöma ett visst antal 

personlighetsegenskaper hos sig själva och fick efteråt reda på hur personer i deras närhet 

bedömt dem på samma egenskaper. När eleverna sedan fick göra samma bedömning av sig 

själva igen visade det resultatet upp ett starkt samband mellan bekantskapens värdering och 

elevernas nuvarande upplevelse av sig själva. En annan studie gjord av Coopersmiths (1967) 

visar hur självkänslan var starkt relaterad till den relationella miljön med andra människor. 

Barnen som deltog värderade sig själva utefter vad de trodde att föräldrarna hade för åsikter 

om dem, till exempel om föräldrarna upplevdes ha förtroende för att barnen hade kapacitet att 

lyckas eller inte. Marsh, Craven och Debus (1998) visar i sin tur att barns självbild och 

värdering av sig själva stämmer allt mer överens med åren med den värdering som andra 

personer i deras närhet, så som lärare, gör av dem.   

 

Med tanke på självkänslans tidigare funna koppling till framgång och nederlag samt andra 

människors åsikter och värderingar ansågs det relevant att undersöka elevers självkänsla i 

samband med att de blir bedömda i skolan. Syftet med den här studien var därför att 

undersöka gymnasielevers upplevda självkänsla i samband med lärares bedömning av deras 

prestationer i skolan.  
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Bedömning i olika former är en stor del i skolans pedagogiska verksamhet. Den har alltid 

varit närvarande för både lärare och elever, men har haft olika betydelser och hanterats på 

olika sett i samband med samhällets och skolans utveckling. Sedan 1994 har den svenska 

skolan varit målrelaterad och bedömt elevers individuella kunskaper utefter bestämda kriterier 

(Samuelsson, 2012).  I och med 2011 års skolreform byttes formuleringarna mål och kriterier 

ut mot kunskapskrav och det infördes bland annat fler betygssteg samt betyg från sjätte klass 

(Skolverket, 2011). Med den nya reformen läggs stor vikt vid att den svenska skolan ska vara 

mål- och resultatstyrd, vilket innebär att skolan har ett ansvar för att mål och kunskapskrav i 

läroplanen uppnås. Att följa upp mål- och kunskapsuppfyllelse och granska resultat är därmed 

viktigt för att se till att ha en fungerande verksamhet (Silferberg, 2013). Jämfört med tidigare 

finns det alltså i dagens skola ett större krav att faktiskt nå mål och visa upp resultat. 

Bedömningar har då en stark kontrollerande funktion, men från flera håll betonas de också 

som en viktig del i att främja elevers lärande. Gustavsson, Måhl och Sundblad (2012) menar 

att kunskapsrelaterade bedömningar, då betygskriterier relaterade till kunskapskraven 

förmedlas till eleverna, bidrar positivt till lärandet eftersom elever får en tydligare bild över 

vad som krävs av dem. De kan på så sätt ägna sig åt en mer effektivare studieteknik. 

Bedömningar och betyg anses också ha en viktig motiveringsfunktion för elever då de sporras 

till att anstränga sig i skolarbetet (Nordgren & Odenstad, 2012). Jönsson (2012) lyfter i sin tur 

fram den så kallade formativa bedömningen som en bedömning för lärande. Denna 

bedömning är nämligen framåtsyftande och stannar inte vid att endast samla in information 

om vart eleven befinner sig och summera kunskaperna. Som ännu ett steg används 

informationen till att hjälpa eleven med vad den behöver göra ytterligare för att nå målen.  

 

Det går att konstatera att det riktas ett mycket stort fokus på bedömning i dagens skola och det 

har inte bara en stor inverkan på lärares arbete utan även på elever. Att prestera och bli 

bedömd är skolans vardag och det präglar nu även elever i mycket låga åldrar. Imsen (2009) 

beskriver hur elever möter en stark inställning bland föräldrar, lärare och samhället i stort om 

att det är viktigt att vara bra i skolan. Bra betyg förmedlas som en förutsättning för att lyckas. 

Kompetens som kan visas upp i konkreta resultat, som exempelvis betyg, är något ytterst 

viktig i det moderna konkurrenssamhället. Imsen pekar på att pressen på att prestera bra och 

få bra betyg får som följd att betygen prioriteras som viktigare framför själva kunskapen. 

Effekten av det resultat- och konkurrensstyrda utbildningssystemet blir att betygen, som 

tydligt kan visas upp på papper, är det som upplevs som mest betydelsefullt för elevernas 

framtid. Eleverna verkar på så sätt styras allt mer av en yttre motivation under sin skolgång. 
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Prestationer motiveras inte av inre belöningar i form av att exempelvis nå förståelse om något 

fenomen, utan är förbundet med yttre belöning och att nå ett socialt erkännande. Imsen kallar 

detta för ett socialt prestationsmotiv. Johnsson (2003) beskriver likaså hur det konkurrens- 

och prestationsinriktade samhället gör att människor värderar sig efter yttre kriterier så som 

fysiska egenskaper och pengar. Prestationer och framgång blir centralt när det personliga 

värdet mäts i jämförelsen med andra och då samhället präglas av ett så kallat 

”duktighetskrav”. Det är sådant som då bekräftar individers duglighet.  

 

Inom skolverksamheten är det högst relevant att undersöka hur eleverna själva upplever 

bedömning i skolan. Nordgren och Odenstad (2012) ställer frågan om bedömning i dagens 

skola innebär ett positivt främjande av elevernas kunskapsutveckling genom att vara 

konstruktivt och motiverande, eller om det utgör ett hinder genom att vara destruktivt och 

nedvärderande. Nordgren och Odenstads ambition är inte att svara på frågan men menar att 

det är nödvändigt att varje lärare resonerar kring detta och bildar sig en uppfattning om 

bedömningars för- och nackdelar. Imsen (2010) lägger i sin tur vikt vid att se till skolans 

identitetsskapande funktion. Hon menar att skolan inte bara ska utveckla eleven som 

människa på ett kunskapsmässigt plan, utan bidra till en allsidig personlighetsutveckling som 

ger en bra grund för vidare utveckling och kunskapstillägnelse. Imsen pekar på att det utöver 

att förmedla kunskaper alltså finns ett ansvar på skolan att se till en omsorg om hela eleven.  

 

2012 rapporterade Skolverket i rapporten Attityder till skolan att var tredje elev på svenska 

högstadier och gymnasium oftast eller jämt kände sig stressad över bland annat läxor, prov 

och betyg. Jämfört med den senaste undersökningen 2009 hade det skett en ökning av upplevd 

stress kring betyg bland äldre elever. Sex av tio äldre elever i samma undersökning tyckte att 

betygen hade för stor betydelse i skolan, men samtidigt ansåg 80 procent att betygen var 

viktiga för att visa hur man som elev ligger till. I Törnvalls studie (2001) undersöktes lärares 

och elevers upplevelser kring specifikt bedömning. Eleverna som intervjuades gick i den 

svenska grundskolan, både på låg- mellan- och högstadiet. I resultatet framkom det att det var 

vanligt att främst högstadieelever kände oro och ängslan kring bedömningar. Oroskänslorna 

var speciellt framträdande inför prov och att sedan få veta provresultatet. Den grundläggande 

källan till oron verkade hos många elever vara en rädsla för att misslyckas. Det framkom 

också att både hög- och lågpresterande elever upplevde denna oro och stress i samband med 

provsituationer.  
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Precis som i Skolverkets undersökning kring elevers attityder i skolan så visar Törnvall 

(2001) upp ett resultat där eleverna, trots oroskänslor och stress kring bedömning, accepterar 

bedömning av deras prestationer. De upplever att bedömningar i form av olika prov och 

betygsättning är nödvändigt och positivt. Eleverna ser prov som nyttigt för att de tvingas att 

studera och därmed lär sig mer, men främst för att de i slutänden resulterar i slutbetyg som 

behövs för framtida möjligheter. I Anderssons (2000) intervjuer med elever som gick sin sista 

termin vid en utbildning som gav högskolebehörighet framkommer det likaså att betyg har ett 

värde för framtiden i form av behörighet till fortsatta studier eller yrken. Andersson beskriver 

samtidigt hur betyg också kan ha ett personligt värde för elever. Betyg kan innebära en 

bekräftelse som är viktig för självkänslan, en belöning för prestationer och något att visa upp 

och få uppskattning för från personer i omgivningen. Enligt Andersson kan också vissa elever 

uppleva att det är deras personliga egenskaper som genom olika beteenden under lärarens 

observation bedöms. Dessa uppfattar betyg som ”en bedömning av hur man är” och ser det 

som svårt att påverka och förändra sitt betyg. Andra elever i Anderssons undersökning 

upplevde inte samma koppling mellan bedömning och personliga egenskaper, utan menade att 

det var prestationer som betygssattes. Betygen uppfattades då samtidigt som möjliga att 

förändra på ett enklare sätt genom att prestera annorlunda.  

 

Jönsson (2012) menar att det som är avgörande är vad som tolkas som objektet för 

bedömningen, om det är eleven eller uppgiften. Om feedback upplevs som personrelaterad av 

elever kan de som får låga betyg förlora sin studiemotivation och förändra sin självbild och 

självkänsla. Betyget tolkas då som att det finns brister i elevens allmänna begåvning. Jönsson 

pekar på att risken för att betyg ska upplevas som personrelaterad är stor för att det är ett 

samlingsomdöme som ofta inte visar upp en tydlig koppling till uppgifterna som ligger till 

grund för det. Fortlöpande formativa bedömningar menar Jönsson istället bidrar till att elever 

lättare kan se att eventuella misslyckanden endast är orsakade av bristande ansträngning. 

Pettersson (2011) beskriver att bedömning, om den används på rätt sätt, kan stimulera elevers 

lärande, utveckling och tillit till sin förmåga. Om bedömningen analyserar elevens kunnande 

konstruktivt resulterar det i att elever tänker ”jag kan, vill, vågar”. Om denna analys saknas 

finns det dock en stor risk för tankemönstret ”jag kan inte, vill inte, vågar inte”. Bedömning 

uppfattas då inte som utvecklande utan som en dom. Bland eleverna i Törnvalls (2001) studie 

framkom det att känslor som glädje eller nedstämdhet var vanliga beroende på provresultat 

och om dessa motsvarade elevernas förväntningar. Ett tillfredställande och lyckat provresultat 
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innebar att inte skämmas inför sig själv och kompisarna. Törnvall menar att självkänslan på så 

sätt påverkas positivt eller negativt av provresultat och betyg.  

 

Susan Harter som tillhör de forskare som idag studerar självkänsla menar att upplevelser av 

att vara kompetent inom individuellt betydelsefulla sammanhang och att vara socialt 

accepterad är avgörande för självkänslan. I det moderna samhället där goda skolprestationer 

är mycket viktigt för det framtida livet utgör skolan ett betydelsefullt sammanhang för många 

unga människor. Att då uppleva sig som kompetent i det sammanhanget har troligtvis stor 

betydelse för självkänslan (Harter, 1999). Likaså Rosenberg (1989) pekar på att skolan, som 

är en viktig arena för olika åstadkommanden, spelar stor roll för självkänslan med tanke på att 

människor värderar sig själva utifrån en jämförelse med andra. Wiest, Wong och Kreil (1998) 

fann i sitt forskningsresultat att just en upplevd kompetens var en signifikant prediktor för hur 

de deltagande amerikanska high school-eleverna upplevde sitt övergripande personliga värde. 

Ivcevic, Pillemer och Brackett (2010) undersökte elevers minnen kring när de känt sig 

speciellt bra eller speciellt dåliga med sig själva under det senaste året. Eleverna gick sitt 

femte och sjätte år i olika grundskolor i New York. I enlighet med flera tidigare liknande 

studier var minnena bland annat relaterade till prestationer i skolan och lärares bedömning av 

deras förmågor. Främst var akademiska framgångar vanligt förekommande bland minnen av 

att känna sig speciellt bra med sig själv. Andra vetenskapliga studier pekar på en koppling 

mellan självkänsla och betyg. Bland annat har självkänsla visat sig vara en mellanliggande 

variabel mellan låga betyg och problembeteenden som exempelvis aggression i skolan. Bland 

tyska elever i femte, sjunde och nionde årskursen var låga skolresultat indirekt relaterade till 

dessa problembeteende genom låg självkänsla. Självkänsla kan då vara något som påverkas 

negativt av låga betyg och misslyckade skolresultat (Zimmermann, Schütte, Taskinen & 

Köller, 2013). Heatherton och Polivy (1991) undersökte i sin tur hur ett terminsprov 

inverkade på studenters känslomässiga tillstånd och upplevda självkänsla. Bland dessa 

studenter som studerade vid ett college i Kanada och vars ålder sträckte sig ända från 17 till 

57 år framkom en signifikant skillnad mellan den upplevda självkänslan kring prestationer. 

De studenter som fick låga betyg på provet rapporterade om en lägre självkänsla kring 

prestationer än de elever som fick höga eller medelmåttiga betyg.  

 

Global Självkänsla 

Rosenberg (1989) definierar självkänsla som en allmän attityd till självet som objekt. 

Värderingen som individen gör av sig själv leder till antingen en positivt eller negativt inställd 
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attityd. En människa med en övergripande positiv inställning till sig själv kan karakteriseras 

med en hög självkänsla medan en låg tilldelas människor med en negativ inställning till sin 

person. Rosenberg beskriver vidare hur den positiva inställningen hos individer med hög 

självkänsla innebär en självrespekt och en insikt om ett egenvärde trots medvetna brister. 

Trots medvetna brister har de positiva förväntningar kring att kunna utvecklas och förbättra 

dessa. En person med en låg självkänsla innehar inte samma självrespekt och trygghet kring 

sitt värde. Denne präglas inte av samma acceptans för sina brister, utan istället ett missnöje 

och självförakt.  

 

Rosenberg syftar i sin definition av självkänsla på en global, övergripande, värderande attityd 

till sin persons egenskaper och kvaliteter. Under den här studien användes denna definition då 

självkänsla sågs som en helhetsvärdering av sin person. Det valet motiverades, utifrån 

författarens pedagogiska perspektiv, med att gymnasieskolan i sitt arbete ska se till eleven 

som hel individ. Uppdraget att utveckla individer för ett nutida, men också framtida, samhälle 

ska nämligen utefter läroplanens beskrivning göras ur ett allsidigt helhetsperspektiv 

(Skolverket, 2011).  

 

En aktiv eller passiv väg till självkänsla? 

William James (1890) var en teoretiker som tidigt menade att individer själva är aktiva i att 

skapa sin självkänsla genom olika ansträngningar och definierar sitt värde utifrån vissa 

attribut som kompetens, pengar eller utseende. Beroende på om individen sedan upplever 

framgång eller misslyckande relaterat till attributen påverkas det upplevda självvärdet positivt 

eller negativt. Upplevda framgångar eller misslyckande kring oviktiga attribut, som inte 

individen mäter sitt värde utifrån, påverkar inte självkänslan på detta sätt. I Lundh & Smedler 

(2012) beskrivs Crocker och Wolfie (2001) dela denna syn. Självkänslan varierar utifrån hur 

olika individuella villkor, så kallade självvärdesbetingelser, anses uppfyllas. På detta sätt 

beskrivs Crocker och Wolfie mena att självkänslan hos varje individ är knuten till särskilda 

saker med ett individuellt högt värde, som exempelvis att vara kompetent, attraktiv eller 

omtyckt. Synsättet att människor är aktiva i att skapa sin självkänsla upplevdes dock inte 

stämma överens med det synsätt som låg till grund för den här studiens syfte. I detta stod 

självkänslan mer i relation till ett socialt sammanhang och andra människors feedback.  

 

Andra forskare med en mer socialpsykologisk inriktning menar att självkänslan utvecklas via 

en passiv väg genom så kallad spegling och social feedback (Johnson, 2003). Cooley (1983) 
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myntade begreppet spegelsjälvet och beskrev hur individen värderar sig själva utifrån hur de 

upplever att andra värderar personen. Självkänslan kan då påverkas positivt vid framgång och 

när prestationer belönas av andra genom till exempel beröm. Mead (1972) syftade också på att 

självkänslan formas i den sociala interaktionen där individer reagerar på uppfattningen av 

omgivningens, ”den generaliserande andres”, attityder och bedömningar gentemot personen. 

Störst betydelse för den egna upplevelsen och värderingen av sig själv har attityder och 

omdömen från särskilt betydelsefulla personer i omgivningen, så kallade ”signifikanta andra”.  

 

Den här studien utgick från teorier där individen anses mer passivt ta emot självkänslan från 

sin omgivning och då främst i form av en spegling av andras feedback (Cooley, 1983; Mead, 

1972). En sådan syn ansågs överensstämma bra med studiens inriktning på självkänslan i 

förhållande till yttre påverkan i form av bedömning från andra personer, i det här fallet lärare i 

skolan.  

 

Inre och yttre självkänsla 

Johnson (2003) menar att man behöver se till att självkänslan utvecklas både via en aktiv och 

en passiv väg. Självkänslan måste belysas ur både en kompetensbaserad och en emotionellt 

baserad aspekt, en yttre och en inre, som samspelar med varandra. Johnson kallar även den 

inre självkänslan för basal och menar att den till störst del grundläggs under barndomen 

genom andra människors ovillkorliga bekräftelse. Den inre delen av självkänslan utgör ett 

känslomässigt tillstånd av lägre eller högre ovillkorlig självuppskattning, självrespekt, 

trygghet och tillit. En individ med hög inre självkänsla beskrivs av Johnson som en person 

som fritt kan uttrycka och acceptera sina känslor och behov, accepterar svagheter, prioriterar 

att också själv må bra istället för att endast behaga andra och behöver inte alltid vara andra till 

lags för att känna sig uppskattad. Den yttre självkänslan, även kallas förvärvad, får ökat 

inflytande i värderingen av självet med åren. Vid denna del av självkänslan är individen aktiv 

och strävar genom olika handlingar efter att bli uppskattad för sin kompetens. En individ med 

en hög yttre självkänsla är högpresterande, ställer höga krav på sig själv och anser att det är 

viktigt för självkänslan att vara duktig och få uppskattning för prestationer. En individ med 

låg yttre självkänsla ser det som mindre viktigt att vara duktig och få uppskattning för 

prestationer.  

 

Johnssons (2003) teori om inre och yttre självkänsla tillfördes till studien i efterhand för att 

förstå och visa stöd för ett oväntat fynd i analysen.   
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Bedömning 

I läroplanen för gymnasieskolan står det att lärare ska utvärdera elevernas kunskaper utefter 

kunskapskraven för varje kurs (Skolverket, 2011). Bedömningen och betygsättningen ska vara 

allsidig i den meningen att all tillgänglig information om elevens kunskaper ska användas som 

underlag. Skolverket beskriver hur lärare ska följa och bedöma elevers kunskapsutveckling 

genom en kontinuerlig kartläggning i samband med undervisningen. Bedömning definieras 

som processen då lärare samlar in information om elevers kunskaper och färdigheter på en 

mängd olika sätt som exempelvis prov, läxförhör, inlämningsuppgifter, klassrumsaktivitet, 

klassrumsdiskussioner, portfolios eller skapade produkter. I bedömningsprocessen ingår sedan 

även värderingen av elevernas kunskaper och färdigheter i relation till kunskapskraven 

(Skolverket, 2011). Nordgren och Odenstad (2012) beskriver på ett liknande sätt hur 

bedömning är en ständig del av skolvardagen för både lärare och elever och hur elevers 

kunskapsutveckling är ett föremål för värderande blickar. Betygssättning inkluderas i 

begreppet bedömning som en speciell form av omdöme om elevernas prestationer.  

 

I den här studien användes bedömning som ett helhetsbegrepp som inkluderade all form av 

yttre värdering av elevers prestationer som lärare ägnar sig åt. Motiveringen till att använda 

begreppet på detta sätt utgick från uppfattningen om att någon form av bedömning av elever 

är ständigt närvarande i skolans verksamhet. Detta alltså i likhet med Skolverkets (2011) och 

Nordgren och Odenstad (2012) beskrivningar kring begreppet. 

 

Avslutningsvis var som sagt syftet med den här studien att undersöka gymnasielevers 

upplevda självkänsla i samband med lärares bedömning av deras prestationer i skolan. 

Undersökningen utgick därmed från följande formulerade frågeställning: 

 

 Hur tänker och känner gymnasieelever kring sin övergripande personliga kvalitet i 

samband med lärares bedömning av deras skolprestationer? 

 

Metod 

I följande metoddel beskrivs ingående studiens urval och deltagarnas demografiska data. Det 

använda instrumentet, datainsamlingens procedur samt analysprocessens olika steg förklaras 

likaså. I ett avsnitt rörande etik redogörs även för olika etiska överväganden och tillämpningar 

i förhållande till studiens syfte och metod.   
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Deltagare 

Deltagarna i studien bestod av tjugo gymnasieelever i åldrarna 16-19 år. Av de tjugo eleverna 

gick elva stycken sitt andra år på gymnasiet, sex stycken det tredje året och tre stycken sitt 

första år. Eleverna gick olika inriktningar på Samhällsprogrammet och Ekonomiprogrammet 

på en gymnasieskola sydöstra Sverige. Urvalsgruppen innehöll elever av både manligt och 

kvinnligt kön, det vill säga elva stycken kvinnliga elever och nio stycken manliga.  

 

Efter att ha fått godkännande från rektorn på en av två slumpmässigt utvalda gymnasieskolor 

så besöktes skolans allmänna utrymmen, så som korridorer och bibliotek, under olika tider för 

att söka efter deltagare. Elever som då befann sig på dessa ställen informerades om studien 

och tillfrågades om de ville medverka genom en intervju. Urvalsprocessen styrdes till viss del 

då en någorlunda jämn fördelning av kön eftersträvades för att nå en god representation av 

målgruppen. Med de elever som tackade ja till att bli intervjuade bestämdes sedan direkt en 

tid för intervjun som passade varje elevs schema. Varje deltagare intervjuades sedan under 

cirka 20 minuter.  

 

Instrument 

I den här studien undersöktes gymnasielevers upplevda självkänsla i samband med ständig 

bedömning av prestationer i skolan med intervju som metod. En sådan typ av kvalitativ metod 

ansågs lämplig att använda eftersom syftet var att synliggöra elevers subjektiva upplevelse 

kring bedömning som ett fenomen. Kvale (1997) beskriver hur respondenten under den 

kvalitativa forskningsintervjun får chans att med egna ord uttrycka sin uppfattning, vilket på 

så sätt ger forskaren möjligheten att förstå världen ur respondentens synvinkel. Intervjuerna 

höll en hög grad av standardisering då det i förväg konstruerades tio frågor med några 

tillhörande eventuella följdfrågor (se bilaga 2). Det ställdes alltså samma grundfrågor under 

varje intervju och de ställdes i den förutbestämda ordningen. En högre grad av standardisering 

av intervjufrågor menar Patel och Davidsson (2011) ger större möjlighet att jämföra svar och 

generalisera. Frågorna formulerades dock till att vara så öppna som möjligt för att ge 

respondenten ett stort tolknings- och svarsutrymme. Där av undveks alltså riktade frågor eller 

bestämda svarsalternativ för att nå en låg grad av strukturering (Patel & Davidsson, 2011).  I 

frågorna användes inte ordet självkänsla på grund utav en bedömd risk för social önskvärdhet. 

Att ha en hög självkänsla kan hos många vara önskvärt, vilket skulle innebära en tendens hos 

respondenterna att försköna sina svar och inte svara helt sanningsenligt. Heiman (2002) 

beskriver hur social önskvärdhet innebär att deltagarna formar sin respons, i det här fallet sina 
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svar på frågorna, på ett sätt som får de att inte verka onormala eller känna sig bortgjorda. 

Intervjufrågorna för den här studien formulerades ur denna aspekt alltså så indirekt som 

möjligt.  

 

Intervjufrågorna hade en teoretisk anknytning till Rosenbergs (1965) definition av global 

självkänsla som en positiv eller negativ inställning till sin person som ett objekt. Med tanke på 

att begreppets ställs i relation till lärares bedömning i studiens syfte ingår även teorier om 

passiv spegling av andras omdömen (Cooley, 1983; Mead, 1972) i den grundläggande 

begreppsdefinitionen. Frågorna krävde även en teoretisk anknytning kring bedömning som 

begrepp och då användes Skolverkets (2011) och Nordgren och Odenstad (2012) 

beskrivningar kring bedömning som ett helhetsbegrepp och som en kontinuerlig och ständig 

process.  

 

Efter att ha utfört en pilotintervju med en 16-årig tjej som gick första året på en 

gymnasieskola i sydöstra Sverige formulerades vissa frågor om för att enklare kunna förstås. 

En fråga bytte också plats i ordningsföljden. Intervjuerna med studiens deltagare var från 

början tänkt att ta ca 30 minuter men pilotintervjun tog endast 20 minuter. Då intervjuguiden 

inte ansågs nödvändig att förlänga togs beslutet att istället söka fler deltagare än det tidigare 

tänkta antalet för att fortfarande samla in tillräckligt med material för undersökningen.  

 

Procedur 

Rektorer vid två slumpmässigt utvalda gymnasieskolor i sydöstra Sverige kontaktades via 

mejl för ett godkännande om att söka deltagare till studien på deras skola. Rektorerna fick då 

information om studiens syfte, vad ett deltagande skulle innebära för eleverna och hur 

besöken för att tillfråga eleverna skulle gå till. Den ena skolans rektor meddelade att detta 

tilläts medan ett besked från den andra skolan uteblev. Där av besöktes endast den ena 

skolornas allmänna utrymmen, så som korridorer och bibliotek, på olika tider under fyra 

dagar. Elever som då befann sig på dessa ställen informerades kort om studiens syfte, om vad 

ett eventuellt deltagande innebar och tillfrågades om de ville medverka i studien genom att 

intervjuas. Vid elevers visade intresse bestämdes tid för intervju på en ledig tid utanför 

lektionstid som passade varje elevs schema. Vid många tillfällen hade eleverna rast och tid att 

bli intervjuade direkt. Om detta inte var möjligt bokades tider under raster de följande 

dagarna. Eleverna intervjuades enskilt på grund ut av att det dels ansågs möjliggöra en 

djupare inblick i varje elevs upplevelser, eftersom fokus endast riktades dit. Framför allt 
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bedömdes dock enskilda intervjuer minska risken för att en social önskvärdhet hos eleverna 

skulle göra deras svar kring självkänsla mindre sanningsenliga.  

 

Intervjuerna ägde rum på olika, för eleverna välbekanta, platser i skolans lokaler. Som i 

biblioteket och på bänkar eller vid bord i mer lugna och ostörda delar av korridorerna. En lugn 

och ostörd miljö ansågs viktig för att respondenten skulle behålla koncentrationen och 

uppmärksamheten på intervjun, samt inte känna sig obekväm med andra människor 

närvarande. Under majoriteten av intervjuer rörde det sig dock lärare och andra elever i 

närheten som periodvis kunde göra miljön högljudd och störande. Två respondenter 

tillfrågades under sina intervjuer om de fortfarande kände sig bekväma i den ljudliga miljön 

eller ville byta plats. Ingen av dessa bedömde att platsen behövde bytas. Vid ett tillfälle 

stoppades intervjun under en stund på respondentens egna initiativ. Under majoriteten av 

tillfällen fortskred dock intervjuerna som vanligt under mer ljudliga perioder då respondenten 

bedömdes som uppmärksam på intervjun och verkade svara relativt obehindrat.  

 

Varje deltagare intervjuades under cirka 20 minuter och alla intervjuer spelades in. Detta efter 

ett godkännande från respondenten i början av intervjutillfället. Kvale (1997) pekar på att så 

kallad bandning av intervjuer alltid medför vissa metodiska problem eftersom en muntlig 

kommunikation omvandlas till en skriftlig. Patel och Davidsson (2011) menar dessutom att 

respondenters svar kan påverkas till att vara mer förnuftiga och mindre spontana i situationen 

då de pratar inför en bandspelare. Att använda ljudupptagning under intervjuerna ansågs dock 

fylla mycket betydelsefulla funktioner i form av att göra fortskridandet av dem mer effektivt 

och kunna använda mer korrekta utsagor under analysprocessen. Innan intervjufrågorna 

började ställas informerades varje deltagare om studiens syfte ytterligare en gång, samt kring 

anonymitet, sekretess och friheten att när som helst avbryta sin medverkan. Denna 

information fick varje deltagare likaså skriftligt via ett följebrev (se bilaga 2) tillsammans med 

kontaktuppgifter. Intervjuaren förmedlade även till respondenten att försöka ta sig tid till att 

fundera ordentligt över svaren på de kommande frågorna och att släppa eventuell press kring 

att svara på ett speciellt sätt, eftersom det endast var deras egen upplevelse som var viktig. 

Efter att alla intervjufrågor ställts tillfrågades respondenten om hen på något sätt ville ändra 

eller utveckla något tidigare svar. I nästa steg förmedlades den psykologiska inriktningen mot 

självkänsla och det utvecklade syftet med studien. Alla intervjutillfällen avslutades till sist 

med att respondenten tillfrågades om det fanns intresse av att sedan ta del av den 

färdigskrivna uppsatsen. Om ett sådant intresse fanns angav respondenten sin mejladress. 



 13 

Efter att alla tjugo intervjuer var gjorda transkriberades dessa för att vidare kunna tolkas och 

analyseras. De inspelade intervjuerna lyssnades på och skrevs alltså ner ordagrant från och 

med den första frågan fram till den sista. I transkriberingen inkluderades även detaljer som 

pauser, harklingar och skratt. Den utskrivna texten av alla intervjuer analyserades sedan enligt 

en utarbetad metod av Lindseth och Norberg (2004) som sker i tre steg. Som första steg lästes 

hela transkriberingen flera gånger för att få en helhetsbild av texten och ett mer objektivt 

intryck. Detta kallar Lindseth och Norberg för en naiv läsning. Bearbetningen av det 

insamlade datamaterialet fortsattes sedan med en strukturell analys då olika frågor ställdes 

stegvis till transkriberingen av intervjuerna. Genom att gå tillbaka till denna text och tolka den 

söktes svar på frågorna. Bland de delar som bedömdes innehålla svar valdes de bäst 

beskrivande citaten ut. Ur var och en av dessa citat plockades så kallade centrala 

meningsenheter ut, som helt i enlighet med Lindseths och Norbergs modell ska kondenseras 

och sedan ges en abstrakt innebörd för att slutligen leda fram till ett tema för analysen. Under 

den här studiens analys bedömdes dock kondenseringen som överflödig och därför 

formulerades direkt en abstraktion av varje meningsenhets tolkade innebörd. Utifrån dessa 

abstraktioner formulerades ett samlat tema för svaret på frågorna. I den tredje och sista fasen 

av analysprocessen fördjupades förståelsen genom att knyta an till tidigare relevant forskning 

och teorier.   

      

Etik          

Studiens syfte och metod har reflekterats över ur flera etiska aspekter och olika överväganden 

och tillämpningar har sedan gjorts. Detta har skett utefter Vetenskapsrådets specifika etiska 

principer för forskning (2002). I enlighet med det så kallade informationskravet fick 

deltagarna ta del av studiens syfte, både när de tillfrågades och i början av intervjutillfället. 

För att minska risken för att deltagarnas svar skulle påverkas av en social önskvärdhet 

beskrevs syftet dock mindre detaljerat i förväg. Istället för att meddela att det som skulle 

undersökas var personens upplevda självkänsla i samband med att bedömas i skolan ersatte 

formuleringen ”välmående” eller ”hur i elever mår” ordet självkänsla. Under intervjun 

användes på samma sätt mer indirekta formuleringar av samma anledning. Den mer 

utvecklade versionen av syftet fick deltagarna ta del av i slutet av intervjun samt genom att 

erbjudas möjligheten att få den färdiga uppsatsen skickad till sig. Forskningsdeltagare har 

också rätt att bestämma över sin medverkan. Detta krav hanterades först och främst i den här 

studien genom att tillfråga deltagare om medverkan och de som sedan deltog hade frivilligt 

tackat ja till det. Ett samtycke söktes inte hos vårdnadshavare då alla elever som deltog var 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR
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över 15 år och undersökningen inte bedömdes som mycket etiskt känslig. Innan intervjuerna 

framkom även möjligheten för varje deltagare att när som helst under intervjun eller 

undersökningsarbetet kunna avbryta sin medverkan, utan att det skulle innebära något 

negativt för dem. Ur det perspektivet sågs det också vara av vikt att meddela om möjligheten 

att begära ut transkriberingen av intervjun och då kunna påverka med eventuella ändringar av 

svar.  

 

Under studien fanns fortsatt, i enlighet med Vetenskapsrådets forskningsetiska principer 

(2002) en sekretess kring deltagarnas personuppgifter. I mötet med eleverna utlovades en 

anonymitet som tog sig uttryck genom att använda andra namn på deltagarna i den skriftliga 

uppsatsen och inte heller ange deras personliga programtillhörighet eller skriva ut på vilka 

skolor exakt som undersökningen skedde. Sådan information fanns endast tillgänglig för 

författaren under studiens gång. Till sist användes insamlad data från varje deltagare endast 

till denna aktuella studie och lämnades inte ut för annan användning i offentligheten. Något 

som också utlovades till deltagarna inför deras medverkan. 

 

Analys 

Nedan redovisas studiens resultat gällande elevers upplevda självkänsla i samband med 

lärares bedömning av deras skolprestationer. Elevintervjuerna tolkas och analyseras utifrån 

specifika frågor som ställdes till transkriberingen. Det som bedöms besvara frågorna stärks 

sedan med utvalda citat. Vid dessa används fingerade namn på eleverna. I tabeller visas hur 

meningsenheter från elevernas citat getts en abstrakt innebörd och lett fram till ett tema. 

Vidare under varje temarubrik fördjupas analysen ytterligare genom att knyta an resultatet till 

teorier och forskning.  

 

Efter att transkriberingen av intervjuerna till en början lästs igenom ett flertal gånger uppkom 

en första fråga ur den naiva läsningen. En inledningsfråga rörande hur eleverna allmänt 

upplever bedömning i skolan påbörjade därmed tolkningen och den fördjupade analysen av 

elevernas svar.  

 

Ett nödvändigt ont 

Eleverna uttryckte under intervjuerna en oro och nervositet i samband med lärares bedömning 

av deras prestationer i skolan. Oron beskrevs oftast förekomma innan eleverna skulle prestera 

på olika former av examinationstillfällen samt inför att de skulle få reda på betygsresultat. 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR
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Vanligtvis varierade graden av oro och nervositet inför examinationer beroende på hur 

mycket eleverna pluggat men också beroende på vilket ämne det gällde, eftersom eleverna 

upplevde sig mer eller mindre säkra i olika ämnen.      

 
Mhm. Jag har ju liksom vissa ämnen där jag har… jag verkligen vet vad jag kan och jag vågar ta för 

mig och… ah sådär. Och sen i andra ämnen är jag väl… (skratt) lite annorlunda. Och då är jag också 

mer nervös inför prov och sånt. För då känner jag mig så pass… osäker på det jag gör. Ähm… och inte 

vet liksom efteråt heller om det har gått bra eller dåligt. (”Fia”, 17 år) 

 

Framför allt upplevde eleverna en negativ stress i samband med bedömning i skolan. Dels 

uttrycktes det i samband med beskrivningar av en stor lättnad efter att ha olika examinationer 

avklarade. Stressen framkom dock speciellt i beskrivningar av en jobbig press att ständigt 

prestera bra, klara alla betygskriterier och få bra betyg. Eleverna uttryckte på flera sätt att det 

är svårt att hinna med allting som krävs och att slappna av då det hela tiden väntar nya saker.  

 

Då är det väl då att man måste prestera hela tiden, att man alltid känner pressen att ah nu måste jag 

leverera. Nu måste jag prestera i skolan. Nu måste jag göra det här bra hela tiden för att läraren alltid 

observerar och bedömer en hela tiden. Det är väl det som är negativt, att man kanske tar det på ett 

jobbigt sätt. Att man aldrig kan slappna av. Man kan ju ta det så också, att va fan nej nu kan jag inte 

slappna av. Nu måste jag prestera. Och att man kanske tar det som en stress eller något sånt där. 

(”Alexander”, 17 år) 

 

Samtidigt som bedömning innebar en negativ stress för eleverna så intog majoriteten en 

positiv inställning till att bli bedömda. Att få sina prestationer bedömda ansågs bra för att få 

veta vad man som elev är bra och dålig på. Det fanns en stark vilja hos eleverna att ofta få 

veta vart de befinner sig betygsmässigt. På så sätt beskriver de att de får veta vad de behöver 

göra framöver för att de ska göra så bra ifrån sig som möjligt. Bedömning uttrycktes på flera 

sätt som något positivt och behövligt för att prestera bättre och nå högre betyg.      

 

Jo men det är alltid bra att veta vad man är duktig på och vad man kanske behöver förbättra, för det 

handlar ju om att göra så bra ifrån sig som möjligt. Så det är ju positivt om man får veta det liksom, vart 

man ligger och vad man kan förbättra i framtiden. Det är jättebra. (”Elina”, 18 år) 
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Tabell 1. Tolkning av första temat gällande elevernas allmänna upplevelse av bedömning. 

Hur upplever elever allmänt bedömning i skolan? 

Meningsenheter Abstraktion Tema 

Jag har ju liksom vissa ämnen där jag 

har… jag verkligen vet vad jag kan och jag 

vågar ta för mig och… ah sådär. Och sen i 

andra ämnen är jag väl… (skratt) lite 

annorlunda. Och då är jag också mer 

nervös inför prov och sånt. 

Det är mer nervöst i samband 

med bedömning i ämnen där 

man är mer osäker på sin 

förmåga. 

Ett nödvändigt ont 

Det är väl det som är negativt, att man 

kanske tar det på ett jobbigt sätt. Att man 

aldrig kan slappna av./…/ Nu måste jag  

prestera och att man kanske tar det som en 

stress eller något sånt där.  

Pressen att prestera är jobbig 

och stressande.  

Jo men det är alltid bra att veta vad man är 

duktig på och vad man kanske behöver 

förbättra, för det handlar ju om att göra så 

bra ifrån sig som möjligt. 

Bedömning är positivt för att få 

veta vad man kan, men också 

behöver förbättra för att göra 

så bra ifrån sig som möjligt.   

 

 

I enlighet med Törnvall (2001) framkom det i empirin att eleverna känner mycket oro i 

samband med bedömningar. Resultatet replikerar tidigare forskning då upplevelsen av en stor 

stress var central bland elevernas svar. Men framför allt påvisas även här de motstridiga 

känslorna hos eleverna över att uppleva bedömning som mycket jobbigt, men samtidigt 

positivt och nödvändigt för att få veta vart man som elev ligger till betygsmässigt (Skolverket, 

2012; Törnvall, 2001). Törnvall (2001) menar att den positiva attityden är grundad på att 

bedömningar slutligen resulterar i användbara betyg. En sådan attityd kan antydas även i den 

här studiens resultat då det viktiga med att få veta vart man som elev ligger betygsmässigt 

verkade vara att få reda på vad man behöver göra bättre, och på så sätt kan göra så bra ifrån 

sig som möjligt. Tankarna verkade då främst inte vara inriktade på att lära sig så mycket som 

möjligt, utan på att få så bra slutbetyg som möjligt.  

 

Resultatet över att de gymnasielever som intervjuades upplever mycket oro, nervositet och 

stress i samband med bedömning i skolan väckte fortsatt frågan om varför de upplever det så.  

 

Har inte råd att misslyckas 

Svaren från eleverna vittnar om att de är mycket inställda på att det är viktigt att det går bra i 

skolan, vilket innebär att man som elev har bra betyg. Det är viktigt för framtiden i den 

bemärkelsen att eleverna anser sig behöva bra betyg för att komma in på högskola/universitet 

och få ett bra jobb.  
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För jag vill ju prestera bra. Det är det jag vill. Ähm… jag vill ha bra betyg för att kunna få bra jobb när 

jag blir äldre och så… kunna komma in på högskola och så vidare. (”Måns”, 16 år) 

 

Majoriteten av eleverna upplevde även att det nya betygssystemet innebar att ett litet misstag 

kan få stora konsekvenser på det slutgiltiga kursbetyget och att de därför ständigt måste 

prestera bra. Flera elever beskrev att de inte tilläts ha en dålig dag. Speciellt framträdande var 

denna press om målet var att nå de högsta betygen, eftersom det upplevdes som oerhört svårt 

att alltid prestera på den nivån och uppfylla exakt alla betygskriterier.     

 
Och jag liksom fattar inte hur man… på vissa utbildningar är det ju liksom högsta betyg och jag fattar 

inte hur man ska kunna prestera i alla ämnen… hela tiden. För ett högt betyg nu känns typ helt omöjligt. 

Men det är fortfarande det som vissa utbildningar kräver av en. Och (längre paus). Asså jag tror det... 

jag tror det gör många ungdomar pressade och stressade. Jag blir jättestressad. Jag känner att om jag har 

tre grejer på en vecka som jag ska göra, jag blir jättestressad för att jag känner att jag måste få bra på 

allt. Jag kan liksom inte få bra på en grej och göra dom andra grejerna halvdant utan jag måste få bra på 

allt för att det ska gynna mig sen liksom. (”Ronja”, 17 år) 

 

Tabell 2. Tolkning av andra temat gällande elevernas oro och stress kring bedömning. 

Varför känner eleverna stor oro och stress kring bedömning? 

Meningsenheter Abstraktion Tema 
Ähm… jag vill ha bra betyg för 

att kunna få bra jobb när jag blir 

äldre och så… kunna komma in 

på högskola och så vidare. 

Bra betyg är viktigt för 

framtida jobb och utbildning. 

 

Har inte råd att misslyckas 

Jag känner att om jag har tre 

grejer på en vecka som jag ska 

göra, jag blir jättestressad för att 

jag känner att jag måste få bra 

på allt. Jag kan liksom inte få 

bra på en grej och göra dom 

andra grejerna halvdant utan jag 

måste få bra på allt för att det 

ska gynna mig sen liksom. 

Höga betyg kräver att man 

alltid presterar på den nivån. 

 

 

Elevernas ovan nämnda inställning att det är viktigt för framtiden att man som elev får höga 

betyg hittar stöd i tidigare forskning som visar att betyg har ett framtidsvärde för elever, i 

form av behörighet till fortsatta studier eller yrken (Andersson, 2000). Deras inställning 

påminner också om den attityd som Imsen (2010) menar att elever möter av samhället i stort. 

Det moderna konkurrenssamhället påstås nämligen förmedla att bra betyg är en förutsättning 

för att lyckas. Att prestera bra i skolan innebär ett socialt erkännande (Imsen 2010). I och med 

den stora betydelsen att lyckas bra i skolan och likaså pressen att alltid prestera bra med det 
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nya betygssystemet framkommer en rädsla att misslyckas hos eleverna. För att ha det bra i 

framtiden och nå dit man vill så upplevs det inte finnas något utrymme att misslyckas i 

skolan. Törnvall (2001) påpekar att just denna rädsla är den grundläggande anledningen till att 

elever upplever mycket oro och nervositet i samband med bedömningar.  

 

Efter ovan nämnda analys, som uttrycker betydelsen av att ständigt lyckas i skolan, ställdes 

följaktligen en fråga till transkriberingen som närmare började undersöka just elevernas 

upplevda självkänsla i samband med bedömning. Frågan löd; Hur inverkar då bedömning i 

skolan på elevernas inställning till personliga egenskaper och förmågor? 

 

Bedömning visar personliga styrkor och svagheter 

Gymnasieeleverna i den här studien beskrev hur olika omdömen och betyg från lärare gör att 

de upplever sig mer eller mindre bra på olika saker. Ett positivt omdöme eller betyg 

upplevdes som en bekräftelse på att man som elev kan och detta ökar tilliten till just den eller 

de förmågor som bedömningen gällde. Ett mer negativt omdöme eller betyg från läraren 

upplevdes ha en motsatt effekt i form av att eleven känner att den inte kan eller blir mer 

osäker på dessa förmågor.  

 
Jag får liksom… under högstadiet… gick det bra i samhälle så tänker jag ”ja jag ska fortsätta med 

samhälle, det är något jag är bra på, det är något jag tycker är roligt”. Och får jag bättre bedömningar… 

(oklart vad säger). Även om man tyckte att vissa saker var roliga. Om man inte får bedömning, eller hög 

bedömning och sånt så tänker man att nej det här kanske inte riktigt är min grej. (”Emanuel”, 16 år)  

 

Bland eleverna framkom det på ytterligare sätt att positiva eller negativa omdömen och betyg 

i olika ämnen spelar roll för vilka kvaliteter elever anser sig ha som personer. Eleverna 

beskrev att de bland annat kan känna sig mer eller mindre logiska, smarta, allmänbildade, 

vältränade och språkkunniga beroende på om de är framgångrika inom vissa ämnen eller inte. 

Dessa upplevelser uttrycktes av vissa elever ligga till grund för val av exempelvis utbildning 

och yrkesinriktning. De ansågs också av andra elever ha ett visst inflytande på hur de på olika 

sätt tänker och känner i situationer utanför skolan då detta gör sig påmint. 

 

Jo men det tror jag, att (längre paus). Till exempel jag läser engelska 7, då är det lite såhär att om det 

inte går bra till exempel när man ska tala så känns det kanske inte så bra att behöva använda det när 

man till exempel är utomlands och så. Man vill ju bara få fram det man är bra på liksom och om det inte 

går bra med någonting i skolan så kanske man inte vill få fram det i det verkliga livet. (”Elina”, 18 år) 
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I några av elevernas svar går det att urskilja mer direkt att de utifrån omdömen och betyg intar 

en positiv eller negativ inställning till personliga förmågor och egenskaper. Förmågor och 

egenskaper som förmedlas som starka eller svaga via bedömning upplevs som styrkor och 

svagheter hos eleven som person. Hos de här eleverna fanns en tendens att främst nämna olika 

svagheter som tydliggjorts genom bedömningar och i samband med deras beskrivningar 

framkom det att eleverna kan anklaga sig själva och önska att de inte hade dessa svagheter.  

 

Ah… asså… oftast på utvecklingssamtal så får jag det här att jag måste vara mer… aktivt, muntligt 

aktiv på lektioner och såhär. Och… då kanske jag… jag är ganska blyg så… i vissa tillfällen så så… då 

blir det väl lite att man känner ah… att man känner agg mot den egenskapen. Att varför är jag så blyg, 

varför kan jag inte ta för mig mer och sådär. (”Paulina”, 17 år) 

 

Tabell 3. Tolkning av tredje temat gällande elevernas inställning till delar av sig själv. 

Hur inverkar bedömning på elevernas inställning till sina egenskaper och förmågor? 

Meningsenheter Abstraktion Tema 

… gick det bra i samhälle så tänker jag 

”ja jag ska fortsätta med samhälle, det är 

något jag är bra på, det är något jag 

tycker är roligt”. /…/ Om man inte får 

bedömning, eller hög bedömning och 

sånt så tänker man att ”nej det här kanske 

inte riktigt är min grej”.  

Bedömning påverkar vad 

eleven anser sig bra och 

dålig på.  

Bedömning visar 

personliga styrkor 

och svagheter.   

Man vill ju bara få fram det man är bra 

på liksom och om det inte går bra med 

någonting i skolan så kanske man inte 

vill få fram det i det verkliga livet. 

Saker som eleven inte 

presterar bra på i skolan 

ses inte som en personlig 

kvalitet att föra fram 

utanför skolan.  

… oftast på utvecklingssamtal så får jag 

det här att jag måste vara mer… aktivt, 

muntligt aktiv på lektioner och såhär. 

/…/ … då blir det väl lite att man känner 

ah… att man känner agg mot den 

egenskapen. Att ”varför är jag så blyg, 

varför kan jag inte ta för mig mer”… 

En bedömning medför 

hos eleven en negativ 

inställning till en 

personlig egenskap.  

 

Av elevernas svar verkar lärares bedömningar i olika ämnen påverka elevernas syn på vad de 

har för styrkor och svagheter, och det även utanför skolsammanhang. Ett sådant resultat 

bekräftar tidigare forskning och teorier som menar att människor ser på sig själva utifrån 

upplevelsen av andra människors åsikter och värdering av dem (Cooley, 1983; Coopersmith, 

1967; Marsh, Craven & Debus, 1998; Mead, 1972; Street, 1988). Det innebär även att 

gymnasieeleverna upplever bedömningar som personrelaterade och att det är personliga 

egenskaper som bedöms. Att de upplever betyg som ”en bedömning av hur man är” 
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(Anderssons, 2000). Precis som Jönsson (2012) varnar för så verkar eleverna uppleva att det 

är dem som personer som är objektet för bedömningarna och inte själva uppgiften. Detta 

eftersom ett lågt eller högt betyg inom olika ämnen verkar tolkas av eleverna som att det finns 

vissa brister eller styrkor i deras begåvning.          

 

Eleverna intar alltså en positiv eller negativt inställning till vissa personliga förmågor och 

egenskaper, vilket pekar på att bedömning i skolan också kan ha ett inflytande över elevernas 

allmänna attityd till sig själva. Det vill säga vad Rosenberg (1989) benämner som deras 

globala självkänsla. För att ytterligare undersöka om så var fallet ställdes följande fråga till 

det transkriberade materialet; Hur inverkar bedömning i skolan på elevernas upplevelse av att 

vara nöjda med sig själva? 

 

Tillfredställelsen är resultatstyrd  

En stor mängd av de intervjuade eleverna beskrev att ett bra omdöme/betyg, eller att känna att 

det gick bra under ett examinationstillfälle, medförde mycket positiva och välmående tankar 

och känslor. Vid sådana tillfällen uttryckte de nöjdhet med sig själva och menade att det får 

dem att på olika sätt känna sig bra.   

 

Ja om man blir bedömd bra… om man får bra… får beröm av lärarna… så känner man sig bättre. Man 

känner sig disciplinerad, man känner sig såhär bra. Eftersom skolan är ens jobb så känner man sig 

såhär, såhär att man gör någonting bra. (Längre paus). Att man utnyttjar sin tid här, att man kommer ha 

en bra framtid. (”David”, 17 år)  

 

Även när det inte upplevs ha gått bra under examinationstillfällen eller om eleverna får ett 

dåligt omdöme/betyg inverkade bedömningarna på elevernas tankar och känslor. I dessa fall 

blev tankarna och känslorna mer negativt inställda. Eleverna uttryckte det nämligen på olika 

sätt som väldigt jobbigt att misslyckas på ett sådant sätt och att det gör att de känner sig 

missnöjda med sig själva.   

 

Jag är en sån person att om det inte går bra i skolan så blir jag liksom onöjd. Med typ allting känns det 

som (skratt). Så då… (längre paus). Jag tycker verkligen att det påverkar. Om man lyckas bra i skolan 

så känns det som att man lyckas bra liksom, som sig själv eller vad man ska säga. Att man lyckas som 

person. Även fast det inte behöver ha med det att göra så känns det lite som det, i alla fall för mig. 

(”Elina”, 18 år)  
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Elevernas positiva eller negativa känslor inför sig själva efter bedömning varierar dock i grad 

beroende på hur bra känslan efter examinationstillfället eller själva omdömet/betyget 

överensstämmer med elevens förväntningar. Att exempelvis underprestera på ett prov eller få 

besked om ett lågt betyg i ett ämne som eleven annars anser sig mycket bättre i upplevs som 

ett större misslyckande. Hur mycket eleven anser sig ha ansträngt sig inför eller under sin 

prestation spelar också roll.     

 

Nej men om man har gjort någonting som man är typ… ah som man är hyfsat nöjd med och får ett 

hyfsat bra betyg, ja då är man nöjd liksom. Men om man gör någonting som man kämpat mycket för 

och sedan får ett skitdåligt betyg, då blir man ju inte alls nöjd. Då blir man… då undrar man liksom hur 

dålig man är egentligen (skratt). Något sånt där. (”Patrik”, 17 år) 

 

Tabell 4. Tolkning av fjärde temat gällande elevernas upplevelse av nöjdhet med sig själva.     

Hur kan bedömning inverka på elevernas upplevelse av att vara nöjda med sig själva? 

Meningsenheter Abstraktion Tema 
Ja om man blir bedömd bra… om man får 

bra… får beröm av lärarna… så känner man 

sig bättre. Man känner sig disciplinerad, man 

känner sig såhär bra. 

Bra bedömning får eleven att 

känna sig bra med sig själv. 

Tillfredsställelsen 

är resultatstyrd  

 

 

Jag är en sån person att om det inte går bra i 

skolan så blir jag liksom onöjd. Med typ 

allting känns det som (skratt). /…/ Om man 

lyckas bra i skolan så känns det som att man 

lyckas bra liksom, som sig själv eller vad 

man ska säga. 

Om det inte går bra i skolan 

känner sig eleven onöjd på ett 

omfattande sätt. Att däremot 

lyckas bra i skolan innebär att 

lyckas bra som sig själv. 

Nej men om man har gjort någonting som 

man är typ… ah som man är hyfsat nöjd med 

och får ett hyfsat bra betyg, ja då är man 

nöjd liksom. Men om man gör någonting 

som man kämpat mycket för och sedan får 

ett skitdåligt betyg, då blir man ju inte alls 

nöjd. 

Beroende på om betyget 

stämmer väl överens med 

elevens förväntningar eller 

inte så känner denna sig mer 

eller mindre nöjd med sig 

själv.  

 

 

Ivcevic, Pillemer och Brackett (2010) visade i sin undersökning att ungdomar som ombads 

beskriva tillfällen då de känt sig speciellt bra eller dåliga med sig själva under senaste året 

ofta berättade om prestationer i skolan och bedömningar från lärare. Särskilt förekommande 

var akademiska framgångar bland minnen av att känna sig speciellt bra med sig själv. På 

samma sätt kan den här studien påvisa att gymnasieeleverna känner sig nöjda med sig själva 

när de upplever lyckade prestationer under examinationstillfällen eller betygsresultat. Lika 

vanligt var det dock också att eleverna känner sig missnöjda med sig själva vid upplevda 

misslyckanden under sådana bedömningstillfällen. Ur denna analys går det att urskilja att 

bedömning i form av exempelvis betyg kan ha ett personligt värde för eleverna, vilket 
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Andersson (2000) beskriver. Betygen kan bland annat innebära en bekräftelse som är viktig 

för elevernas självkänsla. Rosenberg (1989) definierar självkänsla som en övergripande 

positiv eller negativ attityd till självet som ett objekt och syftar då på en global självkänsla. 

Att gymnasieeleverna uttrycker en nöjdhet och ett missnöje med sig själva i samband med 

bedömning pekar på att elevernas globala självkänsla påverkas både positivt och negativt. 

Rosenberg menar dock även att hög respektive låg självkänsla karaktäriseras av antingen ett 

högt eller lågt upplevt egenvärde. Ur den nämnda analysen kunde inte elevernas sådana 

övergripande upplevda egenvärde bedömas, vilket gjorde att analysen fortsatte för att besvara 

frågan; Hur upplever eleverna sitt allmänna värde som människor i samband med 

bedömningen? 

 

Det allmänna värdet förändras inte 

Majoriteten av eleverna beskrev att omdömen eller betyg från lärare inte har inflytande över 

hur värdefulla de upplever sig vara. Dessa elever uttryckte ingen sådan koppling mellan 

bedömning i skolan och ett allmänt värde som människa. Det nämndes till exempel att alla 

människor har olika saker som de är bra på och att alla i grunden är lika mycket värda. Att 

vara en elev med höga betyg och väldigt duktig i skolan utrycktes av ytterligare elever inte 

detsamma som att fullt ut vara på det sättet som de tycker att det är viktigt att vara.       

 

Asså… nej för jag tycker det finns många… vad ska man säga… betygskriterier… eller egenskaper i 

människor och i mig som inte alls betygssätts i skolan liksom. Ähm… det… många insikter eller idéer 

man har… får ju aldrig… man får aldrig riktigt spelrum för dom. För att betygskriterierna inte innefattar 

dom liksom. Ähm… så… jag tycker att dom flesta sakerna som påverkar hur mycket en människa är 

värd inte betygssätts, så det skulle jag väl inte riktigt säga riktigt. (”Hannes”, 18 år) 

 

Särskilt tydligt framgår det av elevernas svar att de motsätter sig att bedömning skulle kunna 

påverka ett allmänt värde som människa negativt. De uttryckte sig ofta tveklöst kring att lägre 

betyg skulle innebära att man som elev är mindre värd som person.  

 

Nej. Det asså… nej det är liksom… skolan är skolan liksom eller så. Och… jag liksom ser inte ner på 

mig själv för att jag… har sämre betyg än någon annan liksom. Asså det… verkligen inte. (”Fia”, 17 år) 

 

Somliga elever pekade även i samband med sina svar på att det är prestationerna som bedöms 

i skolan och inte eleverna som personer. Att då få sämre omdöme eller betyg menade de 

betyder att det är kunskaperna som håller en låg nivå.  
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Ähm… jag… känner det är mer i ens liv än skolan liksom. Det kommer ju sen efter och arbete och 

jobb, det här är ju bara en liten del. Och… jag blir inte så lätt påverkad, men självklart om jag får dålig 

bedömning… om jag får i…. om jag säger… om dom säger ähm… ah du är inte alls bra så försöker jag 

jobba upp det men jag blir ju inte… jag känner mig ju inte misslyckad då. Så. Jag känner mig inte att 

jag är dåligare som person för det, men jag kanske är dåligare i tyska. (”Olivia”, 17 år) 

 

Tabell 5. Tolkning av femte temat gällande elevernas upplevda allmänna värde. 

Hur upplever eleverna sitt allmänna värde som person i samband med bedömning? 

Meningsenheter Abstraktion Tema 

Ähm… så… jag tycker att dom flesta 

sakerna som påverkar hur mycket en 

människa är värd inte betygssätts, så det 

skulle jag väl inte riktigt säga riktigt. 

Det är inte sådant som 

avgör en människans 

värde som betygssätts. 

Det allmänna värdet 

förändras inte 

… skolan är skolan liksom eller så. 

Och… jag liksom ser inte ner på mig 

själv för att jag… har sämre betyg än 

någon annan liksom. 

Sämre betyg innebär inte 

att en elev är mindre värd 

som person. 

… om dom säger ähm… ah ”du är inte 

alls bra” så försöker jag jobba upp det 

men jag blir ju inte… jag känner mig ju 

inte misslyckad då. Så. Jag känner mig 

inte att jag är dåligare som person för 

det, men jag kanske är dåligare i tyska. 

Dålig bedömning innebär 

inte att en elev är sämre 

som person, utan har 

sämre kunskaper. 

 

Majoriteten av eleverna upplevde alltså inte att omdömen eller betyg från lärare, och speciellt 

inte dåliga sådana, har inflytande över hur värdefulla de upplever sig vara som människor. 

Detta går emot flera tidigare studiers resultat och teorier som pekar på att elevers självkänsla 

kan påverkas positivt och negativt beroende på om just deras skolprestationer bedöms som 

mer eller mindre bra (Harter, 1999; Heatherton & Polivy, 1991; Ivcevic, Pillemer & Brackett, 

2010; Törnvall, 2011; Wiest, Wong & Kreil, 1998; Zimmermann, Schütte, Taskinen & 

Köller, 2013). Att vissa elever uttryckte att det endast är deras prestationer, utan någon 

närmare personlig koppling, som blir bedömda sker däremot i enlighet med vad Andersson 

(2000) visade i sin doktorsavhandling. Som framkommit i början av den här analysen så 

verkar dock flera av elevernas andra svar präglas mer av den motsatta uppfattningen, som 

Andersson också beskriver. Det vill säga att bedömning av skolprestationer är personrelaterad 

och att betyg är ”en bedömning av hur man är”. Eftersom majoriteten av eleverna också 

uttryckte en slags övergripande nöjdhet eller ett missnöje med sig själva i samband med 

bedömning i skolan så väcktes ett frågetecken kring hur elevernas upplevelse kan vara så 

motsägelsefull. Analysen togs då ännu ett steg vidare, trots ett redan huvudsaklig resultat, 

genom att ställa följande fråga till textmaterialet; Hur kan bedömning inverka på elevernas 
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upplevelse av att vara nöjda med sig själva men inte på deras upplevelse av sitt allmänna 

värde? 

 

Kompetensvärdet förändras  

De elever, som tillhörde den minoritet som uttryckte att omdömen eller betyg har inflytande 

över hur värdefulla de upplever sig vara, menar istället att det upplevda egenvärdet kan 

påverkas till viss del. Dessa elever beskrev ett egenvärde som är mer bundet till endast 

skolsammanhang och inte övergripande sett till eleven som människa. Eleverna verkade 

nämligen kunna känna sig sämre än andra och misslyckade just i sina roller som elever när de 

får dåliga omdömen eller betyg.   

 

Ah men… det har nog aldrig gjort så utan… ähm… visst till exempel tyskan är jag ju inte jättebra på. 

Men… ähm… efter ett prov där… om jag liksom är nära att få F, asså underkänd. Så… då kan jag ju… 

då blir jag ju liksom… ah men då känner jag mig inte misslyckad som person utan misslyckad som 

skolelev. (”Olivia”, 17 år) 

 

Bland elevsvaren framkom också tankar om att det innebär en slags högre status att som elev 

få höga betyg och att det går bra, till skillnad om det istället går dåligt. Framför allt var denna 

upplevelse kopplad till en tänkbar framgång inom arbetsbranschen och positiva 

framtidsutsikter. Att lyckas bra i skolan verkade vara nära sammanbundet med känslor av att 

vara duktig och kompetent för att det ska gå bra i framtiden.  

 

Det känns som att om man gör bättre ifrån sig i skolan så är man lite högre typ. Att man… (längre paus, 

harklar sig). Nej men det är liksom kul att vara duktig liksom och det har blivit väldigt så att man ska ha 

högsta betyg och nå höga betyg och eftersom då kraven har blivit högre så känns det också som att… 

(längre paus). Om det då går så kommer det gå bra för en liksom. Sen tror jag också att om det inte går 

så bra i skolan att många av dom känner sig lite såhär nedslagna och så tror jag det känns såhär hopplöst 

eftersom det inte går bra. (Elina, 18 år) 
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Tabell 6. Tolkning av sjätte temat gällande elevernas motsägelsefulla upplevelser. 

Hur kan bedömning inverka på elevernas upplevelse av att vara nöjda med sig själva 

men inte på deras upplevelse av sitt allmänna värde? 

Meningsenheter Abstraktion Tema 

… om jag liksom är nära att få F, asså 

underkänd. Så… då kan jag ju… då blir 

jag ju liksom… ah men då känner jag mig 

inte misslyckad som person utan 

misslyckad som skolelev. 

Ett lågt betyg innebär 

en känsla av att vara 

misslyckad som 

skolelev, inte som hel 

person. 
Kompetensvärdet 

förändras Det känns som att om man gör bättre ifrån sig 

i skolan så är man lite högre typ. /…/ … det 

har blivit väldigt så att man ska ha högsta 

betyg och nå höga betyg… /…/ Om det då går 

så kommer det gå bra för en liksom. 

Att ha höga betyg 

innebär att vara lite 

högre och att det 

kommer gå bra för en 

framöver.  
 

 

Av elevintervjuerna framgår det att det inte handlar om att en global självkänsla, enligt 

Rosenbergs (1989) definition, påverkas positivt och negativt av bedömning i skolan. Det är i 

utbildnings- och yrkessammanhang som gymnasieeleverna kan känna sig mer eller mindre 

värda beroende på om de via bedömning upplever framgång eller misslyckande. Att få höga 

betyg beskrevs innebära högre status med tanke på mer positiva framtidsutsikter inom 

yrkeslivet och känslor av att vara duktig och kompetent. Denna upplevelse kan förklaras med 

hjälp av Johnssons (2003) teori om att det finns både en inre och yttre aspekt av människors 

självkänsla. Förutom en inre aspekt, som innefattar en allmän högre eller lägre ovillkorlig 

självuppskattning, beskriver alltså Johnsson en yttre kompetensbaserad aspekt. Denna yttre 

aspekt påstås få ökat inflytande i människors självvärdering med åren, då det blir allt viktigare 

att på olika sätt just få uppskattning för sin kompetens och vara duktig. Samtidigt som en 

elevmajoritet uttryckte att lärares omdömen och betyg inte har något inflytande över hur 

värdefulla de allmänt upplever sig vara, beskrev också de flesta elever att bedömningar 

medförde en nöjdhet eller ett missnöje med sig själva. Förklaringen till denna motstridighet 

skulle alltså kunna vara att bedömning av elevers skolprestationer inverkar på elevernas yttre 

kompetensbaserade självkänsla. Johnsson (2003) beskriver att självkänslan, via den yttre 

aspekten, delvis är beroende av yttre faktorer som exempelvis framgång. I analysen av 

elevintervjuerna framkommer det att bedömning i form av betyg i skolan är starkt relaterat till 

framgång och verkar på så sätt utgöra ett sådan yttre faktor. 

 

 

 

 



 26 

Diskussion 

Avslutningsvis sammanfattas studiens resultat och diskuteras i relation till den teoretiska 

bakgrunden. Resultatet diskuteras också i förhållande till pedagogiska aspekter och utifrån 

reflektionerna dras olika slutsatser. I en efterföljande metodologisk diskussionsdel beskrivs 

studien styrkor och svagheter med tanke på validitet och reliabilitet. Texten mynnar slutligen 

ut i förslag till framtida forskning.     

 

Resultatdiskussion 

Ur analysen av gymnasieelevernas upplevda självkänsla i samband med lärares bedömning av 

deras skolprestationer framkom stegvis olika resultat. Elevernas allmänna upplevelse av 

bedömning i skolan kunde först och främst beskrivas som ”ett nödvändigt ont”. Samtidigt 

som det innebar en stor känslomässig prövning i form av mycket oro, nervositet och stress så 

ansågs bedömningen ändå viktig för att kunna göra bättre ifrån sig och därmed få så bra betyg 

som möjligt. Denna dubbla uppfattning är något som även Törnvall (2001) och Skolverkets 

rapport Attityder till skolan (2012) uppmärksammar. Elevernas oro och stress i samband med 

bedömningar visade sig främst vara grundad på uppfattningen om att det är viktigt för 

framtiden att lyckas bra i skolan. Betyg har på detta sätt ett stort framtidsvärde för eleverna 

(Andersson, 2000; Imsen, 2010). I och med att det nya betygssystemet även upplevdes kräva 

att ständigt prestera bra för att nå bra betyg fanns det en rädsla att misslyckas hos eleverna, 

eftersom de inte ansåg sig ha råd till att göra det. Denna rädsla är något som även Törnvall 

(2001) konstaterat vara en grundläggande orsak till elevers oro och nervositet i samband med 

bedömning. Bedömning i skolan visades sedan prägla eleverna på det sättet att deras självbild 

och självärdering speglar lärares omdömen och betyg. Utifrån dessa bedömer de vad de har 

för styrkor och svagheter samt intar en positiv eller negativt inställning till vissa personliga 

förmågor och egenskaper. Precis som det formulerade temat uttrycker så upplevs bedömning i 

skolan alltså visa elevernas personliga styrkor och svagheter. Det handlar om en spegling av 

andra personers värdering som flera tidigare studier och teoretiker beskrivit (Cooley, 1983; 

Coopersmith, 1967; Marsh, Craven & Debus, 1998; Mead, 1972; Street, 1988). Speglingen 

tyder även på att bedömningar upplevs som personrelaterade och en bedömning av ”hur man 

är” (Andersson, 2000; Jönsson, 2012).  

 

Vidare i analysen pekade det ytterligare på att elevernas självkänsla, enligt Rosenbergs (1989) 

definition, påverkades av bedömningar eftersom eleverna uttryckte en nöjdhet eller ett 

missnöje med sig själva i samband med dessa. Elevernas attityd till sig själva varierade 
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beroende på resultat och betygen hade på så sätt ett sorts personligt värde för dem 

(Andersson, 2000). En tillfredställelse med sig själva var alltså resultatstyrd. Men att 

fullstädigt dra slutsatsen att elevernas globala självkänsla påverkades både positivt och 

negativt av bedömning i skolan gick dock inte att göra. Majoriteten av eleverna upplevde 

nämligen inte att omdömen eller betyg från lärare har inflytande över hur värdefulla de 

upplever sig vara som människor. Deras upplevda allmänna värde påverkades inte. Studiens 

analys visar på så sätt att gymnasieeleverna inte upplevde att deras globala självkänsla 

påverkades av lärares bedömning av deras skolprestationer. Detta går emot flera tidigare 

studiers resultat och teorier som pekar i riktning mot att självkänslan påverkas av bedömning i 

skolan (Harter, 1999; Heatherton & Polivy, 1991; Ivcevic, Pillemer & Brackett, 2010; 

Törnvall, 2011; Wiest, Wong & Kreil, 1998; Zimmermann, Schütte, Taskinen & Köller, 

2013). Anledningen till att den här undersökningens analys inte överensstämmer med tidigare 

forskningsresultat kan dock bero på skillnader i metod och urval.  Majoriteten av de studier 

som med sina resultat tyder på att bedömning inverkar på elevers självkänsla har undersökt 

förhållandet där emellan med kvantitativa metoder i form av självrapportering via enkäter och 

statistiska analyser. Alla tidigare studier och teorier har inte heller utgått från och undersökt 

en övergripande självkänsla enligt just Rosenbergs (1989) definition. Flera studiers urval 

skiljer sig också på det sättet att deltagarna varit yngre och gått i grundskolan istället för på 

gymnasiet. Att undersökningarna likaså utförts i andra länder som USA, Kanada och 

Tyskland kan möjligtvis spela roll då bedömning kan hanteras och te sig annorlunda jämfört 

med i Sverige. I en kommande metodologisk diskussion diskuteras även tänkbara svagheter i 

den här studiens metod som ytterligare kan förklara resultatet.  

 

I analysens fortsättning, för att undersöka hur elevernas tillfredställelse med sig själva 

upplevdes som resultatstyrd men inte deras allmänna värde, gjordes en oväntad upptäckt. 

Även om analysen visar att bedömning i skolan inte har någon positiv eller negativ inverkan 

på elevers globala självkänsla, så framkom en möjlig inverkan på elevers yttre 

kompetensbaserade aspekt av självkänslan som Johnsson (2003) beskriver. Elevernas värde i 

utbildnings- och yrkessammanhang upplevdes föränderligt beroende på hur bra det går i 

skolan och vilka betyg man får som elev. Betygen i skolan är starkt relaterade till framgång 

och verkar på så sätt utgöra en yttre faktor som Johnsson (2003) beskriver att självkänslan, via 

den yttre aspekten, delvis är beroende. Detta kan förklara varför bedömningar trots allt 

medförde upplevelser av en nöjdhet eller ett missnöje med sig själva hos eleverna. Den 

resultatstyrda nöjdheten rör sig då inte på ett så pass omfattande plan att upplevelsen av det 
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allmänna egenvärdet som människa förändras. Fyndet stämmer till viss del överens med det 

som Johnsson (2003) beskriver som följder av det moderna konkurrens- och 

prestationsinriktade samhället. Människor värderar sig själva utifrån yttre kriterier och 

prestationer, eftersom dagens samhälle präglas av jämförelser med andra och ett 

”duktighetskrav”. Men trots skolresultatens stora betydelse för eleverna verkar inte denna 

självvärdering ske på ett så pass omfattande sätt som det misstänktes inledningsvis i 

undersökningen när syftet rörande skolbedömningens inverkan på elevers globala självkänsla 

formulerades.  

 

Pedagogiska implikationer 

Analysens slutsats gällande att elevernas allmänna värde inte påverkas av lärares omdömen 

och betyg är positivt i den bemärkelsen att det tyder på att elever inte värderar sitt 

övergripande mänskliga värde utifrån bedömning i skolan. Johnsson (2003) beskriver att det 

moderna konkurrens- och prestationsinriktade samhället bidrar till en tendens att värdera sin 

duglighet som människa utifrån yttre kriterier och prestationer. I och med fokuset på att också 

nå kunskapskrav och leverera resultat i dagens mål- och resultatstyrda skola (Silferberg, 2013) 

skulle det kunna innebära en risk för att låga resultat och upplevda misslyckanden vid 

bedömning i skolan påverkar elevers självkänsla och därmed välmående väldigt negativt. Den 

riktning som skolan utvecklas mot kan då, med tanke på Nordgren och Odenstads (2012) 

fråga, innebära att bedömning fungerar mer destruktivt än konstruktivt. Men eftersom 

analysen inte visar upp en sådan koppling mellan bedömning och elevers globala självkänsla 

behöver inte skolans nutida klimat och utvecklingsinriktning ha någon sådan nackdel. Med 

tanke på att flera tidigare studier dock pekar på motsatsen och att den här studien har vissa 

brister, som tas upp i en följande metodologisk diskussion, så bör mer forskning göras kring 

ämnet.  

 

Som nämnt tidigare framkom det samtidigt av analysen att eleverna ofta mår dåligt på grund 

av oro, stress och press i samband med bedömning. De upplever bedömning som ”ett 

nödvändigt ont”. Trycket på att ständigt prestera bra i skolan för att lyckas i framtiden upplevs 

också stort och dagens pressande skolklimat har på dessa vis ett negativt inflytande över 

elevernas hälsa och välmående. En sorts tillfredställelse som de känner inför sig själva i form 

av nöjdhet är dessutom resultatstyrd. Analysens oväntade fynd tyder på att bedömning till viss 

del kan ha inflytande över elevers självkänsla genom en yttre aspekt. Betyg i skolan verkar 

utgöra en yttre faktor sammanbunden med framgång som elevers självkänsla delvis är 
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beroende av. Ett sådan inflytande är tillräckligt för att elevers värdering av sig själva 

exempelvis ska påverkas negativt på olika sätt av låga skolresultat eller bedömning som 

upplevs som dålig. Detta särskilt hos elever som sedan innan även har en låg inre självkänsla 

och därmed en låg grad av ovillkorlig självuppskattning (Johnson, 2003). Förhållandet mellan 

bedömning i skolan och just yttre självkänsla bör alltså även det undersökas närmare i 

framtida forskning.  

 

Analysen visar att bedömningar till viss del tolkas av eleverna som personrelaterade 

(Andersson, 2000; Jönsson, 2012). Som Pettersson (2011) beskriver så kan bedömningen i 

skolan misslyckas med att alltid, oavsett betyg, vara konstruktiv och istället bidra till att 

elever tänker ”jag kan inte, vill inte, vågar inte” när de får lägre betyg. Bedömningarna 

förlorar då en viktig funktion om de inte upplevs som utvecklande och något som stärker 

elevernas tillit till sin förmåga. Med tanke på att också bedömning, i och med 2011 års 

skolreform, är aktuellt för skolelever i låga åldrar bör det tydliggöras mer att det är 

uppgifterna som är objektet för bedömningen. Som Jönsson (2012) beskriver är formativa 

bedömningar då ett bra alternativ eftersom de bidrar till att elever lättare kan se att eventuella 

misslyckanden är orsakade av bristande ansträngning istället för begåvning. 

 

Metodologisk diskussion 

Syftet med den här studien var att synliggöra gymnasieelevers subjektiva upplevelser av 

självkänsla i samband med lärares bedömning av deras skolprestationer. Eleverna skulle ges 

chans att med egna ord uttrycka sin uppfattning och precis som Kvale (1997) beskriver så 

öppnar intervju som forskningsmetod upp för en sådan möjlighet. Genom att intervjua 

eleverna höjdes studiens inre validitet på så sätt att det ökade chanserna för att faktiskt mäta 

det som var tänkt att mätas. Positivt för validiteten är också att den elevgrupp som 

intervjuades representerade den tänkta målgruppen av gymnasieelever på ett bra sätt, i och 

med deras ålder och jämna könsfördelning. Vad som däremot kan diskuteras är att eleverna 

endast respresenterade två gymnasieprogram, nämligen samhällsprogrammet och 

ekonomiprogrammet som har en teoretisk och studieförberedande inriktning. Dessa elever kan 

tänkas vara mer drivna till att lyckas bra i skolan och vara mer högpresterande än elever på 

exempelvis yrkesprogram. Eleverna som deltog i studien kan alltså utgöra en grupp elever 

med en likande upplevelse av självkänsla i samband med bedömning i skolan. Med tanke på 

att det insamlade datamaterialet också endast bestod av tjugo intervjuer finns det alltså 

svagheter i studiens reliabilitet och externa validitet. Själva urvalet skulle på liknande sätt 
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kunna ifrågasättas med om det är en viss sorts elever som befinner sig i allmänna utrymmen 

som skolcaféet eller upplever sig ha tid att bli intervjuade under sin skoltid. Dessa kanske inte 

lägger lika stor vikt och betydelse vid skolan som andra. Samtidigt ska det påpekas att en del 

av de elever som intervjuades även tillfrågades då de satt och arbetade i biblioteket under sin 

rast eller håltimme. Med vissa elever bestämdes dessutom tid för intervju en annan dag om de 

inte upplevde sig ha tid just vid tillfället de blev tillfrågade.  

 

Studiens analys visade alltså att gymnasieeleverna inte upplevde att lärares bedömning av 

deras skolprestationer var positivt eller negativt för deras globala självkänsla. Detta till 

skillnad från tidigare studier och teorier som pekar på att självkänslan kan påverkas av 

bedömning i skolan. Anledningen till att det här resultatet inte pekar i den riktningen kan bero 

skillnader i metod och urval som nämndes tidigare i resultatdiskussionen. Det är också som så 

att den här studien definierade begreppet självkänsla på det vis som Rosenberg (1989) gör, 

men använde inte hans speciellt utformade enkät för att mäta den. Istället formulerades egna 

intervjufrågor utifrån definitionen och som var relevanta i förhållande till studiens speciella 

frågeställning. Samtidigt som detta höjer studiens validitet med tanke på studiens syfte, så 

innebär det ändå en risk för att en global självkänsla enligt Rosenbergs definition inte 

lyckades mätas helt korrekt. Positivt för reliabilitet och validitet är dock det gjordes en 

pilotintervju där frågorna testades, utvärderades och förbättrades innan datainsamlingen 

började.  

 

Studiens analys kan till viss del ha påverkats av en distraherande miljö och en social 

önskvärdhet i förhållande till självkänsla. Trots att intervjuerna skedde enskilt och försöktes 

hållas i lugna och ostörda delar av skolan rörde det sig stundvis andra elever och lärare i 

närheten och skapade en ljudlig miljö. Eleverna kan alltså ha svarat på ett visst sätt för att de 

blivit okoncentrerade eller inte upplevt sig helt bekväma med andra personer närvarande. Som 

Heiman (2002) beskriver kan en social önskvärdhet ha fått respondenterna att svara på ett 

visst sätt för att inte verka onormala eller känna sig bortgjorda. En social önskvärdhet hos 

eleverna skulle kunna ha varit aktuell även i närvaron av endast intervjuaren. Detta trots att 

syftet och frågorna formulerats så indirekt som möjligt för att det inte skulle framgå att det var 

just självkänsla som undersöktes. Att eleverna specifikt tillfrågades om deras upplevda 

allmänna värde påverkades av lärares omdömen och betyg kan ha varit en tillräckligt direkt 

fråga för att en social önskvärdhet skulle uppstå. Vilket alltså skulle kunna vara en anledning 

till att de flesta elever bestämt hävdade att så inte var fallet. Patel och Davidsson (2011) pekar 



 31 

även på att respondenters svar kan påverkas till att vara mindre spontana och mer förnuftiga 

och logiska i närvaron av en bandspelare. Det bör dock nämnas att intervjuerna i övrigt inte 

hölls i en miljö som var främmande för eleverna och obekväm på det sättet. De flesta eleverna 

var inte heller under någon större tidspress vid intervjutillfället.  

 

Svårigheterna med att använda en kvalitativ metod, där datainsamlingen skedde via intervjuer 

och materialet sedan analyserades genom att tolkas av författaren, var att inte låta 

intervjufrågorna och resultatet präglas av den egna förförståelsen. Den kritik som oftast riktas 

mot kvalitativa metoder inom den psykologiska vetenskapen handlar just om att metoden 

saknar objektivitet och på det sättet är ovetenskaplig (Kvale, 1997). Som åtgärd undveks till 

exempel ledande huvudfrågor och följdfrågor under intervjuerna. Att respondenternas svar 

spelades in bidrog också positivt till att inte låta författarens förförståelse påverka 

analysprocessen. På så sätt kunde elevernas utsagor analyseras och citeras mer ordagrant och 

tillförlitligt. Detta även om transkriberingen samtidigt innebar ett visst metodiskt problem 

eftersom muntlig kommunikation omvandlades till en skriftlig sådan (Kvale, 1997). För att 

ytterligare undvika påverkan av författarens förförståelse höll intervjuerna en hög grad av 

standardisering, vilket innebar att samma huvudfrågor och vissa följdfrågor alltid ställdes och 

i samma ordning. Vid analysen möjliggjordes på så sätt en mer objektiv samt enklare 

jämförelse och generalisering av elevernas svar (Patel & Davidsson, 2011). I analysens första 

steg granskades dessutom transkriberingen genom en så kallad naiv läsning. Enligt Lindseth 

och Norbergs (2004) analysmetod är syftet med den naiva läsningen att första och främst få 

ett objektivt helhetsintryck av texten. Det är utifrån den förståelse som frågor sedan ställs till 

materialet och vidare besvaras genom tolkning och att ge meningsenheter en abstrakt 

innebörd.  

 

Framtida forskning 

I framtida studier bör relationen mellan bedömning i skolan och elevers självkänsla 

undersökas vidare. Med tanke på den här studiens skillnad i metod och urval från tidigare 

forskning samt svagheter i reliabilitet och validitet vore det först och främst lämpligt att 

ytterligare undersöka gymnasieelevers globala självkänsla i samband med bedömning i 

skolan, för att avgöra om bedömningen påverkar den positivt och negativt eller inte. För 

fortsatt forskning med intervju som metod vore det angeläget att ytterligare försöka formulera 

intervjufrågor samt utföra intervjuerna på ett sätt som minskar att en social önskvärdhet eller 

en distraherande miljö präglar deltagarnas svar. Förhållandet bör dock också undersökas 
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vidare med statistiska metoder för att bland annat möjliggöra ett större antal deltagande 

elever. För framtida studier ses det likaså som relevant att inkludera yngre elever, för att 

undersöka om självkänslan kan påverkas annorlunda av bedömning i olika åldrar. I och med 

2011 års skolreform då betygsättning infördes i årskurs sex vore det högst relevant att i 

Sverige studera hur dessa elever upplever bedömning. Studiens analys väcker även frågan om 

olika betyg kan ha olika stor inverkan på elevers självkänsla. Möjligen kan de lägsta och de 

högsta betygen som ytterligheter påverka elevers självkänsla på ett mer omfattande sätt än vad 

medelmåttiga betyg gör (se Tabell 6). För elever som får sådana betyg kan bedömning till 

större del vara något som man som elev värderar sig själv utifrån. I framtida forskning bör till 

sist bedömningens relation till just yttre självkänsla undersökas vidare. Förhållandet mellan 

bedömning i skolan och elevers självkänsla bör på så sätt undersökas vidare genom att se 

självkänsla som något mer komplext än vad Rosenberg (1989) gör. Med tanke på att eleverna 

i den här studien upplevde att endast deras kompetensvärde i utbildnings- och 

yrkessammanhang påverkades av bedömning så bör eventuellt självkänslan belysas som mer 

kontextbunden och flerdimensionell.  

 

Slutord 

I den här studien undersöktes följder av den resultatstyrning och konkurrens som präglar 

dagens skola, där bedömningar alltså har en central betydelse. Dessa följder behöver föras 

fram för att bidra till en mer vidgad uppfattning och större medvetenhet i den fortsatta 

utvecklingen av skolan. Denna typ av forskning anses viktig för lärare och skolledning då den 

bidrar till att ge ökad förståelse för hur bedömning faktiskt upplevs av de som mest av alla 

berörs av den, nämligen eleverna själva. På så sätt kan bland annat lärare få en vidgad 

uppfattning om bedömningars för- och nackdelar, som Nordgren och Odenstad (2012) anser 

viktigt. En sådan dialog med eleverna själva kan också vara väldigt betydelsefull för att 

utveckla bedömning i skolan till något som verkligen fungerar som positivt för elevers 

lärande. Att lyssna till eleverna på detta sätt öppnar dock inte bara för att bättre kunna stödja 

deras kunskapsutveckling, utan även deras allsidiga personlighetsutveckling. Precis som 

Imsen (2010) menar så bör skolan vara medveten om skolans identitetsskapande funktion och 

se till en omsorg för hela eleven. Utefter läroplanens beskrivning har nämligen skolan ett 

uppdrag att utveckla elever ur ett allsidigt helhetsperspektiv (Skolverket, 2011). Förutom 

denna pedagogiska betydelse bidrar studier av denna typ inte minst till den psykologiska 

forskningen kring självkänsla och dess strävan mot att söka fördjupad förståelse för 

människors tankar, känslor och beteende.  
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I 

 

Bilaga 1: Följebrev 

 
 

 

 

  2014-01-28 

 

    

 

 

Hej! 

 

Jag heter Hanna Michaelsson och läser till gymnasielärare i psykologi på Linnéuniversitetet 

här i Kalmar. Under den här vårterminen håller jag på att skriva min C-uppsats vilket innebär 

att jag ska utföra en psykologisk studie men anknytning till gymnasieskolan.  

 

Syftet med den studien som jag har valt att utföra är att undersöka gymnasielevers upplevda 

välmående i samband med den bedömning av deras prestationer som görs i skolan. För att 

utföra undersökningen söker jag ca 20 stycken gymnasieelever att intervjua. Varje intervju tar 

ca 20 minuter. Intervjusvaren kommer sedan att användas till studiens resultat.  

 

Som deltagare är Du helt anonym. Ditt riktiga namn eller namnet på skolan som Du går på 

kommer inte att användas i uppsatsen. Dina intervjusvar kommer endast att användas för den 

här studien och kommer inte lämnas ut för annan offentlig användning.    

 

Eftersom deltagandet är frivilligt har Du rätt att när som helst avbryta din medverkan. Som 

deltagare kan Du också begära att få läsa och godkänna den utskrivna versionen av intervjun 

innan den används. Vid önskemål om att till sist ta del av den färdiga uppsatsen kan denna 

skickas via mejl.  

 

Om Du har några frågor eller funderingar så är Du välkommen att kontakta mig. 

 

Tack för din medverkan! 

 

 

Hanna Michaelsson   

XXXX     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 II 

Bilaga 2: Intervjuguide 

 

 

1. Skulle du vilja börja med att berätta hur gammal du är och vad du går för årskurs samt 

program på gymnasiet? 

 

2. I vilka situationer upplever du att du blir bedömd av dina lärare i skolan?  

 

3. Hur upplever du allmänt att det är att bli bedömd på olika sätt i skolan? 

 

4. Hur brukar du känna och tänka inför och under tillfällen då du upplever dig bli 

bedömd av lärare? Varför? 

 

5. Hur brukar du känna och tänka efter att du har presterat något som du upplever 

blivit/kommer bli bedömt av lärare? (innan du fått veta resultatet) Varför? 

 

 

6. Upplever du att lärares omdömen eller betyg påverkar hur nöjd du är med dig själv 

som person? På vilket sätt gör de det? På vilket sätt gör de det inte? 

 

 

7. Upplever du att lärares bedömningar av dina skolprestationer påverkar vad du tycker 

om vissa av dina personliga egenskaper? (Om bra eller dåliga)? På vilket sätt gör de 

det? På vilket sätt gör de det inte? 
 

 

8. Upplever du att lärares omdömen eller betyg påverkar hur mycket du i allmänhet anser 

att du är värd som person? På vilket sätt gör de det? På vilket sätt gör de det inte?  

 

 

9. På vilka sätt skulle du säga att bedömning av dig i skolan är positivt för dig? 

 

 

10. På vilka sätt skulle du säga att bedömning av dig i skolan är negativt för dig? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


