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Sammanfattning 
 

Syftet med denna litteraturstudie är att undersöka självkänslans betydelse för motivation och 

skolprestationer samt att ge förslag på metoder för att gynna självkänslan. Självkänsla är ett 

komplext ämne och undersökningen fokuserar på att ge en övergripande redogörelse av 

frågeställningarna genom en granskning av relevant litteratur, artiklar och en avhandling. 

 

Resultatet visar att självkänslan har betydelse för motivationen och prestationerna och att 

individer med hög självkänsla utgår mer ifrån inre motivationsfaktorer och drömmar när de 

planerar sin framtid än de individer som har låg självkänsla. Även miljön påverkar 

självkänslan och motivationen då individer i en osäker och främmande miljö kan känna 

tveksamhet kring sin egen förmåga och sitt engagemang. Två begrepp som ofta blandas ihop 

är självkänsla och självförtroende och båda två tenderar att påverka prestationer och 

motivation. 

 

För att gynna självkänslan är det viktigt att se och förstå att eleverna är enskilda individer som 

påverkas av både sociala och fysiologiska faktorer. Positiv återkoppling, stödjande omgivning 

och ärligt bemötande gynnar självkänslan. 
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1. Inledning 
 

I Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Skolverket, 2011) står 

angivet att ”personlig trygghet och självkänsla grundläggs i hemmet, men även skolan 

har en viktig roll” (s. 10). Att varje elev upplever sig själv ha samma värde som andra 

elever kan vara en förutsättning för en väl fungerande kunskapsinhämtning (Glasser, 

1996). Att undervisa kan vara komplicerat och svårt även när eleverna vill lära sig. När 

eleverna saknar motivation och vilja är det omöjligt (Ibid.).  

 

I USA har elevernas låga prestationer varit föremål för omfattande kritik sedan i mitten 

av 1940-talet (Glasser, 1996). Även i Sverige har det varit en omfattande debatt de 

senaste tjugo åren kring elevernas försämrade studieresultat och vilka åtgärder som kan 

vara avgörande för att bryta den nedåtgående trenden. I en undersökning som 

Skolverket (2009) genomförde framkommer en oro för de försämrade 

skolprestationerna i de svenska skolorna. Teorier om vad det beror på utgår ifrån bland 

annat den ökade segregeringen i samhället samt att styrningen av skolorna har 

decentraliserats. I undersökningen anges även att undervisningen blivit mer 

individualiserad och även skiljer sig skolor emellan.  Det framkommer även att 

undervisningen blivit mer differentierad med anledningen av en mer integrerad skola 

där det är vanligt med särskiljande lösningar för elever i behov av särskilt stöd (Ibid.). 

 

Motivation är en viktig egenskap hos människan och kan göra stor skillnad för många 

elevers framtida yrkesliv (Giota, 2006). Att elever har motivation till att öka och 

fördjupa sina kunskaper är någonting som har en framträdande roll i dagens skoldebatt 

och anses av många vara en viktig aspekt för en lyckad studieprestation.  

 

Det finns flera olika motivationsteorier som alla har influerats av olika perspektiv. 

Enligt Hedegaard Hein (2012) har det stor betydelse för en motivationsteori om 

människan ses som inifrån- eller utifrånstyrd (inre eller yttre motivation) samt 

färdigutvecklad vid puberteten eller i ständig utveckling. En motivationsteori som utgår 

ifrån att människan är inifrånstyrd tar liten hänsyn till omgivningens behov samt 

påverkan från andra individer till skillnad mot en utifrånstyrd motivationsteori som 

istället tar liten hänsyn till den enskilde individens behov och förutsättningar (Ibid.). 

Hedegaard Hein (2012) representerar den humanistiska skolan och menar att ett 

humanistiskt psykologiskt perspektiv utgår ifrån att människan är mentalt frisk. Det 

mest dominerande behovet hos människan, enligt denna teori, är behovet av 

självförverkligande och varje människa har den största kunskapen om sitt eget liv. Våra 

beteenden styrs av olika behov och när ett behov blir tillfredsställt så är det inte längre 

något behov och därmed inte motiverande (Hedegaard Hein, 2012; Lundgren och 

Lökholm, 2006). Denna teori tar även upp behoven av trygghet, gemenskap och 

uppskattning som kan kopplas samman med människans uppfattning om det egna 

värdet. Enligt Johnson (2003) är behovet av god självkänsla och självrespekt ett av de 

starkaste behoven hos människan. 
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Ett intressant begrepp kring elevers motivation är deras självkänsla och om den har 

någon betydelse för lusten att lära. Om mänskliga beteenden, handlingar och motivation 

styrs av olika behov kan det vara värdefullt för lärare att få en förståelse för vilken 

betydelse självkänslan har för behovens uppkomst och uppfyllelse.  

 

 

1.1 Syfte 

 

Det spelar egentligen ingen roll hur bra undervisningen är och hur mycket läraren 

planerar och strukturerar varje lektion om inte eleverna har viljan att lära sig någonting. 

Det grundläggande i skolans verksamhet bör därför vara att hitta metoder och strategier 

i t.ex. undervisningen som kan öka elevers motivation till lärande. I 

Nationalencyklopedin (2012-12-21) beskrivs didaktik som ”läran om undervisning” och 

att förstå såväl elevers uppfattning om sig själva samt hur betydelsefull undervisningens 

utformning kan vara för enskilda individer kan vara en viktig kunskap om hur en väl 

fungerande skolverksamhet kan skapas.   

 

I undervisningen har motivation en viktig position. En intressant del i det komplexa 

ämnet motivation är självkänsla och syftet med denna undersökning är dels att 

undersöka självkänslans betydelse för motivationen till lärande och dels att hitta 

metoder som kan gynna självkänslan. I denna undersökning kommer ett övergripande 

fokus att läggas på följande två frågor: 

 

1. Vilken betydelse har elevernas självkänsla för deras motivation till studiearbete 

och prestationsförmåga? 

2. Vilka metoder kan skolan och lärarna bland annat använda sig av för att främja 

elevernas självkänsla? 
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2.  Bakgrund 
 

För att få en tydlig bild och för att minska risken att det uppstår felaktiga slutsatser i den 

vetenskapliga analysen kommer det närmast att ges en kortfattad beskrivning av några 

olika begrepp kring självkänsla. Enligt Taube (2000) råder en omfattande 

begreppsförvirring inom självbegreppsområdet och det är då viktigt att vara tydlig med 

vilken betydelse som avses med de ord som används. Begreppet akademisk används i 

detta arbete som en synonym till utbildning. Avslutningsvis i detta kapitel ges en 

övergripande beskrivning av tidigare forskning kring självkänsla, motivation, inlärning 

och skolprestationer. 

 

 

2.1 Självbild (self-concept) 
 

Vi människor har en förmåga att kunna reflektera över och se på oss själva utifrån, 

vilket även ger oss möjligheten till värderingar och jämförelser. Allt eftersom vi får 

tillgång till ny information om oss själva så målar vi upp en egen självbild. Vi är 

beroende av omgivningens uppfattningar och reaktioner och vi anpassar oss genom att 

acceptera eller avvisa dem. Självbilden kan beskrivas som den samlade kunskap som vi 

har om oss själva (Johnson, 2003).  

 

 

2.2 Självkänsla (self-esteem) 
 

Självkänsla är värderingsaspekten av självet och är vilket känslomässigt förhållande 

som vi har till vår egen självbild. Det är även hur vi värderar, respekterar och accepterar 

oss själva (Johnson, 2003). Stark självkänsla kan beskrivas som att ha en inre trygghet 

och att veta vem man är och vad man vill (Masreliez-Steen och Modig, 2004). Enligt 

Wennberg och Norberg (2004, s.68) är självkänsla ”förmågan att uppskatta sig själv för 

den man är” och Hinic (2004, s. 8) beskriver att ” det rör sig om individens egen 

uppfattning av sig själv, dvs. en utvärdering av sig själv som person och av sin 

kompetens”. 

 

Självkänsla kan även beskrivas som någonting vi varken kan se eller ta på men som är 

viktig för vår existens. Den är en utvärdering av självet och beskriver vad vi tycker om 

oss själva (Lindwall, 2011). En stark självkänsla är att tycka om sig själv för den man är 

och att man är nöjd med sin kunskapsnivå och sina färdigheter. Att ha brist på 

självkänsla kan många gånger vara orsaken till att vi beter oss dåligt gentemot andra 

eftersom den styr hur vi handlar och agerar i olika sammanhang (Wennberg och 

Norberg, 2004). Det kan ske genom att individer försöker kompensera bristande 

självkänsla genom ett egoistiskt agerande och bland annat nedvärdera och kränka andra 

individer för att, på ytan, höja sitt eget värde. 
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Självkänsla kan beskrivas som antingen positiv eller negativ och även som hög eller låg 

(Lindwall, 2011). Positiv självkänsla är oftast förknippad med hög självkänsla och 

negativ självkänsla med låg självkänsla. Dessa nivågrupperingar sätts i relation till olika 

självskattningsskalor där en hög poäng indikerar en positiv självkänsla och en låg poäng 

visar på en negativ självkänsla (Ibid.). 

 

Det finns två olika metoder för att skapa och forma självkänsla. I den ena metoden, yttre 

självkänsla, är det vi själva som är aktiva i skapandet av självkänslan. Det är t.ex. 

genom kompetens och kunskap som vi själva kan öka vår självkänsla. I den andra 

metoden, inre självkänsla, får vi självkänsla genom att vår omgivning ger oss 

känslomässiga bekräftelser. Det kan vara att personer i vår närhet uppmuntrar oss och 

talar om för oss att vi är duktiga och att vi duger (Johnson, 2003). 

 

Enligt Lindwall (2011) finns det inte någon egentlig samsyn om självkänsla och dess 

definition inom forskningen. Det finns däremot olika teorier och synsätt som ger sina 

beskrivningar på vad självkänsla är och hur den ska tydas. I detta examensarbete 

används ordet självuppfattning som en synonym till självkänsla. 

 

 

2.3 Självförtroende (self-confidence) 
 

Vårt självförtroende är kopplat till vad vi gör och kan därmed skifta från situation till 

situation. Det kan förändras från dag till dag och kan även skifta mellan olika 

aktiviteter, vilket skiljer sig från förhållandet med vår självkänsla. Självförtroendet kan 

vara högt inom ett specifikt område som till exempel matematik och lågt inom till 

exempel svenska. Inom det område där vi känner oss säkra och där vi vet hur vi ska 

agera och vad som troligen kommer att ske känner vi självförtroende (Johnson, 2003; 

Masreliez-Steen och Modig, 2004). Självförtroendet speglar tron på den egna förmågan 

inom ett speciellt område eller som Wennberg och Norberg (2004) skriver ”förmågan 

att uppskatta sig själv för det man gör” (s. 68). 

 

 

2.4 Självsäkerhet (self-assurance) 
 

Att vara självsäker betyder inte att man har en god självkänsla. Många gånger kan 

självsäkerheten istället vara ett sätt att dölja sin osäkerhet och låga självkänsla. En 

beskrivning är att den visar med vilken attityd som en person gör något i sociala 

situationer (Johnson, 2003). Självsäkerheten är den yttre fasad som vi själva väljer att 

visa upp gentemot andra (Masreliez-Steen och Modig, 2004). 
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2.5 Självreglering (self-regulation) 
 

Självreglering kan beskrivas som individens förmåga att följa ett, på sikt, mer 

fördelaktigt beteende istället för att följa de inre tankar och känslor som finns för 

stunden och som är direkt kopplade till en kortsiktig fördel. Det kan till exempel vara att 

en person inte väljer att börja röka igen efter ett längre uppehåll trots att det finns en 

inre längtan efter att börja igen. Det kan även vara förmågan att kliva upp ur soffan och 

ge sig iväg på en joggingrunda trots att de inre tankarna inte vill någonting annat än att 

sitta kvar (Lindwall, 2011). En förenklad beskrivning kan vara förmågan att tänka 

långsiktigt istället för kortsiktigt. Självregleringen påverkar ständigt vårt agerande i 

olika situationer och har stor inverkan på vår hälsa och på vårt välbefinnande (Ibid).  

 

Att lyckas i sin självreglering leder fram till en bättre självkontroll som, enligt Lindwall 

(2003), bland annat kan gynna betygen i skolan genom att eleverna har en förmåga att 

behålla koncentrationen på mindre intressanta och stimulerande uppgifter istället för att 

göra någonting som är roligare för stunden. En bra självkontroll kan, enligt Lindwall 

(2003) även kopplas till en hög självkänsla. 

 

 

2.6 Självrespekt (self-respect) 
 

Att ha självrespekt är ”att gilla sig själv och att känna sig trygg, aktad och värdefull” 

(Johnson, 2003, s. 40). Ett av människans starkaste behov är självrespekt, eftersom det 

inger en trygghet och ett lugn som gör att vi mår bra. Det kan trots detta vara bra att ha 

lite tvivel så att behovet av självrespekt inte blir helt tillfredsstället, eftersom när 

behovet är uppfyllt riskerar utvecklingen att stagnera (Johnson, 2003). 

 

 

2.7 Tidigare forskning om självkänsla 

 

Enligt Nationalencyklopedin betyder självkänsla ”självuppfattning, inom psykologin en 

med känslor och värderingar förbunden del av en persons självmedvetande” (2012-09-

04). Begreppet självkänsla är, enligt forskningsvärlden, komplext och svårbegripligt och 

svårt att få en entydig förklaring på, vilket ofta är fallet med olika psykologiska 

fenomen (Lindwall, 2011; Hinic, 2004). Till vardags behandlas ofta självkänsla ändå 

som något självklart och enkelt och något som kan förstås av alla. Cigman (2004) 

beskriver självkänsla som en av hörnstenarna i den omfattande organisationen kring 

självuppfyllelse och självhjälpsstrategier. Trots att självkänsla tillsynes har en sådan 

betydande position i samhället, ses fokuseringen kring självkänsla ofta med tveksamhet 

och misstro bland dagens forskare (Ibid.). 

 

Människan har alltid haft tankar kring sin egen existens och sina inre mentala 

egenskaper. Före 1800-talet hade kristendomen ett starkt fäste vilket gjorde att frälsning 
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och självförverkligande bestod i att följa Bibeln och Kristi bud (Lindwall, 2011). I slutet 

av 1800-talet blev psykologin ett eget vetenskapligt område vilket gjorde att det blev en 

mer riktad fokusering på självet (Johnson, 2003). Från 1930-talet och framåt finns det 

flera forskare som påtalat att ett av de viktigaste behoven för människor är att ha en 

positiv uppfattning om sig själv (Lindwall, 2011). En positiv självbild är starkt kopplat 

till att uppfatta sig själv som kompetent och värdefull samt att vara omtyckt av andra. 

 

I USA, med början på 1960-talet, fick självkänslan en viktig position i forskningen 

kring människans välmående och utveckling. En hög självkänsla kopplades samman 

med positiva beteenden hos människan och en minskad risk för problem som till 

exempel ångest, rädsla, kriminalitet och depressioner (Lindwall, 2011). I samband med 

detta kom även idén om att skapa olika program för att höja självkänslan hos 

människorna, vilket man då hoppades skulle leda till en positiv effekt på bland annat 

elevprestationerna i skolan. Dessa program pågick under en längre tid och i 

slutsummeringen av dessa åtgärder, som kom i slutet av 1980-talet, framgick att det inte 

alls fått den effekt som man hoppats på. Det gick inte att påvisa att självkänslan har en 

stor inverkan på vårt beteende, men man valde ändå att förtydliga att självkänslan är en 

betydande faktor till många sociala problem. Denna omfattande undersökning inklusive 

dess slutsats har banat väg för uppfattningen att självkänslan har en viktig betydelse för 

bland annat skolans verksamhet (Ibid.).  

 

Lindwall (2011) skriver att det i böcker om självkänsla finns många olika metoder och 

teorier för självhjälp som ofta inte har någon vetenskaplig grund. Sådana teorier kan 

t.ex. handla om hur människan ska lära känna sig själv och marknadsförs överallt i 

samhället genom tidningarsartiklar, digitala medier och reklamutskick till hushållen. I 

sin strävan att förenkla komplicerade fenomen kommer populärpsykologins metoder i 

rampljuset som då inte helt stämmer överens med de teorier som vetenskapliga 

forskningsrön beskriver (Ibid.).  

 

Enligt Johnson (2003) har den omfattande satsningen på individualismen även orsakat 

en ökad fokusering på självkänslans betydelse. Begreppet självkänsla har nästan blivit 

synonymt med någonting negativt då det visat sig att barnens utveckling inte alltid 

gynnas av en för stor fokusering på det unika och fantastiska hos varje enskild individ 

(Ibid.).  

 

Kristjánsson (2007) beskriver självkänsla som en fråga om attityder istället för endast 

en tro. Han menar att självkänsla inte har en tydlig och klar mening i vårt språk, att 

självkänsla är svårt att definiera på endast ett sätt samt att det är den 

samhällsvetenskapliga uppfattningen om självkänsla som är normerande. Vidare 

beskriver han bland annat en vanlig metod (Rosenberg Self-Esteem Scale) för att mäta 

självkänsla som handlar om att bedöma sig själv på en skala mellan 1 till 10. Kritiken 

mot denna metod gäller främst att den inte ger en helhetsbedömning då den inte tar 

hänsyn till individens föreställningar om vad som är betydande för självet. Det är även 
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så att denna metod endast mäter den utvärderande delen av självkänsla istället för att 

även ta hänsyn till påverkan och känslor (Ibid.). Även Lindwall (2011) beskriver samma 

metod och menar att det är ett instrument som mäter ”en övergripande faktor av 

självkänsla” (s. 75).  

 

Enligt Hinic (2004) gör en del forskare en indelning av självkänslan i en basdel och en 

del som är kopplad till prestationer. Bassjälvkänslan påverkas väldigt lite av andra 

människors värderingar av den enskilde individen och är mer kopplat till vilka 

relationer som individen har till andra samt hur individen upplever friheten och 

integriteten att uttrycka åsikter och känslor. Den prestationsbaserade självkänslan 

påverkas mer av andra individers uppfattning om den egna kompetensen och 

kapaciteten (Ibid.). 

 

Svårigheterna med att bestämma och mäta psykologiska fenomen handlar dels om att 

det individuella i dessa fenomen ofta tenderar att vara olika mellan olika personer 

beroende på t.ex. kulturell bakgrund, tolkningar och kompetens. En annan svårighet 

består i att människan har en förmåga att försköna den egna självbilden genom att 

förskjuta ofördelaktig information och inta en självsäker attityd som inte stämmer 

överens med hur personen egentligen tycker, tänker och agerar (Johnson, 2003). Vi kan 

även konstruera ett yttre skal som visar den person som omgivningen förväntar sig att få 

se, vilket kan fungera bra om det finns påtagliga likheter med hur vi egentligen är. Om 

den bild som vi väljer att visa utåt inte stämmer med den uppfattning vi har om oss 

själva blir det ofta ohållbart i ett längre perspektiv och kan då orsaka låg självkänsla och 

psykologiska problem (Ibid.).  

 

Den omfattande utveckling som vårt samhälle har genomgått och fortfarande är med om 

påverkar självkänslan. Den trygghet som vi känner i de traditionsbundna livsmönster, 

värderingar och ageranden som vi är vana att leva efter, slås samman av det 

förändringsarbete som initieras av nya generationer (Masreliez-Steen och Modig, 2004). 

Det är t.ex. inte längre självklart att kvinnor tar hand om barn och hem medan männen 

arbetar. Våra nya roller skapar en osäkerhet som sprider sig till vår uppfattning om det 

egna värdet och tron på den egna förmågan.  

 

Globalisering och invandring ökar behoven av människors förståelse och acceptans för 

varandras olikheter (Masreliez-Steen och Modig, 2004).  

 

Hur vi förhåller oss till denna utveckling har med vår egen 

grundtrygghet att göra – och tryggheten kommer av självkänsla 

(Masreliez-Steen och Modig, 2004, s. 9). 
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2.8 Självkänsla, motivation, inlärning och skolprestationer 

 

Självkänsla och motivation är två begrepp som förefaller ha någon form av koppling till 

varandra. När det gäller motivation kan det delas in i inre (intrinsic) motivation och 

yttre (extrinsic) motivation (Murphy och Roopchand, 2003; Giota, 2006). Inre 

motivation är när individen är nyfiken och intresserad av att lära sig någonting medan 

yttre motivation är kopplat till att lära sig någonting för att få någon form av belöning 

eller uppskattning från omgivningen (Ibid). Enligt Hinic (2004) är motivation ”ett 

begrepp som förklarar varför individer beter sig och agerar på ett visst sätt” (s. 2) och att 

starka inre motivationsmål har stor chans att utvecklas genom självständiga prestationer, 

hård ansträngning och en förmåga att själv värdera sina prestationer. 

 

I 1990-talets Sverige skedde en förändring beträffande skolans uppgifter. Det nya 

systemet innefattade betyg som baserades på vilka mål och kunskaper som eleverna 

uppnått (Giota, 2006). Dessa kunskapskrav blir således en värdering av enskilda 

individers förmåga att prestera och samtidigt en risk att en del individer får en 

indikation på att inte vara godkända i samhället. Giota (2006) beskriver en studie över 

vilken inverkan som föräldrar, lärare och vänner har på självuppfattningens utveckling 

inom det akademiska området. Det var elever i årskurs fem till åtta som deltog i 

undersökningen som gjordes i början av 1990-talet. Den visade att det var lärarens roll 

som hade störst betydelse för elevernas självuppfattning. Det finns därmed en indikation 

på att skolans betydelse för elevernas utveckling är stor och att t.ex. undervisningens 

utformning kan ha en betydelse.  

 

Kaniuka (2010) påtalar att det varit en omfattande forskning under flera årtionden kring 

kopplingen mellan självkänsla och skolprestationer. Relationen dem emellan är trots 

detta svårbestämd. Giota (2002) menar att det finns flera empiriska studier som visar att 

elevers kognitiva förmåga, skolprestationer, sociala beteenden och känslor påverkas på 

något sätt av skolan och att effekten även varierar mellan olika skolor. Enligt 

Vasalampi, Salmela-Aro och Nurmi (2010) finns flera undersökningar som visar att 

elevers motivation och självkänsla påverkas av skolbyten, vilket indikerar att det finnas 

en koppling mellan dessa båda begrepp. 

 

Enligt Ferkany (2008) finns det en allmän uppfattning om att individer med hög 

självkänsla ofta har beteendemässiga fördelar som inkluderar bland annat 

självständighet, ansvarstagande, motstånd mot påverkan från omgivningen, vilja att anta 

nya utmaningar, förmåga att hantera både positiva och negativa känslor samt en vilja att 

hjälpa andra. Dessa förmågor är även önskvärda på en utbildningsmässig nivå då de kan 

gynna inlärning och prestationsförmåga (Ibid.). Inlärning kan, enligt Taube (2000), 

delas in i antingen varm eller kall inlärning. Varm inlärning är det som sker utan att vi 

egentligen förstår och tänker på det. Det kan vara i vardagliga situationer utan någon 

direkt ansträngning. Kall inlärning är istället det som sker i skolan och som är mer 

isolerad och kräver mer ansträngning och motivation till lärande (Ibid.). 
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Smith (2002) anser att det är viktigare med självförtroende och en positiv attityd hos 

eleverna än att de kan stava rätt samt att omsorg och kärlek har stor betydelse för hur en 

individ utvecklar självkänsla och självförtroende. De barn som blir älskade och 

omhändertagna av sina föräldrar under uppväxten har större chans att bli välanpassade 

och framgångsrika vuxna än de barn som växer upp utan stöd och kärlek (Ibid.). Även 

Ferkany (2008) påtalar att ny forskning visar att en grundläggande trygghet och 

samhörighet med föräldrarna är positivt kopplat till akademisk motivation och 

prestationer. Även social jämförelse mellan individer kan ha både positiv och negativ 

inverkan på självkänslan (Kesici och Erdogan, 2010). Enligt Hinic (2004) är begreppet 

självkänsla komplext och svårdefinierat samt att det ofta felaktigt används som en 

synonym till bl.a. självförtroende. 
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3. Metod 
 

I detta avsnitt presenteras varför en litteraturstudie har valt som metod, vilka 

tillvägagångssätt som har använts vid urvalet av undersökningsmaterialet samt hur 

undersökningen av det utvalda materialet har gått till. Avslutningsvis beskrivs även de 

avgränsningar som har gjorts under arbetets gång. 

 

3:1 Val av metod 

 

Som metod har valts en litteraturstudie av relevanta vetenskapliga artiklar, en 

avhandling samt litteratur som berör ämnet självkänsla. Anledningen till detta är att det 

redan finns omfattande forskning kring just självkänsla och motivation till lärande 

(Lindwall, 2011 ). Att utgå ifrån flera olika undersökningar i analysen ger ett bredare 

underlag till resultatet och ökar även möjligheten till att finna olika ståndpunkter. Det 

bör säkerställa ett mer tillförlitligt resultat än om analysen endast skulle baseras på en 

enda undersökning (Forsberg och Wengström, 2008; Ejvegård, 2009). Att göra en 

litteraturstudie ger också en möjlighet att jämföra olika undersökningar och på så sätt 

öka förståelsen för olika tolkningar av begreppet och att bidra med kunskap om själva 

ämnet och dess komplexitet. 

 

3:2 Urval av undersökningsmaterial 

 

I denna undersökning har tio artiklar i vetenskapliga tidskrifter analyserats. Dessa 

artiklar har dels valts genom omfattande sökning i databaserna Eric(EBSCOhost) och 

Academic Search Elite samt sökning i en specifik tidskrift. Vid sökningen i databaserna 

läste jag titel och abstract och valde ut tio artiklar som var mest relevanta utifrån mitt 

valda ämne. Vid sökningen användes följande sökord: Self-esteem, motivation, 

education och students motivation.  

 

Eftersom de utvalda artiklarna från de två databaserna endast härrör från 

undersökningar utanför Sverige valde jag även att söka artiklar från de senaste tio årens 

nummer av tidskriften Pedagogisk forskning i Sverige och som beskriver ämnet från en 

svensk synvinkel. Vid denna sökning hittades två artiklar som handlar om självkänsla 

och motivation i skolan. 

 

I fyra av artiklarna presenteras resultatet från egna undersökningar, medan de övriga sex 

artiklarna istället är en beskrivning av tidigare litteratur, men där författarnas 

ställningstaganden och åsikter framkommer. Genom en sökning i Libris, med sökorden 

självkänsla och motivation, valdes i ett första steg tre avhandlingar ut. Genom att läsa 

sammanfattningarna bedömdes en avhandling vara relevant till denna undersökning. 
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Vid urvalet av relevant litteratur i ämnet gjordes en sökning på HelGebibliotekens 

databas med sökorden självkänsla och motivation. Efter en sortering efter relevans 

gjordes urvalet genom en läsning av böckernas sammanfattning för att se vilka böcker 

som behandlade ämnet självkänsla på både en grundläggande och en avancerad nivå. 

Anledningen till detta urval var en önskan om en så bred forskningsbakgrund som 

möjligt för att kunna skapa en förståelse för ämnets komplexitet. 

 

3.3 Utförande 

 

När artiklar och avhandling hade valts ut lästes de igenom varpå relevanta stycken och 

meningar markerades utifrån de olika frågeställningarna. I litteraturen gjordes ett urval 

utifrån innehållsförteckningen genom en granskning av kapitelformuleringarna och dess 

relevans till ämnet. Alla markeringar och valda kapitel lästes igenom ytterligare några 

gånger för att dels säkerställa dess relevans och för att göra en sammanfattande 

beskrivning av innehållet och textens budskap. Då det är min tolkning av texternas 

relevans bör kategoriseringen anses som subjektiv.  

 

 

3.4 Avgränsningar 

 

Självkänsla är ett komplext begrepp som kan undersökas utifrån flera skiftande 

infallsvinklar. I detta arbete har därför några avgränsningar gjorts för att kunna göra en 

genomgående beskrivning utifrån de två frågeställningarna. I det undersökta materialet 

finns specificerade beskrivningar utifrån dels kön och dels ålder, men eftersom detta 

arbete fokuserar på självkänsla och skolprestationer rent generellt så har köns- och 

åldersaspekten uteslutits. Vid urvalet av relevanta artiklar har endast publiceringar från 

de senaste tio åren tagits med eftersom det ansågs mer intressant att analysera de 

forskningsresultat som till stor del utgår ifrån dagens samhällsstruktur. 
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4. Resultat 
 

I den valda forskningslitteraturen framgår att självkänsla är ett komplicerat ämne med 

olika synvinklar och åsikter. Frågan kring självkänslans betydelse är inte enkel att 

besvara eftersom de utvalda författarna inte har helt samstämmiga uppfattningar. Med 

anledning av detta har jag valt att i resultatet presentera en övergripande redogörelse av 

de olika författarnas belysningar, ställningstaganden och resultat. 

 

 

4:1 Självkänslans betydelse för studiearbete och prestationsförmåga 

 

Självkänsla delas in i hög och låg nivå, där låg självkänsla ofta kopplas samman med 

låga prestationer i skolan samt även missbruk och kriminalitet. Det finns dock studier 

som visar att låg självkänsla inte alls är orsaken till sämre prestationer i skolan samt 

många sociala problem som missbruk, kriminalitet och rasism (Cigman, 2004; Smith, 

2002). En individ med hög självkänsla kan ibland ses med skepsis då han eller hon 

istället kan beskrivas som självbelåten och inbilsk, men oftast tolkas hög självkänsla 

som någonting eftersträvansvärt och med fokus på att ha endast positiva känslor om sig 

själv (Cigman, 2004). Lindwall (2011) påtalar att det, enligt en validitetsundersökning, 

endast finns ett svagt samband mellan självkänsla och skolprestationer, men att det även 

är viktigt att förtydliga att man inte ska ”förvänta sig att ett övergripande och generellt 

mått som självkänsla ska ha starka samband med specifika beteenden” (s. 108). Även 

Kristjánsson (2007) konstaterar, enligt sin studie, att det endast finns en svag koppling 

mellan låga skolprestationer och låg självkänsla samt mellan hög självkänsla och 

framgångsrika prestationer. Det är istället familjebakgrunden som har betydelse för 

både självkänslan och prestationerna samt att förbättrade skolprestationer tenderar att ha 

en positiv inverkan på självkänslan (Ibid.). Vidare menar Kristjánsson (2007) att 

kopplingen mellan självförtroende och skolprestationer är starkare än mellan självkänsla 

och skolprestationer vilket även förtydligas av Ferkany (2008) som påtalar att 

självförtroende oftare kopplas samman med prestationer än med självkänsla. 

 

Vasalampi, Salmela-Aro och Nurmi (2010) beskriver undersökningar där ungdomar 

med hög självkänsla tenderar att utgå mer ifrån inre önskningar och drömmar när de 

planerar sina framtida mål än de med låg självkänsla. Även Hinic (2004) påtalar utifrån 

sin undersökning att hög självkänsla har en stark koppling till inre motivationsfaktorer. 

Ytterligare undersökningar visar att elever som trivs dåligt i skolan har få inre orsaker 

till att anstränga sig för att lyckas uppfylla sina mål medan det är tvärtom för de elever 

med högt välbefinnande (Vasalampi, Salmela-Aro och Nurmi, 2010). 

 

Cigman (2004) påtalar att självkänslan har en avgörande betydelse för en individs 

självförtroende inom ett specifikt område samt för motivationen att lyckas akademiskt 

och som människa, vilket innebär att självkänslan kan anses ha betydelse för 

studieprestationerna. Självkänsla handlar inte bara om att känna sig älskvärd utan även 
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om att ha förtroende för sin egen förmåga, vilket kan kopplas samman med 

självförtroende (Ibid.).  

 

Enligt Vasalampi, Salmela-Aro och Nurmi (2010) kan övergångar till mellan- eller 

högstadiet påverka ungdomars utveckling negativt. Det kan t.ex. orsaka försämrad 

självkänsla och inre motivation, eftersom ungdomarna byter till en miljö där det ofta 

finns andra individer som har en mer omfattande kunskap och presterar bättre än de nya 

eleverna. Anledningen är då att de elever som genomför skolbytet jämför sig själva med 

de elever som dels är äldre och dels har större kunskap vilket får följden att de värderar 

sin egen kunskap och den egna prestationen som mindre värd (Ibid.). Även Kesici och 

Erdogan (2010) gör en liknande beskrivning när de påtalar en skillnad på sociala 

jämförelser beroende på om de är uppåtgående eller nedåtgående. De förtydligar att 

dessa två kan ha både positiv och negativ inverkan på självbilden och självkänslan. När 

en individ möter en person som presterar bättre (uppåtgående jämförelse) kan det 

antingen inspirera till en vilja att försöka prestera lika bra eller så kan det leda till en 

frustration över den egna oförmågan och även en bekräftelse på det egna misslyckandet. 

Ett möte med en person som presterar sämre (nedåtgående jämförelse) kan antingen ge 

förhoppningar och en ökad tro på den egna förmågan eller så kan det leda till en 

anpassning till den ”sämre” nivån då tron på den egna förmågan vacklar (Ibid.). I den 

undersökning som Kesici och Erdogan (2010) genomförde framkommer att ångest inför 

matematikundervisningen är högre hos de elever som har låg självkänsla än de som har 

hög självkänsla. 

 

Vasalampi, Salmela-Aro och Nurmi (2010) visar med sin studie att elever som väljer en 

utbildning som passar deras akademiska nivå och motivation visade en ökning i antalet 

inre orsaker att sträva mot ett utbildningsmässigt mål och en minskning i antalet yttre 

orsaker samt att det som gynnar skolelevers självkänsla är att göra framsteg mot ett 

utbildningsmässigt mål. Elever som innan skolbytet har en hög självkänsla tenderar att 

utvärdera sina utbildningsmässiga mål genom att koppla framstegen till egna 

prestationer istället för yttre orsaker som t.ex. utformningen av undervisningen och 

belöningar från omgivningen. Även Murphy och Roopchand (2003) anknyter till detta 

genom att förtydliga att personer med låg självkänsla ofta har svårt att glädjas åt 

framgångar som individen själv ansvarar för eftersom det inte stämmer överens med den 

egna självuppfattningen. Det är lättare för personer med låg självkänsla att glädjas åt 

framgångar som orsakats av yttre faktorer eftersom det då inte inkräktar på 

uppfattningen om den egna förmågan. Personer med låg självkänsla har svårt att inleda 

ett arbete utifrån ett inneboende intresse då dessa individer hellre misslyckas än riskerar 

att hållas ansvariga för en lyckad uppgift. Då tron på den egna förmåga och sitt eget 

värde är extremt låg, blir det svårt att förklara lyckade prestationer. För att undvika detta 

dilemma agerar de oftast utifrån yttre påverkan (Ibid.).  

 

Kristjánsson (2007) påtalar att upprepade empiriska undersökningar visar att personer 

med låg självkänsla föredrar att umgås med individer som bekräftar den uppfattning de 



 

14 

 

har om sig själva, även om det innebär att de blir trakasserade, smutskastade och 

utnyttjade. Önskan om att bekräfta sin uppfattning är starkare än att förändra den. Giota 

(2002; 2006) beskriver det som ett sätt för elever med svårigheter i skolan att skydda sin 

självkänsla. De utgår ifrån ett destruktivt lärande vilket innebär att de undviker att läsa 

inför prov och gör inte sina läxor. Misslyckandet kan då förklaras med att de inte hade 

läst på (Ibid.). 

 

Kaniuka (2010) menar att låga prestationer i skolan är kopplade till låg självkänsla och 

att många elever som riskerar att hoppa av skolan eller som redan har gjort det ofta visar 

en låg självkänsla och ett sämre självförtroende än de elever som lyckas bra i skolan. 

Elevernas självkänsla och självbild, som påverkas och formas av hur lärare och andra 

elever bedömer och bemöter dem i skolan, har betydelse för utvecklingen och även för 

senare relationer (Giota, 2002). De flesta forskare är överens om att elevernas generella 

självuppfattning är kontentan av hur de uppfattar och värdesätter sin egen kompetens 

inom bl.a. det akademiska, sociala och fysiska området (Giota, 2006). 

 

En god eller dålig självkänsla och ››självbild›› i skolåldern är oftast 

relaterad till skolprestationer, men också till aspekter som rör social 

kompetens, som att exempelvis kunna samarbeta, visa empati och 

använda ett handlingsmönster som är i överensstämmelse med 

situationens krav och möjligheter.  (Giota, 2002, s. 287). 

 

Vasalampi, Salmela-Aro och Nurmi (2010) menar att motivationshöjande framsteg och 

välbefinnande gynnar varandra och kan leda till en successiv ökning av både 

prestationer och självkänsla. Det kan kopplas samman med Kaniuka (2010) som påtalar 

att en positiv självkänsla gynnas genom positiva prestationer.  

 

Att teoretiskt förstå självkänslans starka fäste stödjer två utbildningsmässigt viktiga 

påståenden, nämligen att självkänsla är viktigt för det självförtroende som eleverna 

behöver för att engagera sig i och lyckas med skolarbetet samt att självkänslan kan 

förebyggas i skolorna utan att det har en negativ inverkan på arbetet med andra 

utbildningsmässigt viktiga syften (Ferkany, 2008).  

 

Ett mer kritiskt förhållningssätt gentemot självkänsla inom utbildningssektorn intas av 

Smith (2002). Han menar att självkänsla har fått för stora proportioner gentemot 

skolprestationer och att påståenden som att självkänsla är nödvändig för lyckade 

skolprestationer riskerar att underminera fokuseringen på kunskap och inlärning. Målet 

med utbildningen verkar vara att öka självkänslan oberoende av kunskapsinhämtning 

och lärande. Han poängterar att det är en fördel om självkänslan kan införas i det 

pedagogiska systemet som någonting viktigt och bra, men att det inte bör vara direkt 

eftersträvansvärt eller det enda som man fokuserar på. Att inte fokusera på självkänslan 

inom utbildningen kan inte betraktas som att svika eleverna (Ibid.). 
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Människan anses ha en inre önskan att värdera sig själv positivt (Taube, 2000). Om en 

individ arbetar för att förstå sin omgivning och lära sig nya saker om sin tillvaro, men 

hela tiden stöter på misslyckanden som försvagar självbilden, kan det leda till 

handlingar för att försöka behålla en del av självkänslan. Detta agerande kan därmed 

vara viktigare för den enskilde individen än lusten att lära. Genom att undvika svåra 

inlärningsuppgifter kan misslyckanden undvikas och därmed kan en passiv 

inlärningsstil ses som en skyddande metod för att förhindra att en svag förmåga 

synliggörs. Upprepade misslyckanden inom t.ex. teoretiska ämnen i skolan kan leda till 

att individer, som ett sätt att skydda sin självkänsla, bedömer dessa ämnen som mindre 

viktiga och istället fokuserar på mer praktiska ämnen i sin strävan efter att lyckas (Ibid).  

Enligt Murphy och Roopchand (2003) är personer med hög självkänsla ofta 

framgångsrika i sitt arbete och övervinner motgångar snabbare än de som har låg 

självkänsla. Det finns även indikationer på att personer med hög självkänsla som stöter 

på en motgång, ofta fokuserar på ett annat område där de känner sig mer säkra för att 

trycka ner de negativa tankar som kan uppstå när de är med om ett misslyckande. I den 

undersökning som Murphy och Roopchand (2003) genomförde framkommer en positiv 

koppling mellan studenters självkänsla och inre motivation till lärande. 

 

Enligt Taube (2000) har många personer inom skolan uttryckligen poängterat att det 

finns ett samband mellan självkänsla och prestationerna i skolan och i många 

undersökningar visas även att sambandet finns och att det inte är något som är 

slumpmässigt. Det är dock så att sambandet inte bevisligen är starkt, men att det 

samtidigt finns en viss tveksamhet kring hur undersökningarna genomförts samt deras 

tillförlitlighet. Enligt Taube (2000) har undersökningarna större fokus på att mäta den 

generella självkänslan istället för att se på relationen mellan den uppfattade och den 

faktiska prestationsförmågan inom ett specifikt ämne. I undersökningarna framkommer 

även ett starkare samband mellan en negativ självbild och sämre prestationer än mellan 

positiv självbild och höga prestationer (Ibid.). Att en individ har en god självbild 

behöver inte betyda att personen överpresterar, men chansen är större.  

 

Självbildsforskare är, enligt Taube (2000), överens om att självkänslan är kopplad till 

prestationer. Det som fortfarande är oklart är om det är självkänslan som påverkar 

prestationerna eller tvärtom. 

 

 

4:2 Metoder för att främja elevernas självkänsla 

 

Cigman (2004) beskriver att om lärare ska främja en hälsosam självkänsla bör de först 

klargöra vad som menas med hälsosam. Det som annars är viktigt är att psykologiska 

fenomen behandlas av psykologer som har den kunskap som krävs. Det som lärare kan 

fokusera på är att uppmärksamma när hög självkänsla är en täckmantel för låg 

självkänsla d.v.s. att se om den självsäkra attityden stämmer överens med vad som finns 

på insidan, vilket annars kan innebära att läraren förstärker den låga självkänslan genom 
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att t.ex. ge för svåra uppgifter eller ställa för höga krav. Det är även viktigt att lärare kan 

hantera låg självkänsla hos eleverna och förstår att låg självkänsla kan vara en 

indikation på psykologisk skada som, i sin tur, kan orsaka stora problem i skolarbetet. 

Genom att uppmuntra och berömma individer med låg självkänsla samt att lära dem att 

acceptera den egna kunskapsnivån och situationen kan självkänslan gynnas (Ibid.). 

Även Murphy och Roopchand (2003) påtalar, utifrån sin studie, att det är viktigt för 

individer att få en positiv återkoppling för att kunna fortsätta att engagera sig i 

utmanande uppgifter. För att våga utmana sin egen förmåga krävs det att personer med 

låg självkänsla får stöd av sin omgivning (Ibid.). Enligt Smith (2002) är det 

undervisning i stora klasser som ofta är orsaken till låg självkänsla eftersom det i sådana 

miljöer ofta är vanligt att lågpresterande elever ofrivilligt synliggörs, vilket Ferkany 

(2008) beskriver som ett av lärarens dilemman då det kan vara problematiskt att 

samtidigt gynna positiv självkänsla och fostra eleverna både akademiskt och socialt. 

 

Att analysera sina egna prestationer kan ske på olika sätt beroende på vilket synsätt man 

väljer att utgå ifrån. Smith (2002) beskriver en lärarinnas vardag i en fattig del av 

London, där hon arbetar för att öka elevernas självkänsla. Hon utgår ifrån att synliggöra 

det som eleverna har klarat av och fått kunskap om istället för att fokusera på det som 

eleverna inte kan. Genom att uppmuntra eleverna till en positiv inställning till den egna 

förmågan kan det gynna självkänslan och skapa självförtroende och positiva attityder 

(Ibid.). Även Kaniuka (2010) förtydligar att lärarens fokus bör vara att förbättra 

elevernas skolprestationer som ett led i att öka elevernas självkänsla, d.v.s. att lyckas 

med sina skoluppgifter ökar självkänslan.  

 

Smith (2002) poängterar att det är viktigt att läraren är ärlig i sin respons till eleverna. 

Läraren har ett stort ansvar när det gäller att, på ett korrekt sätt, ge återkoppling på 

sämre prestationer speciellt när det sker i närvaro av utomstående personer. Det är inte 

bra att säga att någonting är bättre än det är och att ösa beröm över någonting som inte 

är extraordinärt eftersom det då blir svårt att visa uppskattning för det som verkligen är 

utomordentligt bra. Att förbättra självkänslan hos eleverna bör ses som någonting 

positivt, men en bra lärare kan göra det utan att ha det som ett medvetet mål (Ibid.). 

Ferkany (2008) vidhåller att det är utbildningsmässigt viktigt att prioritera, både det 

direkta och indirekta, arbetet med att gynna självkänslan Smith (2002) och Kristjánsson 

(2007) påtalar däremot att det är viktigare att lärare, i första hand, fokuserar mer på 

akademiska prestationer än på att bygga upp självkänsla.  

 

Ferkany (2008) anser att självkänsla har stor betydelse för det självförtroende och den 

motivation som elever behöver för att lyckas uppfylla utbildningsmässiga mål och att 

den bör underlättas genom ett bra samspel mellan elev och lärare samt mellan eleven 

och skolans sociala miljö. Även Smith (2002) och Wennberg och Norberg (2004) 

poängterar hur viktigt det är att det finns ett bra samspel mellan lärare och elev. För att 

läraren ska kunna förebygga eller åtgärda låg självkänsla hos eleverna krävs att lärarens 

egen självkänsla är på en tillfredsställande nivå eftersom det annars finns en ökad risk 
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för att läraren, i sin strävan att stärka sin egen position, nedvärderar en elev som redan 

tidigare har låg självkänsla (Ibid.). Det är även viktigt att läraren har en självsäkerhet på 

rätt nivå d.v.s. att den yttre fasaden som läraren väljer att visa gentemot sina kollegor 

och elever är en realistisk bild. En lärare som försöker visa en annan bild av sig själv än 

vad som egentligen är riktig, riskerar att ge ett opålitligt intryck (Wennberg och 

Norberg, 2004). 

 

Inom motivationsforskning finns begreppet coping (bemästrande) som är de strategier 

som olika elevgrupper använder för att bearbeta stress samt hantera de svårigheter som 

de möter i skolan (Giota, 2002). Enligt de strategierna så följer, elevernas självkänsla 

och tillvägagångssätt att bemästra, en utvecklingslinje som påverkas av dels de 

prestationer och beteenden som eleverna har influerats av under sin utveckling samt 

även om och i vilken mån som eleverna har kommit i kontakt med en stödjande 

omgivning som kunnat knyta an till eleverna på ett korrekt sätt (Ibid.).  Giota (2002) 

påtalar även att: 

 

 För att kunna upptäcka elevernas inre värld och deras verklighet 

krävs det med andra ord att de vuxna kan se skolan och världen från 

elevernas perspektiv, inte sitt eget, och se eleven i ett större 

sammanhang och tidsperspektiv än vad man som vuxen vanligtvis gör. 

(Giota, 2002, s. 285).  

 

Giota (2002) menar att det är viktigt att se varje enskild elev som en människa med mål, 

förhoppningar, intressen, glädjeämnen, motgångar och frustrationer. Att sätta barnen i 

centrum och låta dess röst komma till tals är för att främja individualisering, inte för att 

kontrollera dem. Det är viktigt att förstå att barnen inte är en homogen massa, utan 

individer vars upplevelser av livet och samhället påverkas av olika förhållanden som 

t.ex. ålder, kön och social klass (Ibid.). 

 

Grunden till ett elevperspektiv på skolan är respekten för varje elev 

som person, varje elevs människovärde och de särskilda behov och 

anspråk som eleverna har just som elever (barn)./.../ Ett elevperspektiv 

på skolan och den dagliga verksamheten kräver kännedom om varje 

elevs egenskaper och att man upptäcker deras starka sidor 

(kompetens). (Giota, 2002, s. 301). 

 

Det är ingenting självklart och ingenting som är enkelt, men om vi kan lära oss att möta 

eleverna på deras villkor så finns det en möjlighet att kunna se att varje människa har ett 

stort omfång där de starka områdena kan väga upp för de svagare (Giota, 2002). 
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5. Diskussion 
 

Detta avsnitt börjar med en metoddiskussion där det förs ett resonemang kring fördelar 

och nackdelar med metodvalet samt dess tillförlitlighet. I den följande 

resultatdiskussionen kopplas resultatet till bakgrundslitteraturen samt egna åsikter och 

tankar. Resultatet analyseras med utgångspunkt i den utvalda litteraturen. Slutligen förs 

ett resonemang kring framtida forskning. 

 

5.1 Metoddiskussion 

 

En litteraturstudie har varit en funktionell metod för att uppfylla det syfte som uttrycktes 

inledningsvis i detta arbete. Då jag inte har någon erfarenhet av tidigare undersökningar 

gällande självkänsla och motivation i skolan lämpade sig en litteraturstudie bra för mitt 

ändamål. Den svenska forskningen har dock inte fått någon övergripande 

genomslagskraft i denna undersökning vilket skulle varit fallet om fler artiklar hade 

funnits gällande svenska studier, men de två artiklarna, avhandlingen samt den svenska 

litteratur som hittades har ändå fått undersökningen att präglas något utifrån svenska 

förhållanden. 

 

De artiklar, avhandling och litteratur som valdes hade alla relevans till ämnet och hade 

en stark koppling till de frågeställningar som initierades i inledningen till detta arbete. 

Om denna undersökning skulle göras om med samma litteratur skulle troligtvis samma 

resultat kunna påvisas eftersom min hållning gentemot innehållet har varit neutral. 

 

 

5.2 Resultatdiskussion 

 

De utvalda artiklarnas, böckernas samt avhandlingens ståndpunkter och resultat 

analyseras med utgångspunkt i de frågeställningar som jag inledningsvis initierade i 

arbetet. Diskussionen utgår således från syftet att undersöka självkänslans betydelse för 

motivation och studieprestationer samt att hitta metoder för att gynna självkänslan. I 

diskussionen används begreppet litteraturen som en övergripande beteckning för både 

artiklar, böcker och avhandling. 

 

5.2.1 Självkänsla och skolprestationer 

 

Ur resultatet framgår att självkänsla delas in i en hög eller låg nivå och att låg 

självkänsla ofta kopplas samman med negativa faktorer som bland annat svaga 

prestationer i skolan trots att det finns undersökningar som visar att det inte stämmer 

överens. Litteraturen visar på både starka och svaga kopplingar mellan självkänsla och 

skolprestationer men det är oklart hur stor denna påverkan är. Denna osäkerhet kring 

kopplingen mellan de båda begreppen har, enligt Kaniuka (2010), varit en gemensam 
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nämnare för tidigare forskning om självkänsla och skolprestationer. Det som författarna 

i denna undersökning är övervägande eniga om är att självkänslan har någon form av 

betydelse för prestationerna. 

 

I flera av böckerna och artiklarna beskrivs kopplingen mellan självkänsla och 

skolprestationer som svag, men Lindwall (2011) påtalar att även små samband kan ha 

stor betydelse i realiteten. Det som är svårt med psykologiska fenomen är om det 

mätbara resultatet ska tolkas som ett starkt eller svagt samband mellan två faktorer. I 

litteraturen framgår även att det finns ett starkare samband mellan självförtroende och 

skolprestationer än mellan självkänsla och skolprestationer vilket kan ses med viss 

tveksamhet då självkänsla och självförtroende ofta tenderar att ha en stark koppling till 

varandra. En annan aspekt är även att självförtroende ofta är mer tydligt än självkänslan 

eftersom det är lättare att se om en individ har bra eller dåligt självförtroende i t.ex. ett 

specifikt ämne då personen ofta kan redogöra för det själv. Detta skapar i sin tur en 

synlig koppling mellan självförtroende och prestationer. 

 

En övervägande del av litteraturen visar att individer med hög självkänsla utgår mer 

ifrån inre motivationsfaktorer och drömmar när de planerar sin framtid än de individer 

som har låg självkänsla. Att göra någonting för sin egen skull och för att det finns en 

vilja till det är en inre motivationsfaktor som har ett samband med den egna värderingen 

av självet och vad som anses berättigat. Det finns även skillnader i hur elever med hög 

eller låg självkänsla värderar sina utbildningsmässiga mål. De elever som har hög 

självkänsla tenderar att koppla måluppfyllelsen till egna prestationer istället för yttre 

motivationsfaktorer som t.ex. undervisningens utformning eller uppskattning från 

omgivningen. Elever med låg självkänsla anger istället de yttre orsakerna som 

anledningar till framgången och kan ha svårt att glädjas åt framgångar som beror på 

egna prestationer eftersom det inte stämmer överens med hur de uppfattar sig själva. Det 

är då inte helt enkelt att försöka öka motivationen genom förbättrade prestationer 

eftersom det ibland kan leda till det motsatta. Denna insikt kan skapa en osäkerhet kring 

hur lärare ska hantera individers självkänsla och motivation men även en förståelse för 

att det kan vara komplicerat att anpassa undervisning och personligt bemötande till varje 

enskild individ. Personer med låg självkänsla väljer ofta att umgås med individer som 

bekräftar den egna självuppfattningen trots att de blir illa behandlade. Det är, enligt 

Giota (2002; 2006) ett sätt att skydda sin självkänsla. Eleverna undviker även att träna 

och göra sina läxor för att på så sätt ha en orsak till misslyckandet. Skolan har både ett 

stort ansvar och stora möjligheter att se och åtgärda sådana omständigheter eftersom det 

är, i jämförelse med andra, lärare i skolan som har bäst chans att lokalisera avvikelser 

och svårigheter. 

 

Även miljön har betydelse för självkänslan och motivationen. Vid skolbyten får 

eleverna uppleva en annorlunda miljö och möta andra människor än de är vana vid 

vilket kan påverka elevernas utveckling negativt. Elever tenderar att jämföra sig själva 

med äldre elever som har större kunskap vilket ofta leder till sämre självkänsla och en 
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svag inre motivation till lärande. Att, i jämförelse med andra, vara sämre kan antingen 

skapa tveksamheter kring tron på den egna förmågan och kring sitt eget värde eller 

inspirera till att prestera bättre. Att möta personer som presterar sämre kan antingen ge 

en ökad tro på sin egen förmåga eller leda till en anpassning till den sämre nivån. Kesici 

och Erdogan (2010) kallar detta uppåtgående jämförelse respektive nedåtgående 

jämförelse. Denna beskrivning ger en förståelse för att det kan ha stor betydelse för 

elevers självkänsla hur läraren väljer att gruppera eleverna i skolan. Många gånger kan 

lärare blanda svaga och starka elever vid olika grupperingar vilket då kan betyda att de 

starka eleverna börjar tvivla på sin egen förmåga istället för att stärka de svaga 

elevernas tro på sig själv. 

 

Det finns även indikationer på att självkänsla inte bara kan relateras till skolprestationer 

utan även till sociala aspekter som samarbete och medkänsla. Dessa faktorer kan 

indirekt kopplas till prestationer eftersom hur elever lyckas i sitt sociala samspel och 

samarbete kan påverkar skolarbetet. Självkänslan påverkar även hur personer hanterar 

misslyckanden då det tenderar att vara enklare för personer med hög självkänsla, som 

möter en motgång, att undvika negativa tankar genom att istället fokusera på ett ämne 

som de känner sig säkra på. Individer med hög självkänsla är ofta framgångsrika i sitt 

arbete och har lättare att övervinna motgångar än de individer med låg självkänsla vilket 

kan tolkas som att självkänslan har en gynnsam inverkan på engagemang och 

måluppfyllelse. 

 

Resultatet visar att självkänslan har betydelse för skolprestationerna genom både direkta 

och indirekta kopplingar, men att det finns indikationer på att självförtroende har större 

betydelse för prestationerna än vad självkänslan har. Samtidigt kan det konstateras att 

självkänsla många gånger förväxlas med självförtroende och att självförtroende och 

självkänsla ofta kan överlappa varandra. Detta leder till att prestationerna tenderar att 

påverkas av både självkänslan och självförtroendet och att det samtidigt finns 

indikationer på att lyckosamma prestationer gynnar självförtroendet och självkänslan. I 

det sociala samspelet mellan olika individer krävs en förståelse för psykologiska 

fenomen och dess betydelse för att samhället ska fungera. En del av författarna har ett 

mer kritiskt förhållningssätt till fokuseringen kring självet och menar bland annat att 

lärare bör fokusera mer på prestationer än på att gynna självkänsla (Smith, 2002; 

Kristjánsson, 2007). I de flesta undersökningarna framkommer dock att självkänslan har 

en stor betydelse för vår funktion vilket bland annat Ferkany (2008) betonar då han 

påpekar att självkänslan har stor betydelse för den motivation och det självförtroende 

som individer behöver för att lyckas nå olika mål i utbildningen. Det kan vara svårt för 

lärare att förstå enskilda elevers känslor, men när det finns någon form av koppling till 

motivationen så är det viktigt att lärare trots svårigheterna ökar sin kunskap och 

förståelse för begreppet. En bra undervisning måste alltid utgå ifrån många olika 

perspektiv. I litteraturen framgår att självkänsla och prestationer påverkar varandra, men 

en fundering som dock kvarstår är om det är självkänslan som har störst betydelse för 

prestationerna eller om det är tvärtom. 
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5.2.2 Främja elevernas självkänsla 

 

Att självkänslan har betydelse för skolprestationerna redovisas i resultatet vilket 

följaktligen innebär att det kan vara intressant att synliggöra metoder för att främja 

elevernas självkänsla. En viktig aspekt i detta arbete är att kunna tolka om en individ har 

hög eller låg självkänsla vilket dels innebär att kunna avgöra om individers självsäkra 

attityder, som är ett tecken på hög självkänsla, i själva verket är ett sätt att dölja låg 

självkänsla. Det är viktigt att förstå och att kunna hantera sådana situationer så inte 

läraren istället förstärker den negativa självkänslan genom att ge uppgifter som eleven 

inte klarar av. Att hela tiden tilldelas uppgifter som är övermäktiga kan försämra tron på 

både den egna förmågan och det egna värdet. 

 

När det gäller metoder återkommer författarna ofta till hur viktigt det är att ha en 

acceptans av individers olikheter samt att varje individ behöver få positiv återkoppling 

för att kunna växa och utvecklas i en positiv riktning. Murphy och Roopchand (2003) 

beskriver t.ex. att det är viktigt för en person att få positiv återkoppling för att våga 

engagera sig i svårare uppgifter och utmaningar. Att tänja på gränsen för sin förmåga är 

en förutsättning för att kunna utveckla och utöka förmågan och även kunskapen. Att ge 

beröm och inta en positiv hållning är någonting som varje lärare bör tänka på. I 

resultatet framkommer dock att det är viktigt att läraren är ärlig i återkopplingen och 

inte ger mer beröm än vad som är befogat. Att ge mycket beröm över något som inte är 

så utomordentligt bra skapar svårigheter att ge beröm för någonting som är det. Det kan 

även skapa en osäkerhet hos den enskilde eleven, beträffande den egna prestationen, då 

det är svårt för en elev att acceptera mycket beröm över något som uppenbart inte är 

bra. En individ som inte får en ärlig respons kan känna sig misslyckad och tron på den 

egna förmågan försämras. Det som även är viktigt att förstå är att lärarens egen 

självkänsla och attityd speglas i den yttre fasad som visas inför kollegor och elever. 

Wennberg och Norberg (2004) påpekar att en lärare riskerar att inge ett opålitligt 

intryck om den egna uppfattningen om självet inte stämmer överens med den bild som 

visas utåt. För att lyckas i sin profession bör en lärares viktigaste prioritering vara 

ärlighet. Att som lärare visa sina svagheter kan många gånger vara ett sätt att stärka sin 

position genom att förtydliga att ingen människa är perfekt, att vi alla bör vara stolta 

över vilka vi är och att våga visa även det som känns mindre bra. 

 

Smith (2002) och Kristjánsson (2007) påtalar att skolan bör fokusera mer på att gynna 

elevers akademiska prestationer för att på så sätt öka elevernas självkänsla. Genom att 

lyckas i sitt arbete skapas en tro på den egna förmågan och på det egna värdet. Det 

stödjer teorin om att det är prestationerna som påverkar självkänslan, men kan även ses 

som en indikation på att genom en ökad tro på sin förmåga så lyckas individer med fler 

av uppgifterna. Enligt Giota (2002) påverkas självkänslans utveckling av de prestationer 

och tillvägagångssätt som har inverkat på elevernas utveckling. Det har även betydelse 

för eleverna om de fått möta en stödjande omgivning som kunnat agera utifrån 

elevernas förutsättningar. Att få stöd i sin utveckling kan ha stor betydelse för hur en 
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individ upplever omgivningen, sin egen funktion och sitt eget värde vilket stödjer 

Smiths (2002) teori om att de barn som får stöd och kärlek ofta blir framgångsrika 

vuxna.  

 

Ett bra samspel mellan lärare och elev är någonting som bland annat Smith (2002) och 

Wennberg och Norberg (2004) beskriver som en viktig faktor i arbetet med att gynna 

självkänslan. Att som lärare och elev förstå och lita på varandra kan ha stor betydelse 

för hur arbetet fortskrider och utvecklas. När samspelet inte fungerar bör en lärare 

kunna kliva åt sidan och lämna plats åt en annan lärare där samspelet med eleven 

fungerar bättre. Det är viktigt att inte låta stoltheten förstöra relationerna 

 

Enligt Ferkany (2008) kan det vara svårt för en lärare att gynna elevers självkänsla och 

samtidigt fostra eleverna både akademiskt och socialt. Att inte ställa krav på elevernas 

uppförande, engagemang och arbetets utformning kan inte anses vara fördelaktigt för 

elevernas utveckling. Smith (2002) och Kristjánsson (2007) påtalar att det är viktigare 

att fokusera på de akademiska prestationerna än på att gynna självkänslan vilket inte får 

gehör hos Ferkany (2008) som menar att det är viktigt att fokusera på både självkänsla 

och prestationer men att det ibland kan vara problematiskt att göra rätt avvägning. Då 

resultatet visar att självkänsla och prestationer har en koppling till varandra bör det vara 

en fördel att lärare, i enlighet med Ferkanys (2008) teori, fokuserar på att gynna både 

självkänslan och prestationerna. 

 

Att främja självkänslan kan sammanfattas i att se och förstå eleverna som enskilda 

individer som påverkas av olika sociala och fysiologiska faktorer. Författarna är 

övervägande eniga om att positiv återkoppling, stödjande omgivning och ett ärligt 

bemötande från läraren har stor betydelse för självkänslans utveckling och att lyckade 

prestationer kan ha en avgörande roll för det fortsatta engagemanget.  

 

 

5.3 Fortsatt forskning 

 

Självkänsla är ett komplext begrepp och det finns mycket forskning kring ämnet. Detta 

arbete kan därför anses som en utgångspunkt inför kommande undersökningar och som 

ett sätt att hitta ytterligare frågeställningar där intervjuer eller observationer anses 

lämpliga. Utifrån denna undersökning kan nästa steg vara att göra en riktad studie av 

förhållanden i svenska skolor gällande självkänslans betydelse för motivationen och 

lusten att lära. Ytterligare vinklingar kan gälla skillnader mellan kön.  

 

 

5.4 Slutord 

 

Detta examensarbete har undersökt självkänslans betydelse för lusten att lära samt hur 

lärare kan gynna elevernas självkänsla. I resultatet framgår att självkänslan har 
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betydelse för prestationer och att det främst är positiv återkoppling, förstående och 

stödjande omgivning samt uppnåeliga prestationsmål som gynnar självkänslan. Det 

framkommer även att självkänsla och självförtroende ofta blandas ihop och att båda 

begreppen tenderar att påverka prestationerna. 

 

Då syftet med denna undersökning främst var att öka förståelsen för ämnet och dess 

komplexitet så var en litteraturstudie en bra och effektiv metod. Framtida forskning 

inom samma område kan inkludera även observationer och intervjuer i svenska skolor 

för att ge en ökad insyn i det svenska skolsystemet. 

 

Slutligen kan det förtydligas hur viktigt det är att lärare ser varje elev som en enskild 

individ med individuella mål och förutsättningar. Att som lärare alltid se utifrån elevens 

perspektiv ger förståelse och kunskap om lärandets svåra konst. Att en individs 

självkänsla har betydelse för motivation till lärande påverkar även hur lärare planerar 

undervisningen och att hänsyn tas till både vad som ska läras ut och till vem. Att det i 

undervisningen finns ett bra samspel mellan lärare och elev är en förutsättning för en 

lyckad skolgång och det är i samspelet som bland annat självkänslan kan ha en 

betydande roll. Nu när jag är klar med min undersökning ser jag fram emot att få möta 

alla elever med vetskapen om att den kunskap som jag bär med mig från 

undersökningen ska hjälpa mig att hjälpa dem samt att detta arbete kan bidra till att öka 

kunskapen inom området vilket kan ge stöd för andra lärare i sitt arbete.  
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