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1.   Inledning 

Efter att ha vistats och undervisat i skolmiljö under ett och ett halvt år och mött många 

ungdomar i tonåren så har jag blivit uppmärksam på att det är mycket mer än skolarbetet som 

tar plats i ungdomarnas huvud. Jag har fått känslan av att elever, iallafall de gymnasieelever 

som jag undervisar, ligger klämda mellan barn- och vuxenvärlden. Många har ännu inte hittat 

sig själva, sin identitet och roll i samhället. Detta tror jag gör att så många ungdomar idag mår 

dåligt. Eleverna stöter på många krav från samhället som ska uppfyllas utan att egentligen 

fundera kring vad de själva vill. 

Ungdomstiden handlar, enligt utvecklingspsykologen Erik H. Erikson (1981), om en period 

där individen lever mellan barndomen och vuxenvärlden. Kroppen förändras rent fysiologiskt 

och könsmognad pågår men även psykologiskt så handlar ungdomstiden om ett sökande efter 

sin framtida roll som vuxen. Ungdomar söker efter ett sammanhang mellan sin omvärld och 

sina egna färdigheter vilket gör att ungdomar får brottas med många kriser innan de hittar sin 

identitet. För det är det ungdomsårens handlar om, att hitta sin identitet. En annan stor och 

viktig anledning till att ungdomar har identitetskriser är på grund av integrationen med 

samhället och dess krav (Erikson 1981:110) .  

Det är i början av vuxenstadiet som identiteten bildas och det är även här som möjlighet till 

intimitet, sexuell som social, finns. Samtidigt som möjligheten till intimitet ökar så lär sig 

individen att ta avstånd från människor som utgör hot mot sig själv som individ. 

Vuxenbildningen utvecklar en ”etisk känsla” och tar över den ideologiska övertygelsen från 

ungdomstiden (Erikson 1981:116-117). Tankar som ungdomar ofta har är huruvida vilket 

intryck de gör på andra personer. Ungdomar bryr sig mer om vad andra tycker än att istället 

fundera kring vilka de egentligen är som personer. Detta gäller särskilt i jämnårigas sällskap 

(Erikson 1981:110-111). 

Enligt Maarit Johnson, som är fil. dr i psykologi, lever vi idag i en narcissistisk tid av 

egocentrism. Samhällets industriella maskiner gör jobbet bättre än människan vilket har gjort 

att människan flyr in i sin egna privata sfär och blir självcentrerad. I dessa självcentrerade 

identiteter söker man en typ av perfektionism genom att jämföra sig med orealistiska ideal 

från media och den globala industrin. Idag lever människor i en orealistisk värld där ens egna 

liv bara är en bisak. I kommersiell media påverkas främst unga som är känsliga och snappar 

upp omgivningens signaler för att anpassa sig till det sociala tryck som finns i samhället. 

Individens identitet och självvärde riskerar därför att svikta i takt med dessa signaler. Det 
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handlar inte bara om utseende utan också om att vara en ”osårbar vinnare” som Johnson 

uttrycker det. Individen söker hela tiden känslan av perfektion och visa sig stark (Johnson 

2003:85-88).  

En av det störst påtagliga fenomenet i samhället idag är duktighetskraven som har uppstått i 

samhället och inte minst inom skolan. Individen vill visa att man duger och att man helst är 

duktigare än någon annan. Detta skapar en stressfaktor som i många fall slutar i depression 

eller att man ”går in i väggen”. Det är när kraven från omgivningen och sig själv blir förstora 

för att genomföra som det uppstår ångest och stress. För att förebygga detta så ska man 

utvärdera sina attityder och förhållningssätt till sig själv (Johnson 2003:97-101).  

Enligt skolans styrdokument står det att elever ska bemötas med respekt och att man ska 

känna trygghet. I skolverkets läroplan står det även att alla individer har rätt att ha egna 

åsikter och värderingar. Att varje elev har rätt att vara den man är. Läroplanen gällande 

grundskolan och gymnasieskolan anger att (Lpo 94): 

 

Skolan skall präglas av omsorg om individen, omtanke och generositet. 

 

Eleven skall i skolan möta respekt för sin person och sitt arbete. Skolan skall 

sträva efter att vara en levande social gemenskap som ger trygghet och vilja och 

lust att lära. 

 

Skolan skall sträva efter att varje elev 

• utvecklar sitt eget sätt att lära, 

• utvecklar tillit till sin egen förmåga, 

• känner trygghet och lär sig att ta hänsyn och visa respekt i samspel med andra 

(Lpo 94, s.5-9). 

 

Det finns dock få hänvisningar till självkänsla och hur elever ska hitta sin identitet och 

trygghet som man ska bevara.  Det som skolan läroplan nämner är att: 

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

viktig roll därvidlag. 

 

Omsorg om den enskildes välbefinnande och utveckling skall prägla 

verksamheten. (Lpo 94, s. 3,7) 
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Det finns antydningar till att främja elevers välbefinnande och självkänsla men är få. Om man 

studerar skolpolitiken så är det också fattigt med fokus på elevers självkänsla. Istället får man 

känslan av att fokus ligger på betyg och högre krav. ”Att ställa krav i skolan är att bry sig” 

står det som citat på utbildningsministern Jan Björklunds hemsida vilket man kan tolka hur 

man vill. 

 

När jag skickade ett mail till utbildningsministern Jan Björklund och frågade vilken betydelse 

självkänslan har i den svenska skolan så fick jag svar från en Erik Scheller från 

utbildningsdepartementet som svarade:  
 

Det är självklart önskvärt att elever i skolan precis som andra i samhället 

utvecklar och bär med sig en god självkänsla. Utbildningsdepartementet har dock 

inte fastslagit någon ståndpunkt kring hur skolan kan hjälpa elever att utveckla 

denna egenskap. En ny läroplan utarbetas som du vet dock för närvarande. 

Detta bekräftar lite att det finns få specifika ståndpunkter kring hur svenska skolan ska 

hantera fenomenet självkänsla i skolan. Därför skulle jag vilja göra ett försök att öka 

självkänslan hos eleverna och se vad det skulle få för konsekvenser för deras syn på skolan 

och skolarbetet.  

 

2.  Syfte och frågeställning 

Syftet med arbetet är att analysera om det finns ett samband mellan elevers självkänsla och 

deras syn på skolan. Genom frågeställningarna vill jag undersöka om ökad självkänsla hos 

eleverna påverkar deras syn på skolan till det bättre eller har självkänslan ingen betydelse. 

Frågeställningarna för undersökningen är: 

• Vilka samband finns det mellan elevernas självkänsla och deras syn på skolan? 

• Vilka samband finns det mellan elevernas självkänsla och deras syn på skolarbetet? 

• Vilka samband finns det mellan elevernas självkänsla och deras syn på ny kunskap? 
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3.  Tidigare forskning 

Tidigare studier kring skolelevers självkänsla har uttrycks i olika former och undersökningar 

med fokus inom olika skolområden. Redan i början av 1980-talet studerade Rose-Marie 

Ahlgren (1991) från Lärarhögskolan i Stockholm elevers självvärderingar i skolmiljön i sin 

avhandling Skolelevers självvärdering. Denna avhandling var en del av ett projekt man kallat 

MOS-projektet som står för ”Mognadsnivåer och självuppfattning” och finansierades av 

Skolöverstyrelsen. Undersökningens syfte var att studera elevers självvärdering och sätta 

denna i relation till skolmiljön. De enheter som undersökningen tog mått på var elevers 

självvärdering, elevernas värderingar av framgång i skolan men även deras ambitionsnivå 

inom skolarbetet. Ahlgrens teoretiska utgångspunkt har bl.a. varit socialpsykologen George 

Herbert Meads teori kring självvärdering som utgår ifrån att självvärdering skapas i sociala 

samspel och som i detta fall innefattar det sociala samspelet som utspelar sig i skolan mellan 

klasskamrater och lärare. I Ahlgrens diskussion av resultatet framgår ett samband att de elever 

som har hög självvärdering har även positiva erfarenheter av sina prestationer i skolan och 

tvärtom. Detta är dock en studie som har några år på nacken och skolan och ungdomar har 

förändrats sen dess.  

En modernare undersökning som är relevant är Skolverkets (2003) nationella 

kvalitetsgranskning Självkänsla och skolans vardag – En enkätstudie av elevers och lärares 

attityder till information och kommunikation, lusten att lära och tid för lärande. Även här 

utgår diskussionen från om man kan se ett samband mellan elevernas självkänsla och elevens 

föreställningar om vad man klarar av inom skolan. Fokus ligger dock inte på självkänsla utan 

mer på hur elever ser sig ha god eller dålig syn på sin prestationsförmåga. De båda nämnda 

studierna utgår från elev- och lärarperspektiv i pubertetsåldern.  

Joanna Giota (2002) som är fil. dr. och forskare på Göteborgs universitet har varit med och 

utarbetat den senare rapporten men har även skrivit egna artiklar inom liknande område såsom 

artikeln Skoleffekter på elevers motivation och utveckling. Artikeln handlar om hur man ska 

främja skolelevers motivation genom att ändra lärarnas förhållningssätt till elever genom att 

lärarna respekterar varje elev för den de är och dess särskilda behov. Artikeln tar även upp hur 

motivationen i sin tur påverkar elevers föreställning av det egna jaget och att bra eller dålig 

självkänsla är oftast relaterat till skolprestationer.   
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En av de mer aktuella studierna kring sambandet mellan elevers självkänsla och skolgång i 

gymnasieålder har de norska pedagogiska professorerna Einar M. Skaalvik och Sidsel 

Skaalvik (2007) studerat, båda är verksamma på Universitetet i Trondheim. Skaalvik och 

Skaalvik använder sig dock inte av ordet självkänsla utan diskuterar självuppfattningen hos 

elever vilket enligt Skaalvik och Skaalvik definierar hur en person värderar sig själv och inte 

hur han eller hon egentligen är och detta sker inom såväl fysiska, psykiska som sociala 

aspekter. Även här ser man en koppling mellan låg självvärdering och dålig mental hälsa som 

in sin tur orsakar stress och ångest vid inlärning och prestationssituationer och motivationen 

minskar. Enligt Skaalvik och Skaalvik är det i pedagogiska sammanhang viktigt att bevara 

elevers självvärde och diskussionen ska genomsyra hela undervisningen för att agera etiskt 

korrekt. Skaalvik och Skaalvik har gjort många undersökningar där det finns ett samband 

mellan akademisk självvärdering och självvärde. I en undersökning på ett norskt gymnasium i 

årskurs ett i ämnena norska och matematik såg man att elevernas insatser var ett resultat av 

deras självuppfattning. Alltså de elever som uppfattar sig själva som duktiga i skolan har i 

regel en hög självvärdering. Av alla de aspekter som finns av självärdering hos en individ 

såsom akademiskt, fysiskt och socialt så finns det ett starkt sammanhang mellan en individs 

självvärde och att klara av skolan. 

Det finns även internationella studier kring ämnet. Albert Bandura (1997) som är fil. dr i 

sociopsykologi och är känd för begreppet self-efficacy vilket betyder bedömningen av 

personlighetens kapacitet, har kommit fram till liknande studier. Bandura diskuterar i sin bok 

Self-efficacy. The exercise of control ett experiment som är gjort av J L Collins år 1982 i en 

artikeln self-efficacy and ability in achievement behavior i New York. I experimentet så ser 

man att elever med hög self-efficacy lyckas bättre med att lösa problem än elever med samma 

förmåga men sämre self-efficacy. Ökad self-efficacy ökar motivationen och det strategiska 

tänkandet. Eftersom self-efficacy och self-esteem i USA och andra länder inte har samma 

betydelse som självkänsla har i Sverige (Johnson 2003:34-36) så är det dock svårt att bedöma 

om Collins undersökning är relevant för undersökningen även om den har likheter. 
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4. Bakgrundskunskap  

 

4.1  Definition av självkänsla 

Om man slår upp ordet självkänsla i en svensk ordbok så är självkänsla ”medvetenhet om sitt 

eget (människo)värde” men definitionen av självkänsla kan se ut på olika sätt. Maarit Johnson 

som är fil. dr i psykologi vid Stockholms universitet diskuterar i sin bok Självkänsla och 

anpassning om hur hon anser att man ska studera två vägar till självkänsla. Den ena, som 

Johnson har valt att kalla yttre självkänsla, som baseras på den filosofiska psykologen 

William James teori och den andra hon benämner som inre självkänsla. Den senaste utgår 

ifrån sociologiska psykologen George H. Meads teori (Johnson 2003:17-23).  

 

4.1.1  Yttre självkänsla 

 

William James (1925) diskuterar den yttre självkänslan som handlar om att människan kan 

själv aktivt påverka sitt liv och att ”vi har vår självkänsla i vår makt” (James 1925:196). 

Individen bestämmer själv sitt självvärde genom att individen ser ting och företeelser som en 

del av sig själv (Johnson 2003:19, James 1925:189-190). Det som individen anser sig kalla 

som ”mitt” såsom kläder, kropp, vänner och rykte, benämner James som det empiriska egot. 

Empiriska egot kan förklaras på så sätt att individens ”jag” består av tre beståndsdelar. Dessa 

tre beståndsdelar är det materiella, sociala och andliga jaget. Människan ser sig själv i de 

materiella ting som tillhör den egna personen, de sociala kontakter som erkännandet och 

bekräftelsen av medmänniskor och det andliga jaget där tanken om sig själv som en tänkande 

varelse äger rum. I det andliga jaget är det känslor och viljeakter som ligger i fokus i motsatts 

till de två tidigare förnimmelseförmågorna som är mer ytliga i sin form (James 1925:185-

190). Dessa tre beståndsdelar väcker en känsla om det egna jaget, antingen som missnöje eller 

tillfredställelse. Dessa känslor kan ändras oberoende av yttre orsaker. Objektiva och yttre skäl 

till missnöje eller tillfredställelse påverkar inte graden av självkänsla, bara för att man är 

framgångsrik betyder det alltså inte att man har en bra självkänsla enligt James. Dock kan 

självförtroendet påverkas av yttre faktorer och ändras från dag till dag (James 1925:190-192).  

Känslorna kan i sin tur ge upphov till olika typer av handlingar, självbevarelse handlingar, 

som handlar om instinktiva impulser för att ”överleva”. Dessa impulser kan uttryckas i att 
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vårda sitt hem inom det materiella jaget och söka efter kärlek och uppmärksamhet genom t.ex. 

ett utbrett kontaktnät inom det sociala jaget, James skriver bl.a. i sin bok Psykologi att: 
 

vi äro alldeles befängt ivriga att få en lång visitlista, att när någons namn blir 

nämnt, kunna säga: »å, honom känner jag mycket väl!» och att få besvara 

hälsningar till höger och vänster på gatan”. 
 

Det andliga jaget kan, enligt James, ligga till grund för handlingar som bygger en syndfrihet 

hos själen. Oftast innefattar dock materiella och sociala självbevarelser även inom det andliga 

sökandet (James 1925:192-194).  

James diskuterar även kring hur individen hela tiden vill ha alla de bästa egenskaperna. Detta 

ser James som omöjligt om man vill förverkliga sina egenskaper. Individen måste 

omsorgsfullt välja ut egenskaper och undertrycka de övriga för att hitta de sannaste, starkaste 

och djupaste egenskaperna hos sig själv (James 1925:194-195). Allt detta handlar om hur man 

ser på sig själv som person och om vilka faktorer som påverkar självkänslan. Enligt James så 

handlar självkänslan om vilken tro man har på sig själv att kunna vara eller göra. Självkänsla 

är förhållandet mellan förmåga och de förutsättningar man tro sig äga. Detta illustrerar James 

genom en ”kvot”: Självkänsla = Förmåga/ambition. En minskning av ambitionen minskar 

även möjligheten till misslyckande. Beroende på vilka delar av sig själv som man anser 

viktiga påverkar också sin självkänsla. Har man t.ex. slutat att se materiella ting som viktiga 

så påverkas självkänslan inte om dessa berövas (James 1925:195-196). 

För att utveckla James teori utifrån Johnson så är yttre självkänslan en aktiv väg till 

självkänsla genom att individen själv kan skapa sin självkänsla via avsiktliga handlingar. 

Yttre självkänsla är kompetensbaserad är oftast beroende av yttre faktorer som utseende, 

framgång och de ”produkter” som är en del av sig själv. Att vara ful och sämst i klassen ger 

en dålig självkänsla medan att vara snygg och bäst i klassen ger en bra självkänsla om man 

väljer att se utseende och skolan som viktiga. Det är de egna personliga värderingarna och 

samhället och kulturens värderingar som bestämmer kriterierna för självkänsla.  

Att ha en hög yttre självkänsla handlar enligt Johnson om att vara ”aktiv, högpresterande, 

gärna söker sig till utmaningar, satsar på karriären, är ansvarsfull och vill utöva kontroll och 

inflytande över omständigheter och andra människor. Han/hon ställer höga krav på sig själv 

och tenderar att vara perfektionistisk och noggrann”. Graden av yttre självkänsla varierar 
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mellan olika människor och skillnaderna beror på den uppmuntran och krav som ställs från 

omgivningen (Johnson 2003:47-48). 

 

4.1.2  Inre självkänsla 

 

Den inre självkänslan grundar sig på George H. Meads (1976) teori som handlar om att 

individen speglas av samhället. Individen som person och individuella jaget reflekteras av de 

beteendemönster som finns i samhällprocessen och så som individer speglar samhället så 

speglar och utgörs samhället av individen. Jaget är alltså en socialkonstruktion och individen 

och samhället avspeglar varandra. Men alla individer är olika och variationer av individer 

finns, detta beror på att individen speglar omgivningen utifrån sin egna unika utgångspunkt. 

Mead ser jaget som något socialt och kan förverkligas i sitt förhållande till andra. Jaget måste 

erkännas av andra för att ha just det värde som individen önskar att det ska ha (Mead 

1976:149-151).  

Mead poängterar även att man ska fokusera på de möjligheter jaget faktiskt har än att försöka 

förverkliga önskningar man vet inte går. Det är det som äger rum just nu som kan framkalla 

upplevelse och det är här de riktiga värdena finns. I samhället finns det människor med 

överlägsenhet som hela tiden jämför sig med resten av samhället för att få känslan att man är 

bättre än andra i olika avseenden. Detta är enligt Mead ett sätt att förverkliga jaget men på fel 

sätt, en ren överlägsenhet är den överlägsenhet som inte grundar sig i egoism (Mead 

1976:149-151).  

Johnsons utveckling av Meads teori handlar om den inre självkänslan som är passiv genom att 

individen tar emot och speglar sig själv i omgivningens reaktioner om sig själv. Den inre 

självkänslan är emotionellt baserad och kommer delvis utifrån genom bekräftelse men det är 

de inre psykiska processerna som utgör individens självuppskattning, trygghet och stabilitet 

som ger skydd under livets gång. Man kan förknippa den inre självkänslan med identitetens 

tillkomst som har betydelse vid existentiella funderingar. Den inre självkänslan handlar enligt 

Johnson om individens absoluta gillande av sig själv och inre trygghet och tillit.  

Kännetecken för en god inre självkänsla beskriver Johnson som en individ som har 

hälsosamma relationer och har inga problem med att uttrycka sina känslor.  Han eller hon har 

även positiv syn på livet och accepterar de känslor och behov som uttrycks även om de kan 

anses vara negativa.  
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En person med god inre självkänsla vet sina gränser och vet när det är dags att säga nej när 

omgivningens påtryckningar blir för höga. Det är aldrig försent att öka sin inre självkänsla. 

Man måste bara stanna upp och konturnerligt bli medveten om sin självkännedom och få 

insikt i vad man egentligen vill och behöver (Johnson 2003: 44-45). 

 

4.1.3  Dynamik mellan yttre och inre självkänsla 

 

Det är dynamiken mellan dessa två definitioner på självkänsla som är relevant vid studier av 

självkänsla enligt Johnson. Det handlar inte bara om att ha en statisk självkänsla utan att 

sträva efter ett hälsosamt växelspel mellan de olika typerna av självkänsla. Dock verkar den 

yttre självkänslan vara mer i fokus i dagens samhälle där det finns fler som överväger 

prestation än att vara nöjd med den man är. De finns fyra olika typer av individer med olika 

typer av egenskaper, attityder och beteenden beroende på den sociala omgivningen. De fyra 

typerna är Den glada presteraren, Tvångspresteraren, Livsnjutaren och Försakaren och de 

flesta individerna har lite av varje i sig. Johnson redovisar de fyra olika typerna i form av en 

korstabell:                     
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                                                                         Inre självkänsla 

                       Hög                                                           Låg 

 

 

 

 

              Hög 

 

 

Yttre  

självkänsla 

 

 

 

               Låg 

 

 

 

 

 

Ingen utan de fyra typerna ovan kan man säga är fel på något sätt men en låg självkänsla är 

aldrig anpassningsbar vilket kan leda till problem både för individen men också för 

omgivningen. Alla olika sorters individer behövs och det ultimata är en balans mellan de olika 

typerna med hög självkänsla. Man får dock inte glömma att ingen är perfekt och det finns en 

tvångspresterare och försakare i oss alla (Johnson 2003:48-52). En liknande korstabell kan 

man även hitta i Banduras bok Self-efficacy. The exercise of control där en dynamik mellan 

tron på förmåga och förväntningar utifrån diskuteras i ett socialt samspel (Bandura 1997:19-

21). 

 

 
Glada presteraren 
 
Har både hög inre och yttre självkänsla. 
Tycker om att prestera men får bekräftelse 
inifrån. Tycker om nya utmaningar. Är inte 
rädd för att misslyckas. Realistiska mål och 
vet sina gränser. Andras framgång är inget hot 
eftersom de tävlar mot sig själva. 
 
-  Kan bli egotrippade i sitt presterande och 
glömmer även bort att njuta av att bara finnas 
till. 

 
Tvångspresteraren 
 
Har låg inre men hög yttre självkänsla. 
Förvärvar självkänslan genom kompetens. 
Eftersom självkänsla definieras genom 
prestationer uppstår aggressivt tävlande mot 
andra. Är rädd för att misslyckas. Drivs till 
utmattning. Har försvarsattityd vid kritik. 
 
+  Kan åstadkomma stort värde för samhället 
även om priset ofta är att de själva slutar som 
vrak. 
 

 
Livsnjutaren 
 
Har god inre men låg grad av yttre självkänsla. 
Stöttar andra och njuter av familj och 
relationer. Rycker på axlarna vid 
misslyckande och beröm. Har tid för livet och 
har därför stor vänskapskrets. 
 
-  Är inte driftig och får sällan saker och ting 
genomförda. 

 
Försakaren 
 
Saknar både inre och yttre självkänsla. Är 
sårbar och drar sig undan. Tycker inte om 
utmaningar eftersom man ändå misslyckas. Är 
apatisk och i stort behov av emotionellt 
bekräftelse Kan lätt bli ett offer.  
 
+  Saknar försvarsattityd och är öppen för att ta 
emot stöd och råd om det erbjuds. 
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4.2   Vad är bra och dålig självkänsla? 
 

I boken Självkänsla nu! av Mia Törnblom som är personlig coach så är det individen som står 

i centrum, det är relationen till oss själva och vårt välbefinnande som är det som är viktigt 

(Törnblom 2005:22). Johnson skriver också att det är i grund och botten vi själva som väljer 

hur vi vill leva och att självkänsla är när man har mod att ta ansvar och stå för sina egna 

handlingar. Men för att nå denna inre tillit och kraft är inte enkelt. Det handlar om ett 

bemötande av sig själv, andra människor och olika situationer. Men man måste vara medveten 

om att målet inte är att bli perfekt för det finns inga perfekta människor enligt Johnson och 

Törnblom (Johnson 2003:122-123). Enligt Törnblom är individens självkänsla något man hela 

tiden måste arbeta med, man kan inte bara strunta i sin självkänsla för det är något som vi hela 

tiden bär med oss (Törnblom 2005:11).  

Både Johnson och Törnblom är noga med att poängtera skillnaden mellan självkänsla och 

självförtroende. Självförtroende är en tilltro man har till sin egen förmåga att prestera medan 

självkänsla handlar mer om medvetenhet om den egna personlighetens värde. Alltså 

självkänsla är hur det känns att vara jag (Johnson 2003:15-16,Törnblom 2005:11).  

När Törnblom diskuterar självkänsla så ger hon ett antal exempel på vad en dålig självkänsla 

är och hon delar upp den i fem punkter: 

- Du ser ner på och pratar mycket skit om andra. 

Törnblom ser högmodet som ett tydligt tecken på att självkänslan är ur balans. 

Högmod är enligt Törnblom en stark belåtenhet med sig själv och förakt för andra. För 

om man tycker om sig själv och är stolt över den man är så finns inte det behovet att se 

ner och döma andra människor. 

- Du gör saker (presterar) för att bevisa för andra att du kan, istället för att göra det du 

vill. 

Viljan att bevisa för andra att man kan och att vara utifrånstyrd hämmar möjligheterna 

att göra det man egentligen känner och vill.  

- Du går runt och känner dig som en bluff och tror att du snart kommer att bli avslöjad. 

Känslan av att man inte duger och att man bara är en bluff som kommer att bli 

avslöjad när som helst gör att man sänker sin självkänsla och sitt eget värde. 
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- Du jämför dig ständigt med andra och du är bra bara om ingen annan är bättre. 

Genom att jämföra sig med andra människor hela tiden så skapas en känsla av att vara 

värdelös. Men vi människor är av sådan variation att vi inte är mätbara. 

Människovärdet är detsamma för alla. 

- Du tycker att du är ful och tror att du vore lyckligare om du vore snyggare. 

Lyckan kommer inifrån. Om insidan inte förbättras så kommer inte glädjen kännas på 

utsidan (Törnblom 2005:44-47). 

Några ytterligare exempel på dålig självkänsla enligt Törnblom är när man inte vågar ta plats i 

sociala sammanhang eller om man i motsats gör allt för att synas och hela tiden söker 

bekräftelse. Självcentrering är också ett exempel på dålig självkänsla där man hela tiden tror 

att allt har med sig själv att göra. Törnblom anser att man inte ska ångra allt gammalt som 

skett utan allt har en mening, man ska istället lära sig av det som gått snett i livet Alla gör fel 

någon gång men man är aldrig fel (Törnblom 2005:13-43). 

Bra självkänsla är när man slutat tävla och jämföra sig själv med andra och man är varken 

viktigare eller mindre viktig än andra. En bra självkänsla är även att inte ha ett behov av att 

bevisa något för andra, inser sitt egna fulla värde och helt enkelt trivs med att vara den man 

är. Humor, skratt och glädje är viktigt enligt både Johnson och Törnblom och som fungerar 

som balsam för själen. Man ska inte vara rädd för att skratta åt sig själv och inte ta allt på för 

stort allvar (Johnson 2003:126, Törnblom 2005:13-43,64). 
 

4.2.1  Hur bra eller dålig självkänsla påverkar vardagen 

 

Självkänslans funktion är att ge en stabil grund i värderingen av egna personligheten genom 

individens relation och förhållningssätt till det egna jaget. Denna grund har större betydelse än 

man tror och kan jämföras med sockeln på ett hus där byggnaden består av attityder, 

emotionella reaktioner och beteenden som vilar omedvetet på husets grund. Om grunden på 

huset är väl byggt står huset upprätt i alla väder och vind (Johnson 2003:39). Poängen med att 

skapa en bättre självkänsla är att livet ska bli enklare att leva. Ett enklare liv får man enligt 

Törnblom genom att vara lycklig och tycka om den man är. Att ta ansvar för sina handlingar 

och ta ansvar för hur man mår gör att man också kan påverka hur man vill må. Det är bara 

individen som själv kan förbättra sin självkänsla (Törnblom 2002:11-22, Johnson 2003:125). 
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Motgångar och misstag kan även hanteras lättare om man har en bra självkänsla enligt 

Törnblom (Johnson 2003:39, Baumeister 1993:212, Törnblom 2005:21,49). En bra 

självkänsla gör att man bygger upp sunda relationer som inte ger negativa effekter vilket är 

vanligt i dagens samhälle. Bra relationer gör i sin tur att man får ett bra välbefinnande 

(Törnblom 2005:25). Självkänsla är dock inget man bara kan arbeta upp och sen låta det vara 

och tro att den kommer att hålla i sig. Törnblom jämför självkänsla med kondition, man måste 

hela tiden träna sin kondition för att den ska hålla i sig och likadant är det med självkänsla, 

man måste hela tiden träna sin självkänsla för att inte bli av med den (Törnblom 2005:67). 

 

4.2.2  Hur man ökar sin självkänsla 
 

Det finns inga enkla tips och råd för att få en bra självkänsla eftersom det handlar om 

individuella personers livsfärer och alla är unika. Johnson tar upp åtta punkter som är viktiga i 

processen att finna sin självkänsla. Fokus ligger på inre självkänsla eftersom den har sin orsak 

i jagets uppkomst. Johnson kallar den för existentiell självkänsla (Johnson 2003:123). 

Den första punkten som Johnson tar upp är autentiskt själv och autentiskt möte. Med 

autentiskt menar Johnson äkta, genuin, ursprunglig och förutsättningslös. En person som är 

autentisk är öppen och nyfiken så som barn är och är fullt närvarande vid möten. Tar även alla 

på allvar och visar respekt. Man agerar utifrån sig själv och inte efter någon inlärd roll. För att 

bli mer autentisk enligt Johnson är det vikigt att bara vara ensam och möta sig själv oftare. I 

dagens stress och flöde av yttre faktorer är det nästan ett måste. För att samla självet behövs 

lugn och ro. Det är svårt att undersöka sina egna tankar och motiv i en omgivning full av alla 

andras röster (Johnson 2003:123-124). 

Ena annan punkt är kroppsmedvetenhet. Kroppen är en viktig del av oss själva och genom att 

stimulera kroppen ger det självet både positiva och negativa upplevelser. Som barn är t.ex. 

kroppen det första verktyget till kommunikation. I öst har kroppens balans mellan kropp och 

psyke stor betydelse och man utför kroppsövningar som gör att man lär känna sin kropp och 

andning för att skapa en helhet i självet. Det kan även handla om att vara kroppsligt aktiv eller 

helt enkelt krama och hålla om våra nära och kära (Johnson 2003:124) 

Johnson diskutera att det viktig att leva i nuet. Det betyder inte att vi ska sluta planera inför 

framtiden eller inte minnas utan det handlar mer om att inte missa nuet. I dagens samhälle 

lever människan mer i framtiden än i den närvarande stunden här och nu. Människan oroar sig 
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för saker som kan ske eller grämer sig för gårdagens misstag. Om man lever i nuet ser man 

ting man inte lagt mörke till och får glädje av det som händer för stunden (Johnson 2003:124-

123). 

Som Johnson har nämnt tidigare så handlar självkänsla om att ta ansvar för sig själv. Det 

fungerar inte att skylla på yttre faktorer och omständigheter för alla har möjligheten att själva 

välja vilka attityder, handlingar och värderingar man vill ha. Många i dagens samhälle sätter 

sig själva i offerposition och skyller på att t.ex. media eller politikerna förstör. Mycket handlar 

också om att ta ansvar för sina åsikter och värderingar och inte bara följa med strömmen för 

att förebygga konflikter. Detta kan i sin tur göra att man tappar sin identitet och man börjar 

känner förakt mot sig själv (Johnson 2003:125). 

Att ta ett personligt ansvar handlar också om att göra genuint egna val. Att göra val utifrån 

sina värderingar och stå för dem. Ibland undviker man att göra vissa val för att inte känna sig 

ensam, därför kräver ett val även hög grad av mod. Svåra och annorlunda val ger ångest vilket 

gör att man istället väljer en tryggare väg. Konsekvenserna blir att man dock förlorar en del av 

sin självrespekt. Det är inte ovanligt att många väljer att leva ett så kallat ”andrahandliv” som 

bestäms av andras förväntningar och uppfattningar (Johnson 2003:125). 

För att öka sin lycka måste man också våga ta risker. Johnson uttrycker det så att man kan ju 

inte vinna om man inte köper någon lott. Att ta risker ger förutsättningar för djupare relationer 

och ökad mening i livet (Johnson 2003:125). 

Att vara ensam och utveckla en relation till sig själv är Johnsons sjätte punkt. Man ska se sig 

själv som en bästa vän. För många är ensamhet en pina men den är nödvändig för att få tid att 

reflektera över saker och ting. Att känna sig trygg när man är ensam visar upp en god 

självtillit och samvaron med andra får då en rikare innebörd eftersom den inte bygger på 

starkt behov av närhet och bekräftelse (Johnson 2003:125). 

God självkänsla handlar om att förstå de egna känslorna. När man känner att man fritt kan 

uttrycka sina känslor. Det handlar även om hur vi tolkar våra egna känslor genom att komma 

underfund med varför man känner som man gör och inte fokusera på situationen som 

orsakade den (Johnson 2003:125). 

Sist men inte minst handlar det om humor. Kanske en av de viktigaste egenskaperna för god 

självkänsla är ett sinne för humor. Att kunna skratta åt sig själv och inte ta saker på för stort 

allvar. Man ska lära sig att ha en distans till sig själv för annars löper man stor risk för att bli 
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allt för självkritisk (Johnson 2003:125). 

 

5.  Metod  

Arbetets undersökning har gått till så att en mätning av elevernas självkänsla och syn på 

skolan gjordes först i form av en enkätundersökning. Efter undersökningen utfördes ett antal 

övningar som handlade om att göra eleverna medvetna om vad självkänsla är och att hjälpa 

eleverna att öka sin självkänsla. Efter fem veckor, alltså fem övningstillfällen, så fick eleverna 

utföra samma enkät igen som de fyllde i innan övningarna. Utefter denna metod kan man 

sedan analysera sambandet före och efter självkänsla övningarna och diskutera om det finns 

några skillnader på elevernas syn på skolan. 

5.1  Val av metod 

 

Metoden som används i detta arbete är i huvudsak en kvantitativ undersökning på grund av att 

datainsamlingen sker genom enkätundersökningar där elevernas självkänsla och syn på skolan 

mäts utifrån ett kvantitativt arbetssätt. Detta sker genom att statistiskt bearbeta och analysera 

insamling av data (Patel & Davidsson 2003:14). Undersökningen består av en deskriptiv 

statistik som är en typ av statistik som fungerar så att man genom siffror kan beskriva 

insamlad data och på så sätt få svaret på arbetets frågeställningar (Patel & Davidsson 

2003:109). 

5.2  Avgränsningar 

 
Avgränsningar har skett genom att bara utföra undersökningen på en elevgrupp och en 

gymnasieskola. Detta på grund av brist på tid och för att öka kvalitén på övningarna som 

utförs i klassrummet. Som klassföreståndare för denna klass fanns möjligheten till 

konturnerlig tillgång av användning av klassrådstiden för att utöva övningar och 

föreläsningar.  

Anledningen till ett begränsat urval av litteratur om självkänsla är p.g.a. att finns begränsat 

med skandinavisk litteratur och forskning om självkänsla. Det är viktigt för undersökningen 

att den utgår ifrån skandinavisk litteratur då självkänsla har en annan betydelse inom global 

forskning. Den globala forskningen fokuserar på sociala önskvärda mönster genom 

prestationer istället för att fokusera på individen inre attityder gentemot sig själv och 
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förhållningssättet till livet (Johnson 2003:34-36).  
 

5.3  Enkätundersökningarna 

 
Enkätundersökning är en undersökning som bygger på att ställa frågor i form av ett formulär 

som en viss utvald population fyller i själva. Arbetets enkätundersökning är en gruppenkät 

vilket fungerar så att respondenterna fyller i formuläret vid samma tillfälle som den delas ut 

och som i detta fall har skett i klassrumsmiljö (Ejlertsson 2005:7-10). Enkäten består i hög 

grad av strukturerade frågor vilket innebär att frågorna är utformade med fasta svarsalternativ 

(Patel & Davidsson 2003:72). Frågorna har utseendet av Likert-typ där frågan är ett påstående 

och respondenten svarar genom att instämma eller att ta avstånd på en fem gradig skala 

(Ejlertsson 2005:91):  
 

1.  Jag funderar ofta på vad andra tänker om mig. 
 

 

Stämmer helt Stämmer ganska bra Stämmer varken bra 
eller dåligt 

Stämmer ganska dåligt Stämmer inte alls 

1 2 3 4 5 

     

 

Det mellersta alternativet är neutralt, detta för att inte tvinga respondenterna att ta ställning 

även om han/hon egentligen inte har någon åsikt vilket ger ett rättvisare resultat. Men enligt 

Ejlertsson finns det dock en risk att respondenterna väljer det neutrala alternativet av lathet 

eller osäkerhet, men samtidigt så anser han att det neutrala alternativet inte är något som 

föredras då respondenten oftast tenderar svara mot det positiva hållet när det gäller 

attitydfrågor (Ejlertsson 2005:82). 

När en enkät utformas finns det en del saker man ska tänka på för att den ska bli så användbar 

som möjligt. I huvudsak så måste enkätfrågorna vara relevant för undersökningens 

problemformulering. För att frambringa detta så gör man en operationalisering som fungerar 

så att man bryter ner problemfrågorna och syftet i flera beståndsdelar och ställer sedan frågor 

utifrån dessa (Ejlertsson 2005:46). I detta arbete blev beståndsdelarna vad självkänsla är och 

hur det mäts utifrån olika kriterier men även faktorer i skolan och skolarbetet som kan 

påverka elevers syn på skolan. Exempel på påstående utifrån enkäten som handlar om 

självkänsla kan vara ”Jag ser ofta ner på andra” vilket enligt Törnblom och Johnson är ett 
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tecken på dålig självkänsla. Om eleven då svara stämmer ganska bra så visar det en antydan 

till att denna elev har en mindre bra självkänsla. Ett annat exempel som utgår ifrån den del i 

enkäten som handlar om elevers syn på skolan där påståendet ”Jag mår dåligt om jag får 

dåliga betyg” demonstrerar elevers attityd till betyg som är en stor faktor i skolvärlden. Fler 

exempel finns i bilaga 1. En del frågor från självkänsla delen är kopierade vilket är accepterat 

enligt Ejlertsson, de är dock omformulerade för att vara så lättförståeliga för populationen 

som i detta fall är gymnasieelever (Ejlertsson 2005:68). Nytt stycke efter fem frågor och få 

antal frågor är också ett exempel på att göra enkäten lättare att fylla i (Ejlertsson 2005:95) 

Enkäten är uppdelat i två delar. En del som ska utläsa elevens självkänsla och en del om 

elevens syn på skolan inom ämnen som t.ex. inlärning och kunskap. Enkäten fylls i innan 

övningar om självkänsla påbörjas och en gång efter övningarna för att sedan kunna analysera 

och jämföra de olika resultaten med varandra.   

 

5.3.1  Enkätundersökningens nackdelar 

 

Vid användning av enkätundersökningar är det vanligt att respondenterna är lite mer positiva i 

sina svar än vad verkligheten egentligen är och medvetenheten kring detta får vara extra 

påtaglig när frågorna i enkäten handlar om självkänsla. Eftersom självkänsla handlar om 

nästan hela vår sociala existens så är den väldigt svår att mäta. En människa som har dålig 

självkänsla skjuter ofta ifrån sig negativ information om sig själv vilket kan ge ett orättvist 

resultat i undersökningen. För att göra undersökningen mer tillförlitlig så har så kallade 

lögnitem bakats in bland frågorna som handlar om självkänsla. Ett lögnitem kan handla om 

”att man tycker om alla människor”. Om svaren är positiva inom dessa frågor kan man förutse 

att det i resten av frågorna kan finnas en chans att respondenten har varit lite väl positiv 

eftersom människan sällan är helgon (Johnson 2003:34-35). Det finns även en chans att 

eleverna svarar vad de tror att läraren förväntar sig. Så i denna undersökning vet därför inte 

eleverna om varken strukturen eller syftet med arbetet. 

 

5.4  Etiska aspekter 

 
En enkät av det här slaget där frågor handlar om självet så kan det finnas en del etiska krav att 

utgå ifrån såsom konfidentialitetskravet och nyttjande kravet. Konfidentialitetskravet handlar 

om att eleverna får information om att enkäten är anonym och att det är frivilligt att delta 
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medan nyttjande kravet handlar om att informationen i enkäten bara ska användas i detta 

sammanhangets syfte. Båda dessa krav blev eleverna tydligt informerade om innan enkäten 

delades ut, speciellt eftersom som författaren har auktoritär ställning som lärare och eleverna 

kan då känna sig tvungna att utföra enkäten (Ejlertsson 2005:29-30). Det finns även en 

medvetenhet om att självet är ett känsligt område vilket kan minska reliabiliteten något 

(Johnson 2003:34). 

 

5.5  Övningar med eleverna för att öka självkänslan 

 
Den referens som använts vid valet av övningar är Mia Törnbloms bok Självkänsla nu! som 

har flera konkreta exempel på hur man kan öka sin självkänsla. Mia Törnblom är dock ingen 

forskare inom självkänsla men innehållets ideologi är densamma som forskaren Maarit 

Johnson studie kring självkänsla. 

Övningarna har utspelat sig på fem tillfällen med en halvtimme till förfogande. På grund av 

begränsad tid till övningar med eleverna så har övningarnas fokus varit att skapa en insikt hos 

eleverna kring hur man kan tänka för att skapa en bättre självkänsla. Övningstillfällena har 

bestått av korta föreläsningar och skriftliga övningar där eleverna har fått i uppgift att fundera 

kring sig själva. Föreläsningarna har bl.a. handlat om vad som är bra och dålig självkänsla 

med exempel och reflektioner utifrån författarens upplevelser1

De skriftliga övningarna har handlat om att eleverna har fått i uppgift att svara på frågor som 

t.ex. Vad gör dig lycklig? då eleverna fick som en introduktion lyssna på Britney Spears låt 

Lucky som handlar om en perfekt tjej som är känd, snygg och populär men som ändå gråter. 

Tanken utgår ifrån William James diskussion om att man inte är lyckligare bara för att man är 

framgångsrik. En annan övning handlade om att eleverna skulle fundera över och skriva ner 

vad de tänkte kring olika saker i livet om de hade haft tre månader kvar att leva och var 

ekonomiskt oberoende och fullt friska (Törnblom 2005:55-56). Ytterligare en övning var att 

de skulle skriva ner tre saker som de tyckte om med sig själva och som inte fick innefatta 

prestationer utan bara egenskaper (Törnblom 2005:68). Detta tyckte eleverna var en svår 

uppgift. Sedan fick man även skriva ner en bra sak om varje person i klassen som sedan 

redovisades. Även här handlade det om att inte ta upp egenskaper som handlade om 

klasskamraternas prestationer. Sista lektionen fick eleverna läsa ett stycke från Paulo Coelhos 

.  

                                                           
1   Se bilaga 3 
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(2005) bok Veronika bestämmer sig för att dö som i hårda drag handlar om att man ska vara 

sig själv för det är när människor är för homogena som onormalt. I alla övningar var eleverna 

anonyma. 

Som avslutning på varje tillfälle fick eleverna lägga sig fram på bordet med händerna om sitt 

huvud och slappna av och lyssna på en lugn låt. Poängen var att de skulle glömma det som 

varit och inte tänka framåt på nästa lektion utan vara i nuet. Övningar utgår ifrån Johnson och 

Törnbloms teorier om att man måste leva i nuet för att vara genuint närvarande. Efteråt har 

eleverna frågat om vi inte kan göra det fler gånger i klassen. Det har även funnits ett fortsatt 

intresse för självkänslaövningar då eleverna har frågat om vi kunnat fortsätta även efter 

examensarbetet är klart. Efter ett utav övningstillfällena i början stannade en kille och sa att 

han i de senaste månaderna funderat kring det jag gick igen och tyckte det var ett 

sammanträffande att jag tog upp det i klassrummet. Bland annat det här med ångesten och inte 

tänka så mycket på vad andra tycker och tänker.  

 

5.6  Analys 

 
Enkätens insamlade enkätsvar analyserades genom att författaren sammanställde de olika 

svaren för hand. Eftersom enkäten bara består av nio respondenter var det en möjlighet och ett 

statistiskt dataprogram behövdes inte användas. Sammanställningen utfördes genom en typ av 

avbockning av varje besvarad enkät. Frågorna som behandlade självkänsla sammanställdes på 

så sätt att man fick en helhetssyn av klassen självkänsla före och efter övningarna2

I analysen av frågorna som handlar om självkänsla så delades påståendenas svar in i en 

negativ och positiv attityd. Så de elever som svarat stämmer helt och stämmer ganska bra har 

kategoriserats till en attityd och de som svarat stämmer inte alls och stämmer ganska dåligt till 

den andra. Attityden blev positiv eller negativ beroende på om påståendet redovisar en god 

 medan 

frågorna som handlade om synen på skolan bearbetades utifrån varje påstående för sig. 

För att kunna bearbeta och analysera enkätdata utgår arbetet utifrån en ordinalskala. En 

ordinalskala rangordnar individers mätvärde som består av attityder som i det här fallet är 

elevers attityder om självet och skolan. Anledningen till att man använder sig av denna typ av 

skala är för att man i enkäten inte kan säga något om avståndet mellan svarsalternativen 

(Ejlertsson 2005:114).  

                                                           
2  Se bilaga 2 



 
 

23 
 

eller dålig självkänsla. Efter en systematisering och sammanställning av alla respondenternas 

påståenden fick man fram hur många procent av det sammanlagda antalet svar inom ett 

område som tyder på hög respektive låg självkänsla. Det neutrala alternativet ingår inte i 

procent beräkningen utan bara de svar som tar ställning är inräknade. Detta för att skapa ett så 

rättvist resultat som möjligt3

 

.  

Svaren som behandlar elevernas attityd till skolan har däremot sammanställts efter varje 

påstående för sig. I denna del redovisas även alla svarsalternativ. För att få fram ett resultat 

användes en avbockningsmetod där varje enkäts svar sammanställdes, både före och efter, för 

att kunna utvärdera skillnader.  

Enkätens data presenteras i form av tabeller och diagram för att effektiv redovisa resultatet.  

Eftersom användningen av ett statistiskt dataprogram såsom SPSS (Statistical Package for the 

Social Science) inte har används vid resultatets bearbetning så har möjligheten till att göra ett 

så kallat χ²-test minskat och därför utgår studiet av skillnader från författarens studier 

(Ejlertsson 2005:138-142). Medvetenheten kring det få antalet respondenter finns och 

diskuteras i arbetet. 

 

5.7  Urval 

 

Urvalet av population som består av tio gymnasieelever från årskurs två är ett 

bekvämlighetsval som är ett icke-slumpmässigt urval. Anledningen till valet av population är 

för att tillgång till undervisningstid erhölls eftersom det är en klass som författaren är 

klassföreståndare för.   

 

5.8  Bortfall 

 

Undersökningen skulle ha bestått av tio gymnasieelever men på grund av bortfall blev det 

bara nio. Det var en elev som var borta vid både första och sista tillfället då enkäterna fylldes 

i. Eftersom det var en och samma elev så omfattas enkätens resultat av exakt samma elever 

både före och efter. Skillnaden är att mängden respondenter minskat till nio. 
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6.  Undersökningskvalitet 

6.1  Validitet och reliabilitet 

I kvantitativa undersökningar utförs en mätning av siffervärden som man i sin tur läser av. 

Problemet med kvantitativa studier som enkätundersökningar är att det är svårt att mäta 

huruvida säkra de insamlade uppgifterna är. Så för att veta om granskningen undersöker det 

man påstår att man undersöker så måste man diskutera arbetets validitet (Patel & Davidson 

2003:98).  

Uppbyggnaden av enkätfrågorna utgår ifrån operationaliseringsmetoden vilket ger en god 

förutsättning för graden av arbetets validitet. Enkäten handlar om innehållsvaliditet genom att 

enkäten har utgått ifrån väsentliga begreppsvariabler som självkänsla, utifrån syfte och 

bakgrundskunskap, som har omvandlats till enskilda frågor. Exempel på frågor eller som i det 

här fallet påstående kan vara ”Jag gör saker för att bevisa att jag kan, inte för jag vill” som är 

ett tecken på dålig självkänsla om eleven svarar att han eller hon instämmer. Påståendet är ett 

sätt att bestämma självkänsla hos eleverna som behövs för att kunna definiera om 

respondenterna har bra eller inte så bra självkänsla. Ett annat påstående som ”Jag har dåligt 

självförtroende när det gäller att lära mig ny kunskap” visar elevers attityd till ny kunskap 

vilket är en del av deras syn på skolan. Även om frågorna om självkänsla i grunden är tagna 

från en källa så har de omarbetats utefter bakgrundkunskapen och respondenternas målgrupp 

(Patel & Davidson 2003:98-100).  

Arbetets tillförlitlighet, reliabilitet, är hög om undersökningen har låg slumpmässig variation i 

svaren och om en upprepande mätning av samma företeelse får samma värde (Patel & 

Davidson 2003:100-101). På grund av tidsbrist har reliabiliteten i detta arbete inte konstaterats 

genom en ytterligare enkätundersökning på samma respondenter. Med korten på bordet skulle 

undersökningens reliabilitet öka något om man kompletterat enkätundersökningen med 

intervjuer. 

Att mäta elevers självkänsla innebär problem när det gäller undersökningens validitet och 

reliabilitet. Frågor om individers personliga egenskaper kan vara känsliga och respondenten 

kan svara mer önskvärt än sanningsenligt. En person med dålig självkänsla erkänner sällan 

negativ information om sig själv och kan därför skapa en förskönad bild av sig själv. Detta 

kan ge orättvisa resultat. Enkäten består därför av så kallade lögnitem som vägleder 
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undersökningen till en rättvisare slutsats (Johnson 2003:34-35, Baumeister 1993:215). 
 

6.2  Generaliserbarhet 

 
Generaliserbarhet diskuterar huruvida undersökningens resultat gäller även för andra individer 

än de som förekom i arbetet (Patel & Davidson 2003:54). Eftersom arbetet består av väldigt få 

respondenter och att det finns en problematik med att mäta självkänsla så finns det en svag 

nivå av generaliserbarhet i undersökningen. Detta ska dock inte stoppa läsaren från att ta del 

av arbetet eftersom undersökningen i sin helhet kan ge läsaren tips och idéer för vidare 

forskning inom ämnet.  

 

7.  Resultat 

I resultatet redovisas elevernas svar på enkätfrågorna, både från den del som handlar om 

självkänsla och den del som handlar om elevernas syn på skolan. Men resultatet redovisar 

även elevernas svar både före och efter övningarna. 
 

7.1  Resultat av enkät 
 

Presentationen av enkätresultatet består av de flesta frågorna. Det finns dock en del frågor 

som är av samma kategori som kommer att presenteras i form av en sammanställning 

bestående av en positiv eller negativ attityd till de aktuella påståendena. Ett exempel på detta 

är elevers attityder till lektioner. De frågor som inte nämns alls i resultatet men som fanns 

med i enkäten har en låg betydelse för arbetet eftersom de så här i efterhand har uppfattats 

vara dåligt formulerade för att ge ett rättvist resultat. En del frågor som har en större skillnad 

än andra har kommenterats i text för att uppmärksamma läsaren. 

Enkäten består av två delar, en som handlar om elevernas självkänsla bestående av 29 frågor 

varav 3 frågor är lögnitem. Den andra delen som består av 30 frågor som behandlar elevernas 

syn på skolan utifrån perspektiv som motivation, skolarbete och rädsla för att misslyckas. 
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7.1.1  Självkänsla 
 

För att få fram om eleverna har en bra eller inte så bra självkänsla så har eleverna fått svara på 

29 frågor. Varje elevsvar för varje påstående klassas antingen som bra eller dålig självkänsla 

beroende på hur de har svarat. Det totala antalet frågor som har besvarats före övningarna, där 

de neutrala svaren är inte medräknade, när alla 9 respondenter har svarat är 185 frågor. 87 

svar uppvisade bra självkänsla medan 98 svar uppvisade sämre självkänsla. 49 svar var 

neutrala. I procentform visar det att 47 procent av elevernas svar hade god självkänsla medan 

53 procent inte hade så bra självkänsla före övningarna. 21 procent av svaren bestod av det 

neutrala alternativet.  

Efter övningarna var det totala antalet frågor som besvarats 189 frågor. 115 svar uppvisade en 

god självkänsla medan 74 svar uppvisade en sämre självkänsla. 41 svar var neutrala. I 

procentform visar det att 61 procent uppvisar bra självkänsla medan 39 procent inte hade så 

bra självkänsla. 19 procent av frågorna bestod av det neutrala svaret4

 

. Resultatet från 

elevernas självkänsla består därför av en liten skillnad om man jämför före och efter 

övningarna. Efter övningarna hade en god självkänsla ökat från 47 procent till 61 procent. 

Dock var det fyra fler frågor som var bevarade efter övningarna än vad det var före och 

därmed också färre elever som svarade neutralt. 

Av alla respondenterna var det en före och en efter som hade en hög nivå på lögnitemen. Båda 

dessa respondenternas svarsalternativ bestod av en jämn fördelning av svarsalternativ av bra 

och dålig självkänsla vilket gjorde att det jämnade ut sig. 

 

7.1.2   Syn på skolan 

 
Undersökningen av elevernas syn på skolan före och efter övningarna redovisas i form av 

diagram där alla påståenden och svar presenteras. Eftersom undersökningen består av få 

respondenter så är skillnaderna väldigt små. Därför presenteras i stort sätt alla diagram 

eftersom det finns väldigt få svar som redovisar en hög skillnad. 
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Påstående: Jag har lätt för att bli motiverad till att göra skolarbete

 

Påstående: Jag mår dåligt om jag får dåliga betyg 

 

Påstående: Det är viktigt att ha bra betyg 
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Påstående: Jag går och är orolig inför prov

 

 

Påstående: Jag har lätt för att lära mig bara om jag lägger tid på mina studier 

 

 
 

Påstående: Jag har dåligt självförtroende när det gäller att lära mig ny kunskap 
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Påstående: Jag har tid till att göra det jag vill göra inom skolarbetet 

 

 

Sammanställning av påståenden om attityder till lektioner. Fråga 12-13 under rubriken 

frågor om skolan (2 frågor x 9 svar)5

 

 

. 
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Sammanställning av påståenden om attityder till självständiga/grupp arbeten. Fråga 22-25 

under rubriken frågor om skolan (4 frågor x 9 svar) 6

 

 

Det finns en liten skillnad till hur elevernas kommer överens med lärarna genom att fler 

instämmer helt. Eleverna kommer också i det stora hela bra överens med sina skolkamrater 

men det finns ingen skillnad mellan före och efter övningarna. 

 

 

.

 

 

Påstående: Jag kommer bra överens med mina lärare 
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Påstående: Jag är rädd för att misslyckas i skolan 

 

Kring påståendet om eleverna är rädda för att misslyckas i skolan före och efter så kan man se 

att det finns en viss antydan till skillnad. Istället för att eleverna instämmer helt så har de 

backat ett steg mot att det instämmer ganska bra. Svarsalternativet att det stämmer ganska 

dåligt har även ökat. 

 

Påstående: Jag känner mig pressad av samhället att göra bra ifrån mig i skolan 
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Påstående: Jag vill gärna leva upp till mina föräldrars förväntningar inom skolarbetet 

 

 

: Jag vill gärna leva upp till lärarnas förväntningar inom skolarbetet. 

 

 

När det gäller föräldrarnas och lärarnas förväntningar så finns det en liten skillnad genom att 

fler valde att det inte alls stämmer efter övningarna, samtidigt som många fortfarande 

instämmer helt. Av resultatet av att leva upp till lärarnas förväntningar blev svarsalternativet 

stämmer ganska bra mer dominant än att instämma helt och instämmer inte alls ökade något. 
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Påstående: Jag går i skolan för min skull 

 

Påstående: Jag har mål inför framtiden 

 

Påstående: Jag utvecklas inom skolan 
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På påståendet om eleverna utvecklas i skolan ser man en större skillnad på före och efter 

övningarna. Respondenterna är inte lika säkra på sin utveckling i skolan som de var innan 

övningarna. 

 

Påstående: Jag trivs i skolan 

 

Påstående: Det är kul att gå i skolan 
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skolan. Elevernas oro kring betyg minskade även något. Attityden till lektioner har blivit 

något negativare samtidigt som attityden till skolarbete i form av individuelltarbete och 

grupparbete blivit mer positiv. Elevernas känsla av press från samhället minskade något och 
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även viljan att leva upp till föräldrarnas förväntningar minskade. Eleverna är dock inte lika 

säkra på att de går i skolan för sin skull efter övningarna och känner att de inte utvecklas i 

skolan. 

De områden som inte hade några skillnader men som ändå gav svar på vissa frågor var att 

eleverna anser sig få den tid de behöver för skolarbete. Motivationen ändrades inte något från 

före övningarna. Elevernas självförtroende till att lära sig ny kunskap var lågt både före och 

efter men många hade lätt för att lära sig bara de fick tid till skolarbetet.  

 

8.  Analys och diskussion 

8.1  Skillnader inom självkänsla  

Om man ska utvärdera elevernas svar före och efter övningarna, som har syftet att förbättra 

självkänslan, så kan man se att självkänslan ökat något från det enkäten utfördes före till det 

den fylldes i efter övningarna. Men samtidigt så består enkäten som fylldes i efter övningarna 

av färre neutrala svarsalternativ vilket kan ha ökat procentvärdet något. Anledningen till att 

fler valde att avstå från det neutrala svaret efter övningarna kanske är för att de lyssnar mer på 

sig själva och vågar tycka och tänka, eller så råkade de bara vara på ett piggare humör andra 

gången de fyllde i enkäten då man oftast väljer det neutrala svarsalternativet på grund av 

lättja. Poängen med övningarna var inte att eleverna helt plötsligt skulle ha bra självkänsla 

utan poängen var att göra eleverna medvetna om vad självkänsla är och hur man kan arbeta 

fram en god självkänsla. Jag tror dock att eleverna har fått en bättre insikt och kanske tänker 

en extra gång på deras värde och vad de vill och inte vad som förväntas av alla i omgivningen. 

Men om man ändå ska utgå ifrån de procentvärden som vi har tillgodo oberoende av dess låga 

reliabilitet så finns det en skillnad som visar att självkänslan i viss mån har ökat. 

Eftersom båda representanterna som hade hög nivå på lögnitemfrågorna även hade väldig 

jämn nivå av självkänsla, där de varken kan kategoriseras att ha en bra eller dålig självkänsla 

så påverkar de inte resultatet. Det kanske till och med är så att det är en och samma person 

som har besvarat både den som är före och efter övningarna7

                                                           
7   Se bilaga 2 
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8.2   Skillnader inom elevers syn på skolan 

 
Resultatet består av väldigt få skillnader men de som har en viss skillnad är ändå värda att 

analyseras.  

En av de frågor som har den största utmärkande skillnaden är den frågan som handlar om 

rädslan över att misslyckas i skolan. Här hade alla de som tidigare svarat att de instämmer helt 

till att de är rädda för att misslyckas i skolan flyttat ett eller två steg mot att de instämmer 

ganska bra eller att det stämmer ganska dåligt. Ingen tyckte längre helt och hållet att de är 

rädda för att misslyckas i skolan. Detta visar samma effekter av vad som Johnson (2003) och 

Törnblom (2005) anser vara effekter av en bra självkänsla. Alltså att våga ta risker och inte 

vara så rädd för att misslyckas, för ingen människa är perfekt. Det handlar om en insikt hos 

eleverna som avdramatiserar misslyckandet något.  

När det handlar om huruvida eleverna mår dåligt inför betyg och betygens betydelse så finns 

det mindre skillnader som visar att betydelsen och oron inför betyg minskat. Att oron minskat 

kan ses som ett gott tecken och kan jämföras med resultatet av minskad rädsla för 

misslyckande. Om man känner stress och ångest så hämmar det inlärningen i skolan enligt 

Skaalvik och Skaalvik (2007). Om det skett en minskning av rädsla för att misslyckas så har 

nog även stressen och ångesten inför betyg minskat något. Vilket i sin tur är ett tecken på god 

självkänsla. Samtidigt är det viktigt att diskutera vad inställningen till betyg får för 

konsekvenser för betygsresultaten. Om man utgår ifrån James (1925) kompetensbaserade teori 

att individen aktivt kan påverka sin självkänsla så kan känslan av framgång öka 

betygsresultatet men då på individens bekostnad att han eller hon inte lyssnar till sin egen 

förmåga. Men om man utgår från Meads (1976) teori att individen är passiv genom att spegla 

samhället och att självkänslan ökar via individens självuppskattning behövs kanske en inre 

motivation för att öka betygen. I den svenska skolan känns det som den yttre självkänslan har 

tagit över och att den inre självkänslan är svår att bygga upp i skolan mycket p.g.a. att den 

saknar konkreta metoder.  

Det finns en utmärkande skillnad i hur eleverna kommer överens med sina lärare. Med sina 

kamrater kommer de bra överens med både före och efter övningarna men när det gäller 

lärarna så ökade känslan av att komma bra överens efter övningarna. Resultatet av detta kan 

kanske i sin tur öka förutsättningarna för lärande. För det är kommunikationen mellan lärare 

och elev som är en viktig del för att ge eleverna bra villkor att ta in ny kunskap. Det fanns en 
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liten märkbar skillnad av attityden till skolarbetet som var till det positiva men synen på 

skolarbetet i form av individuelltarbete och grupparbete var även positiv innan övningarna. 

Samtidig hade attityden till lektioner blivit något negativare än innan övningarna vilket 

kanske samspelar med att eleverna trivs i skolan men tycker inte att det är särskilt kul att gå 

skolan. Grupparbete och individuella arbeten har eleverna gjort sen de började skolan som 

barn och är trygga i det. Därför får kanske just den metoden av skolarbete inte så negativa 

attityder medan svaret om det är kul med lektioner och skolan blir det motsatta. Skolan är inte 

rolig om man inte känner att man har ett syfte med skolan. 

I frågan om eleverna känner sig pressade av samhället att prestera bra blev det en minskning 

av instämmande svar vilket skapade en mer jämn fördelning av svar åt det andra hållet. 

Eleverna känner sig inte lika pressade som innan övningarna vilket kan visa att de utgår mer 

ifrån sig själva och vad de vill än att lyssna på trycket från samhället. Enligt Johnson (2003) 

orsakar det sociala trycket från samhället att självkänslan sviktar vilket visar att resultatet efter 

övningarna, att en något bättre självkänsla har etablerats hos eleverna, har minskat trycket. 

Erikson (1977) anser att ungdomars integration med samhället skapar kriser. Om pressen från 

samhället minskar något genom förbättrad självkänsla så kanske man kan förebygga de 

identitetskriser som gör att den mentala närvaron i skolan minskar.  

Viljan att leva upp till föräldrarnas och lärarnas förväntningar minskade också något även om 

resultatet efter övningarna var väldigt jämt fördelat mellan vilja att leva upp och inte leva upp 

till förväntningarna. Även här kan det handla om en insikt kring vad eleven själv vill. Detta 

hör ihop med resultatet av frågan som handlar om eleverna går i skolan för sin skull. Här hade 

eleverna flyttat från instämmer helt till ett steg lägre till instämmer ganska bra och en till 

instämmer inte. Eleverna inte lika säkra på om de verkligen går i skolan för sin egen skull 

efter övningarna som innan. Kanske har de börjat fundera kring varför de går i skolan . Om 

man skulle öka självkänslan hos eleverna kanske det är vikigt att utveckla undervisningens 

syfte. 

Ytterligare en lite större skillnad handlar om elevernas syn på sin utveckling i skolan. Några 

elever som innan övningarna instämde helt att de utvecklades i skolan flyttade ett snäpp åt att 

vara ganska säkra. Andelen ligger fortfarande på den positiva sidan men mist lite av värdet. 

Frågan är varför en minskning av en känsla för utveckling uppstått efter övningarna. Insåg 

eleverna förmågan att utvecklas på ett nytt plan och kände sig därför inte lika tillfredställda 

med det skolan har att erbjuda. 
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Om man tittar närmare på de frågor som inte fick någon utmärkande skillnader, före och efter 

övningarna, kan man bl.a. titta på enkätens frågor om motivation, som dock bara består av en 

användbar fråga vilket gör det svårt att se en betydelse. Om vi ändå ska utgå från det material 

vi har så finns det ingen koppling mellan motivation och självkänsla. Det säger lite emot vad 

tidigare forskare har konstaterat såsom Joanna Giota (2002) och Skaalvik och Skaalvik 

(2007). Självförtroendet inför att lära sig nya kunskaper var något lågt och det fanns ingen 

skillnad före och efter. Tvärtom var det när det gällde om eleverna har lätt för att lära sig bara 

de lägger tid på skolarbetet. Här låg majoriteten hos de som ansåg att de hade lätt för att lära 

sig. Detta motsäger sig lite då eleverna lär sig lätt men har dåligt självförtroende när det gäller 

ny kunskap. Majoriteten av eleverna anser även att de får den tid de behöver men frågan är 

om de utnyttjar den. Eleverna har tiden och har lätt för att lära sig bara de lägger tid på 

skolarbetet men saknar självförtroende. Självkänsla och självförtroende är två olika saker men 

om man har en bra självkänsla finns det bra förutsättningar för att skapa ett bra 

självförtroende. Enligt Skaalvik och Skaalvik (2007) så har de elever som anser sig vara 

duktiga även en hög självkänsla. Alltså går självkänsla inom akademiska sammanhang ibland 

hand i hand med självförtroendet. 

Att öka självkänsla i skolan innebär att självkänsla måste genomsyra hela skolan undervisning 

och policy. Övningar måste börja redan i tidig ålder och fortsätta till den dag eleverna tar 

studenten. Ett bra tillfälle att utöva övningar som ökar självkänslan är klassföreståndartiden 

för då har man oftast tid över. Man kan även arrangera temadagar som utgår ifrån självkänsla. 

En ökad självkänsla hos skolelever skulle om man utgår ifrån den här studien kunnat förändra 

skolans undervisningsklimat. För om eleverna inte längre känner att de är rädda för att 

misslyckas så skulle kanske fler elever ställa frågor i klassrummet och leva ut sina kreativa 

tankar. Eleverna skulle istället lära sig av sina misstag och på så sätt utveckla kunskap. Om 

kommunikationen mellan lärare och elev ökade på grund av god självkänsla hos eleverna 

skulle möjligheterna till kunskap och inlärning öka. Genom att lärare och elev lär känna 

varandra på ett annat plan utökar lärarens möjlighet till en individualiserad undervisning. 

Läraren kan lättare se hur eleven tänker och hur han eller hon lär sig bäst. Om en bra 

självkänsla även minskar pressen från omgivningen så skapas en hälsosammare miljö i skolan 

och eleverna kan själva utforska deras syfte med att gå i skolan. Här behövs dock hjälp från 

lärarna där de måste bli tydligare med att förklara syftet med skolan och sitt ämne genom att 

relatera till vardagliga situationer som eleverna kan känna igen sig i.  
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9.  Metodkritisk reflektion 

Det finns många saker att tänka på när man utför en enkätundersökning och särskilt om den 

handlar om självkänsla som kan vara ett känsligt ämne.  Antalet frågor i enkäten, vilket var 59 

frågor, var nog i det mesta lagret även om eleverna var snabba på att fylla. Detta kan ha 

påverkat resultatet och andelen neutrala svar. Kanske skulle man inte ha med det neutrala 

svarsalternativet för att inte göra det så lätt för eleverna när de inte ville eller vågade tycka 

och tänka. Samtidigt så känns det fel att tvinga eleverna att ”välja sida” även när de egentligen 

inte har tagit ställning till frågan.  

Som klassföreståndare har jag en auktoritär ställning som kan ha påverkat eleverna att fylla 

enkäten så som de tror att jag förväntar mig att de ska tänka och tycka. Även om jag var tydlig 

med att de måste tänka själva och fylla i efter sina egna tankar så kan min ledarroll påverkat. 

Eftersom eleverna även fick göra samma enkät efter övningarna som före så kan de medvetet 

ha ändrat sin attityd till olika påståenden för att leva upp till mina förväntningar till 

förändring. Även om eleverna inte hade någon aning med mitt syfte med arbetet så kanske 

man kan räkna ut att det är en förändring efter övningarna jag var ute efter. 

Att studera och mäta självkänsla är väldigt svårt då det är ett känsligt ämne samtidigt som att 

den som har dålig självkänsla ofta skjuter ifrån sig negativ information om sig själv och kan 

därför ge ett positivt resultat men i själva verket så är det tvärtom. Det är inte alls omöjligt att 

detta hänt även i min undersökning och därför minskar tillförlitligheten på resultatet något.  

För att öka reliabiliteten i arbetet så skulle undersökningen ha kompletterats med intervjuer 

med eleverna. Man kanske även skulle ha upprepat undersökningen för att se om man fick 

samma resultat, detta för att bevisa att det inte var en slump. Längre tid till övningar hade 

också ökat tillförlitligheten till enkäten om självkänsla. På grund av tidsbrist var detta tyvärr 

inte möjligt att utföra. 

Även om det finns en låg tillförlitlighet och en del brister i arbetet så är ändå poängen att 

uppmärksamma självkänslans roll i skolan och att tipsa om fortsatt forskning kring ämnet.  
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10.  Slutsats 

Hur påverkar då självkänslan elevers syn på skolan? Trots den låga reliabiliteten som detta 

examensarbete har så kan man se liknelser till tidigare forskares resultat inom ämnet. 

Självkänslan har betydelse i vissa delar av synen på skolan. Exempel på detta som har 

framkommit i arbetet är minskad rädsla för misslyckande, minskad vilja att leva upp till 

omgivningens förväntningar, minskad oro inför betyg och att pressen från samhället minskade 

något. Alla dessa exempel handlar i det stora hela om hur mycket eleverna bryr som om vad 

omgivningen tycker och tänker, vilket är en av de faktorer som skapar en dålig självkänsla. 

Det är när man vågar vara genuin som Johnson (2003) uttrycker det som självkänslan har 

möjlighet att öka. I denna undersökning så ökade självkänslan något vilket i sin tur minskade 

rädslan för att inte leva upp till omgivningens förväntningar. Särskilt ses denna faktor som 

viktig inom kretsar som skolan där elever umgås med jämnåriga, vilket enligt Erikson (1977) 

kan ses som den grupp som ungdomar helst vill smälta in i. 

Eleverna känner heller inte längre att de utvecklas i skolan. Att eleverna inte känner att de 

utvecklas kan ses som ett tecken på att de faktiskt har funderat kring varför de går i skolan. 

Om man då innan bara har lyssnat på samhället som säger att skolan är bra och sen börjar 

ifrågasätter det så kan uppfattningen av utveckling ändras. Eleverna känner sig heller inte lika 

säkra på om de går i skolan för sin skull vilket styrker teorin lite. 

Däremot så hade eleverna fortfarande dåligt självförtroende när det gällde att lära sig ny 

kunskap. Detta säger emot de andra effekterna då självkänsla kan förebygga dåligt 

självförtroende. Kopplingen mellan motivation och självkänsla som Giota (2002) och 

Skaalvik och Skaalvik (2007) ser konstateras inte heller i denna undersökning. Det betyder 

dock inte att det finns en koppling. Om man tittar närmare på den självkänsla-typ som 

Johnson kallar Glada presteraren så har den karaktären en typ av inre motivation tack vare 

den höga nivån av inre självkänsla. I jämförelse med tvångspresteraren som har låg inre 

självkänsla utför arbete för att visa framgång. 

Det svenska skolsystemet har ingen ståndpunkt när det gäller självkänsla och självkänsla är 

inget man aktivt arbetar med för att öka. Dagens svenska skola utgår ifrån den yttre 

självkänslan som skapar antingen väldigt ambitiösa elever som Tvångspresteraren som till 

slut går in i väggen eller elever som Försakaren som inte tar utmaningar och är rädd för att 

misslyckas, vilket i sin tur ger dåliga förutsättningar för lärande. Med istället en högre nivå av 
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inre självkänsla i skolan skapar man personligheter som den Glada presteraren som tycker 

om utmaningar och bekräftar sig själv genom realistiska mål och Livsnjutaren som dock 

kanske inte får så mycket gjort men som njuter av livet och som ofta lever upp till sina 

konstnärliga sidor.  

Man kan se att det finns positiva effekter för skolarbetet om man har en bra självkänsla. Det 

tar nog dock lång tid att se resultat och det är ett helt nytt sätt att arbeta och tänka på som 

svenska skolor inte är vana vid. För enligt dagens skolpolitik och Jan Björklund så bryr man 

sig genom att ställa krav vilket är den helt motsatta ideologin än den skola som efterfrågas i 

detta arbete. 
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Bilaga 1 

Frågor om hur du ser på dig själv 

 

 

 

 

 

 

 

Stämmer 
helt 

Stämmer 
ganska 

bra 

Stämmer 
varken 

bra eller 
dåligt 

Stämmer 
ganska 
dåligt 

Stämmer 
inte alls 

  1 2 3 4 5 
1.  Jag funderar ofta på vad andra tänker om mig. 

 
      

2.  Jag upplever det som viktigt att de flesta tycker om mig. 
 
      

3.  Jag är nöjd med mitt utseende. 
 

     

4.  Om jag inte ställer upp och hjälper andra tror jag att jag blir mindre 
omtyckt. 
 
 

     

5.  Om jag inte presterar lika bra som andra känner jag mig  
underlägsen.      

 

 

  

Stämmer 
helt 

Stämmer 
ganska 

bra 

Stämmer 
varken 

bra eller 
dåligt 

Stämmer 
ganska 
dåligt 

Stämmer 
inte alls 

  1 2 3 4 5 
6. Jag har lätt att acceptera andra människors råd eller kritik. 

 
 
 

     

7.  Jag undviker att säga saker innan jag vet vad andra tycker. 
 
 
 

     

8.  Jag måste göra allt rätt för att andra inte skall få en chans att se 
ner på mig. 
 
 

     

9.  Min syn på mig själv påverkas av hur andra bedömer och 
behandlar mig. 
 
 
 

     

10.  Om jag utför mitt skolarbete bra så förbättras den syn jag har av 
mig själv.      
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Stämmer 
helt 

Stämmer 
ganska 

bra 

Stämmer 
varken 

bra eller 
dåligt 

Stämmer 
ganska 
dåligt 

Stämmer 
inte alls 

  1 2 3 4 5 
11.  Mina känslor om mig själv påverkas av hur andra behandlar mig 

och vad de säger om mig. 
 
 

     

12.  Jag är rädd att bli avvisad av mina vänner. 
 
      

13.  Jag tycker det är viktigt att leva upp till andras förväntningar. 
 
      

14.  Jag har lätt för att visa vilka svagheter jag har. 
 
 
 

     

15.  I grund och botten är jag tillfreds med mig själv även om jag inser 
att jag inte är perfekt. 
      

 

 

 

 

 

Stämmer 
helt 

Stämmer 
ganska 

bra 

Stämmer 
varken 

bra eller 
dåligt 

Stämmer 
ganska 
dåligt 

Stämmer 
inte alls 

  1 2 3 4 5 
16.  Jag ser ofta ner på andra. 

 
     

17.  Jag pratar skit om andra när de inte finns med. 
 

     

18.  När jag är mig själv blir jag omtyckt. 
 
      

19.  Jag gör saker för att bevisa att jag kan, inte för att jag vill. 
 

     

20.  Jag är rädd att andra ska komma på att jag är en bluff, alltså att jag 
inte är den jag visar mig att vara. 
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Stämmer 
helt 

Stämmer 
ganska 

bra 

Stämmer 
varken 

bra eller 
dåligt 

Stämmer 
ganska 
dåligt 

Stämmer 
inte alls 

  1 2 3 4 5 
21.  Jag ser ofta ner på andra. 

 
     

22.  Jag är nöjd med mitt utseende. 

      

23.  Jag tycker om alla människor 

      

24.  Jag pratar ofta om mig själv och mina känslor. 

      

25.  Mina tankar och åsikter är viktigare än andras. 

      

 

 

 

Stämmer 
helt 

Stämmer 
ganska 

bra 

Stämmer 
varken 

bra eller 
dåligt 

Stämmer 
ganska 
dåligt 

Stämmer 
inte alls 

  1 2 3 4 5 
26.  Jag har aldrig pratat illa om andra 

 
     

27.  De flesta jag känner tycks ha ett bättre liv än jag. 

     

28.  Jag tar mycket plats i sociala sammanhang. 

      

29.  Jag är nöjd med allt i mitt liv. 
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Frågor om skolan 

 

 
 
 

 

Stämmer 
helt 

Stämmer 
ganska 

bra 

Stämmer 
varken 

bra eller 
dåligt 

Stämmer 
ganska 
dåligt 

Stämmer 
inte alls 

  1 2 3 4 5 
1. Jag har lätt för att bli motiverad till att göra skolarbete.  

 
      

2.  Jag känner mig alltid motiverad. 
 
      

3.  Jag går och är orolig inför prov. 
 

     

4.  Jag tycker prov är roligt. 
 
      

5.  Jag har lätt för att lära mig bara om jag lägger tid på 
mina studier.  
 
 

     

  
 
 
 
 
 
 
 

  

Stämmer 
helt 

Stämmer 
ganska 

bra 

Stämmer 
varken 

bra eller 
dåligt 

Stämmer 
ganska 
dåligt 

Stämmer 
inte alls 

  1 2 3 4 5 
6. Jag har tid till att göra det jag vill göra inom skolarbetet.  

 
      

7.  Jag har tid till att göra det jag vill göra på min fritid. 
 
      

8.  Det är viktigt att ha bra betyg. 
 
      

9.  Jag mår dålig om jag får dåliga betyg. 
 
 
 

     

10.  Jag har dåligt självförtroende när det gäller att lära mig ny 
kunskap. 
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Stämmer 
helt 

Stämmer 
ganska 

bra 

Stämmer 
varken 

bra eller 
dåligt 

Stämmer 
ganska 
dåligt 

Stämmer 
inte alls 

  1 2 3 4 5 
11.  All kunskap är viktig. 

 
      

12.  Jag är negativt inställd till att gå till lektioner. 
 
      

13.  Jag har kul när jag är på lektioner. 
 
      

14.  Jag kommer bra överens med mina skolkamrater. 
 
      

15.  Jag kommer bra överens med mina lärare. 
 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stämmer 
helt 

Stämmer 
ganska 

bra 

Stämmer 
varken 

bra eller 
dåligt 

Stämmer 
ganska 
dåligt 

Stämmer 
inte alls 

  1 2 3 4 5 
16.  Jag vill gärna leva upp till mina föräldrars förväntningar inom 

skolarbetet. 
      

17.  Jag vill gärna leva upp till lärarnas förväntningar inom skolarbetet. 
 

     

18.  Jag känner mig pressad av samhället att göra bra ifrån mig i 
skolan. 
      

19.  Jag går i skolan för min skull. 
 

     

20.  Jag trivs i skolan. 
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Stämmer 
helt 

Stämmer 
ganska 

bra 

Stämmer 
varken 

bra eller 
dåligt 

Stämmer 
ganska 
dåligt 

Stämmer 
inte alls 

  1 2 3 4 5 
21.  Jag känner att jag vågar säga vad jag tycker och tänker i skolan. 

 
     

22.  Jag är bra på att skriva självständiga arbeten. 

     

23.  Jag tycker det är kul att skriva självständiga arbeten 

     

24.  Jag är bra på att arbeta i grupp. 

     

25.  Jag tycker det är kul att arbeta i grupp 
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stämmer 
helt 

Stämmer 
ganska 

bra 

Stämmer 
varken 

bra eller 
dåligt 

Stämmer 
ganska 
dåligt 

Stämmer 
inte alls 

  1 2 3 4 5 
26.  Jag är rädd för att misslyckas i skolan. 

     

27.  Jag känner att jag utvecklas inom skolan. 

     

28.  Jag har mål inför framtiden. 

     

29.  Jag mår dåligt eftersom jag inte har några mål 

     

30.  Det är kul att gå i skolan. 
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Självkänsla  
 
Före 

    
Elev Antal frågor Bra Dålig Vet ej Lögnitem (3 frågor) 

1 17 1 16 9 låg 

2 21 11 10 5 hög 

3 17 9 8 9 låg 

4 25 8 17 1 låg 

5 19 8 11 7 låg 

6 25 14 11 1 låg 

7 21 14 7 5 låg 

8 22 13 9 4 låg 

9 18 9 9 8 låg 

Totalt 185 87 98 49   

Procent 79 % 47 %  53 % 21 %   
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Självkänsla   
 
Efter 

Elev Antal frågor Bra Dålig Vet ej Lögnitem (3 frågor) 

1 21 5 16 5 låg 

2 23 13 10 3 låg 

3 20 9 11 6 låg 

4 15 9 6 11 låg 

5 21 11 10 5 hög 

6 25 23 2 1 låg 

7 23 17 6 3 låg  

8 21 17 4 5 låg 

9 20 11 9 6 låg 

Totalt 189 115 74 45   

Procent  81 % 61 % 39 %  19 %   
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Föreläsningsanteckningar 

 

Självförtroende 

”Stark tilltro till den egna personlighetens förmåga att prestera”  

Självkänsla 

”Medvetenhet om den egna personlighetens värde”  

 

Varför ska man ha en bra självkänsla? 

- Livet blir enklare att leva  

- Bygger upp sunda relationer  

- Får ett bra välbefinnande  

- Självkänsla är som kondition  

 

Vad är dålig självkänsla?    

• Du vågar inte ta plats i sociala sammanhang och i livet. 

• Du är självcentrerad och självupptagen. Vill hela tiden synas.  

• Du jämför dig ständigt med andra och du är bara bra om ingen annan är bättre. 

• Duktighetssyndomet. Ser dig själv i dina prestationer. 

• Du ser ner på och pratar skit om andra.  

• Du söker hela tiden bekräftelse från din omgivning. 

• Du mår dåligt för gamla saker som skett.  

• Du gör saker (presterar) för att bevisa för andra att du kan, istället för att göra det du vill.  

• Du tycker du är ful och tror att du vore lyckligare om du vore snyggare. 


