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Vi måste spegla oss och få bekräftelse av andra för att utvecklas. Tidigare forskning
och litteratur inom socialpsykologi och pedagogik visar att genom att bli sedda med 
andras ögon får vi syn på oss själva. Hur vi speglas eller bekräftas påverkar den bild vi 
har av oss själva. Syftet med föreliggande studie var att undersöka vad lärare anser att 
bekräftelse innebär samt vad deras erfarenheter av bekräftelsens betydelse för elevers 
självbild är. Studien har en kvalitativ ansats och studiens empiri utgörs av fyra enskilda 
intervjuer med lärare verksamma i klasser med elever i åldrarna sex till tretton år. I 
studiens resultat framkom att bekräftelse innebär att synliggöra elever. Lärarna arbetar 
aktivt med bekräftelse som ett verktyg för att bland annat lyfta elever, för att stärka 
tilltron till den egna förmågan och för att ge eleverna svar på vad som kan vara rätt och 
fel. Bekräftelse kan uttryckas verbalt, skriftligt och med kroppsspråk. Resultatet visar 
även att de motiv lärarna uppger sig ha för att bekräfta elever leder till att elevernas 
självbilder stärks. Slutsatsen är att lärare har en betydande roll i elevens utveckling. När
lärare ger positiv bekräftelse, påverkas elevens självbild vilket i sin tur främjar elevens 
personlighetsutveckling.
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We require reflection and affirmation from others to develop. Both litterature and 
previous researches within socialpsyhology and pedagogy makes clear, that we get 
sight of ourselves by seeing ourselves through the eyes of others. The way we are 
reflected or are affirmed has an effect on which image we have of ourselves. The 
purpose of this study was to examine what teachers consider affirmation is and also 
their experience of what impact affirmation has on a pupils' self-image. This study has a 
qualitative approach and the material of the study is the result of four individual 
interviews. The interviewees are teachers working in classes with pupils between the 
age of six and thirteen. This study's result showed that giving affirmation is to take 
notice to the pupils. The teachers are actively working with affirmation as a tool. The 
teachers use affirmation for exampel to raise pupils, to reinforce confidence in pupils' 
own ability and to give pupils answers of what can be right and wrong. Affirmation is 
expressed verbally, written or by bodylanguage. The result of this study also shows that 
the reasons the teachers are giving on why they affirm pupils, do lead to strengthening 
the pupils' self-image. The conclusion of this study is that teachers' role are of great 
importance in pupils development. When teachers affirm pupils, the pupil’s self-image 
are effected, which means that pupils personalitydevelopment is promoted.
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Bakgrund

Inledningsvis redogörs för varför jag blev intresserad av och sedan valde, att i denna 
studie utifrån ett lärarperspektiv behandla bekräftelsens betydelse för elevers självbild. 
Begrepp som förekommer i studien förtydligas och studiens syfte presenteras. Teori, 
litteratur och tidigare forskning, som legat till grund för studien presenteras likaså. 
Avslutningsvis sammanfattas och granskas den redovisade teorin, litteraturen och den 
tidigare forskningen i relation till studiens syfte.

Inledning
Med erfarenheter dels från min verksamhetsförlagda utbildning och dels från rollen 
som förälder har jag förstått att bekräftelse är ett viktigt inslag i människors liv, såväl i 
barns som i vuxnas. Tidigt i lärarutbildningen, i föräldraskapet och i fritidsaktiviteter 
ges uppmaningar att bekräfta barnen, då vuxnas positiva bekräftelse har en stor 
inverkan på barnens utveckling. Berg (1997) hänvisar till Georg Herbert Mead1 som 
menar att personlighetsutveckling sker i sampel med andra. Mead hävdade, att utan 
sociala kontakter och socialt samspel utvecklas inte människor till reflekterande 
människor. För att kunna se sig själv måste alltså människan bli bekräftad utifrån 
sociala erfarenheter. Mead menade således att barn utvecklas genom att de återspeglas i 
vuxna, som i sin tur ger barnen bekräftelse.

Jag tycker mig uppfatta att i relationer mellan barn och vuxna, blir barn inte alltid 
sedda. Jag tror, att vuxna som har en nära kontakt med barn och elever kanske inte 
alltid anser sig ha tid eller kanske rentutav glömmer av att ge det enskilda barnet
bekräftelse. Att inte bli bekräftad kan därmed leda till att barnens utveckling påverkas 
negativt. Min övertygelse grundad i föräldraskap och ledarskap i fritidsaktiviteter är att 
bekräftelse har en stor inverkan på barnens självbild.

Den självbild barnen har, påverkar hur barnets lärande blir. Jag anser att bristande 
samspel mellan barn och vuxna är oroväckande. Att ge en elev bekräftelse innebär,
enligt min uppfattning att lärare otvivelaktigt kan påverka elevens självbild. Jag menar, 
att en lärare måste vara medveten om och ha kännedom om hur viktigt det är med en 
positiv självbild. En lärare måste dessutom vara medveten om att hur elevens självbild 
är, bidrar till vilka förutsättningar en elev har och därmed påverkar både elevens
utveckling och lärande. Jag har ställt mig frågan om det kan ligga något i mina 
funderingar kring bekräftelse och självbild. Är mina tankar om bekräftelsens betydelse 
för en god självbild förankrad i lärares syn och är det något som läraren aktivt arbetar 
med?

                                               
1 Georg Herbert Mead (1863-1931) var socialfilosof och företrädare till ett interaktionistiskt synsätt.
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I Skolverkets (2006) Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 
fritidshemmet (Lpo 94) återges att ”personlig trygghet och självkänsla grundläggs i 
hemmet, men även skolan har en viktig roll därvidlag”. (S. 7) Skolan har därför 
uppdraget att sträva mot att varje elev enskild elev utvecklar en tilltro till den egna 
förmågan. ”Det innebär att lärares uppdrag är att stärka elevernas vilja att lära och 
elevens tillit till den egna förmågan.” (S. 12)

I Skolverkets (2000) kursplan för Idrott och hälsa finns för övrigt ett mål att sträva mot, 
som specifikt avser att eleven ska utveckla en positiv självbild.

Elevers utvecklingssamtal ska innehålla elevens skolsituation i dess helhet. I den skrift 
som Skolverket (2009) gett ut, Författningskommentarer för likvärdig bedömning och 
betygsättning står att i elevens skolsituation i dess helhet ingår kunskapsmässiga
framåtskridande som en grundläggande del. Vidare förklaras att de delar, som inte är 
relaterade till ämneskunskaper eller utgör betygsunderlag på något sätt är mindre 
grundläggande. Elevens arbetsförmåga, ambition, uppträdande, kreativitet, självbild, 
sociala utveckling och hur eleven upplever och trivs i skolmiljön ska även gälla i den 
helhet som speglar elevens hela skolsituation.

Samtidigt som bekräftelse från vuxna är en viktig del i barns uppväxt ställer jag mig 
frågan om det finns en fara med att ständigt bekräfta elever. I den verklighet som elever 
befinner sig i, är Internet en stor del av barn och ungdomars vardag. I rollen som 
tonårsförälder har jag kommit i kontakt med några av de hemsidor, som många barn 
och ungdomar rör sig på. På hemsidor som Facebook, Bilddagboken och bloggar lägger 
de ut bilder på sig själva. De uppmanar läsaren att ge kommentarer på de bilder som de 
lagt ut på sig själva och verkar med det önska bekräftelse från jämnåriga. Kan det vara 
så att den bekräftelse, som lärare ger till elever inte alltid är positiv och anser lärare att 
den bekräftelse vuxnas ger till att barn och ungdomar alltigenom är god? I likhet med 
mina tankar ifrågasätter Hörnqvist (2003) i artikeln Beröm- på gott och ont, om beröm 
och bekräftelse i sin helhet är positivt, då hon konstaterar att vi bedömer oss själva efter 
andras uppfattningar och anser att andras bedömningar av oss är mer värda än vår egen 
självvärdering. 

Med de elementära ideologierna från styrdokument, kursplan och Skolverkets allmänna 
råd, tolkar jag att bekräftelse har en självklar plats i den pedagogiska verksamheten, då 
en elevs självbild påverkas av bekräftande från andra. Jag vill som lärare förstå på 
vilket sätt som jag bäst ska medverka till att eleven får en positiv och god självbild. Jag 
har därför en förhoppning om att resultatet i min studie kan bidra till ökad förståelse för 
problematiken kring bekräftelse och självbild.
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Begreppsförklaring
I denna studie är begreppen självbild, självkänsla och bekräftelse centrala. För att göra 
klart för hur de olika begreppen i denna studie ska förstås, ges nedan en kort förklaring 
till begreppens innebörder. Nedanstående förklaringar är alltså beskrivningar av vilken 
innebörd begreppen har för mig. I litteraturgenomgången beskrivs och problematiseras
sedan begreppen ytterligare, fast med mer djupgående förklaringar.

I självbildsforskningen existerar ett flertal begrepp som ligger nära varandra i betydelse.
Hörnqvist (1999) menar, att de vanligaste svenska begrepp som används i denna 
forskning är självbild och självuppfattning. Dessa två begrepp tillsammans med 
begreppet självkänsla är för mig synonyma. I förevarande studie används begreppen
självbild och självkänsla.

Självbild är en persons bild och sin förmåga av sig själv. Hörnqvist (1999) förklarar att 
självbilden är ett stort antal bilder, som en person har av sig själv. Auno och Brandelius 
Johansson (2002) förklarar närmare, att en persons självbild uttrycks i adjektiv. I denna 
studie förekommer både uttrycken god och positiv självbild och båda uttrycken används 
synonymt. 

Gislason och Löwenborg (1995) resonerar kring självkänsla och de anser att när någon 
har en bristande förmåga i något specifikt ämne eller inför någon unik uppgift, men 
samtidigt accepterar denna brist kan densamme ändå ha en god självkänsla eller god
självbild. 

Hörnqvist (1999) uttrycker att bekräftelse är en form av bedömning med utgångspunkt i
andras normer. Kåver och Nilsonne (2007) menar, att bekräftelse innebär att man visar
en människa att dess tanke, känsla eller handling har betydelse och att han eller hon är 
sedd. I flertalet av den litteratur som finns med i denna studie, används även begreppet 
spegling och det har en snarlik betydelse som bekräftelse. 

Syfte och frågeställningar
Syftet med föreliggande studie är att undersöka vad lärare anser att bekräftelse innebär 
samt vad deras erfarenheter av bekräftelsens betydelse för elevers självbild är.

För att uppnå studiens syfte används frågeställningarna: 

 Vad anser lärare, verksamma med elever i åldrarna sex till tretton år, att 
bekräftelse innebär?

 Vilka erfarenheter har lärare, verksamma med elever i åldrarna sex till tretton år,
kring bekräftelsens betydelse för elevers självbild?
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Litteraturgenomgång
Nedan presenteras och förklaras inledningsvis Meads interaktionistiska teori vilken 
ligger till grund för studien. Därefter presenteras den litteratur och tidigare forskning 
som knyter an till studien. Begreppen bekräftelse och självbild har en central roll och 
därför redogörs för vad bekräftelse är, bekräftelsens konsekvenser och bekräftelsens 
roll i skolan. Avslutningsvis redogörs för självbildens struktur, självbildens uppkomst 
och konsekvenser och självbildens roll i skolan. 

Meads interaktionistiska teori 

Studiens teoriska utgångspunkt är den socialpsykologiska personlighetsteori, som 
företräds främst av Georg Herbert Mead. I den socialpsykologiska utvecklingen ingår 
människans identitetsutveckling. Hwang och Nilsson (2003) förklarar, att 
identitetsutveckling till den största delen är social. Hwang och Nilsson redogör för 
Meads teori och gör tydligt, att uppbyggandet av självbilden är en social process och att 
i barnets sociala samspel med andra uppstår och utvecklas denna sociala process. 
Cullberg Weston (2008) granskar olika självteorier och menar, att Mead 
vidareutvecklade den tanke som C H Cooley2 presenterade om spegelsjälvet.
Innebörden med spegelsjälvet var att människan hela livet genom speglar sig i andra 
människor. Maltén (2002) gör även han tydligt, att barnet förvärvar en bild av sitt själv,
genom att spegla sig i andras reaktioner. Maltén menar, att i denna spegelteori 
understryks den genomtänkta interaktionen mellan barnet och de vuxna i barnets 
omgivning. För att jagutvecklingen ska bli gynnsam är en positiv självbild en 
grundförutsättning. Berg (1976, 1997) skriver om Meads stora inflytande på 
beteendevetenskapen och han redogör för på vilket sätt Mead delade upp 
personligheten. Mead använde sig av begreppen jag och mig och dessa två begrepp 
menade Mead vara beroende av varandra. Jag:et är ett subjekt som ser mig:et som ett 
objekt. Berg tolkar Mead och förklarar att se sig själv är som att vända sin blick ut och 
in och titta in på sig själv. Berg delar den åsikten som Hwang och Nilsson (2003) och 
Maltén (2002) har om att speglingsprocesser är ett måste för att människan ska kunna 
utveckla sin personlighet. Maltén resonerar kring Meads teori och förklarar, att barnet 
tar till sig de vuxnas värderingar och attityder och gör dem till sina egna och anser, att 
det därför är av stor vikt att exempelvis föräldrar och lärare uppträder konsekvent. 

Vad är bekräftelse?

Pihl (2008) förklarar begreppet bekräftelse med att få ett kvitto på att du är sedd eller på 
att vara accepterad för den du är. Kåver och Nilssone (2007) ger en liknande 
beskrivning av bekräftelse och menar att en individ ser och accepterar en annan individ
och respekterar denne i sin helhet för det. Kåver och Nilssone menar vidare, att 

                                               
2 C H Cooley var sociolog och myntade begreppet spegelsjälvet 1902. G H Mead vidareutvecklade 
spegelsjälvet 1934. 
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bekräftelse av en annan människa är grunden till respekt för andra. Kåver och Nilssone 
(2007) har den uppfattningen, att bekräftelse och respekt går hand i hand.

I den avhandling där Hörnqvist (1999) skrivit om ungdomars upplevelser om sin egen 
kompetens i skolan gjorde eleverna klart att bekräftelse kan vara uppskattning. Eleverna 
menade även att bekräftelse kan vara en signal om att det är något som behöver 
förändras. Hörnqvist sammanfattar att elever uppfattar signaler de får av andra och 
tolkar det som ett budskap, men att även uteblivna signaler lämnar ett budskap. Hon ger 
likaså en förklaring att bekräftelsen kan avse duglighet eller oförmåga. 

Gislason och Löwenborg (1995) för ett resonemang kring vad eleven ständigt söker och 
att eleven kan få bekräftelse för prestationer, handlingar och för sin person. 
Prestationerna kan bekräftas genom att framhäva ansträngningarna eller resultatet. Pihl 
(2008) gör tydligt att bekräftelse för prestationer måste kopplas till personens 
egenskaper för att personen ska kunna känna att den får just det kvitto som hon menar,
visar på att en person känner sig sedd. Exempel på hur bekräftelse av en person kan se 
ut är enkla kommentarer som har du sovit gott eller jag såg dig i affären igår. Med 
dessa kommentarer görs klart för den bekräftade att den är sedd och att någon visat 
intresse för sin person. Hörnqvist (2002) beskriver att bekräftelse kan ha olika former
och hon menar att samtal är en interaktiv form av bekräftelse.3 Bekräftelse kan
uttryckas skriftligt, muntligt eller med kroppsspråk. Bekräftelse kan vara beröm, men 
beröm består av bedömningar och Kinge (2000) gör tydligt att alternativt kan 
upprepningar och nyfikna bekräftande frågor ställas till eleverna eller barnen för att 
komma ifrån själva bedömningsmomentet i bekräftandet.

Utöver bekräftelsen för prestationer och för sin person, skriver Pihl (2008) att 
bekräftelse till en stor del även gäller utseende eller statusprylar. Auno och Brandelius 
Johansson (2002) lyfter fram att lärarens roll är viktig och genom en enkel kommentar 
som jag gillar din nya tröja, får läraren eleven att känna sig sedd. Gislason och 
Löwenborg (1995) resonerar kring tonåringars identitet och att tonåringarna är 
upptagna av klädsel och frisyrer och hur de upplever att de uppfattas av andra. 
Tonåringarna speglar sig i andra, med andra ord söker de bekräftelse och vill inte gärna 
utsätta sig för situationer där de inte känner sig säkra på sig själva.

Bekräftelsens konsekvenser

Vart leder då vetskapen när en människa känner sig sedd, känner sig duglig eller att 
någon visat intresse för sin person? I likhet med Meads teori, förklarar Brodin och 
Hylander (2000), att barnet känner glädje och stolthet över att någon ser och bekräftar 
vad det kan och i och med det, ökar tilltron till den egna förmågan. Tilltron till den egna 
förmågan skapar goda förutsättningar för lärande och problemlösning. Genom att sätta 
ord på handlingar och genom att visa barnen att vi tillsammans kan utforska världen ger 
vi en signal eller ett bekräftande till barnet som kan leda till att barnet vet att de gör rätt
eller fel. Barn gör ju som bekant vad vuxna gör, uttrycker Brodin och Hylander. 

                                               
3 Hörnqvist menar även att utvecklingssamtal, provresultat och betyg är en form av bekräftelse, en s.k. 
enkelriktad bekräftelse, men då avsikten med denna studie inte är att behandla dessa ämnen, nämns det 
endast kortfattat. 
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Gislason och Löwenborg (1995) förklarar, att när en elev får en positiv bekräftelse
utvecklas en positiv självbild. Självbilden har i sin tur en betydande roll i en människas 
liv för hur hon litar till den egna förmågan.

Utan bekräftelse och positiv uppskattning kan människan förlora förnimmelsen av att 
vara någon och det är förödande för självbilden, anser Gislason och Löwenborg (1995). 
Det uppstår en obehaglig känsla av utebliven bekräftelse och den känslan hanteras på 
olika sätt, hävdar Cullberg Weston (2008). Hon nämner självklander, flykt och ilska 
som konsekvenser av utebliven bekräftelse och vilket i sin tur kan leda till destruktiva
beteenden. Att inte bli bekräftad, att inte vara någon och att inte lyckas bygga upp en 
positiv självbild kan resultera i att elever åtminstone då de inte får positiv bekräftelse 
försöker få negativ bekräftelse. Den negativa bekräftelsen kan ge dem en övertygelse 
om att de då åtminstone blir någon. Ständig negativ bekräftelse resulterar i att eleven 
får en negativ bild av sig själv och utvecklar en negativ självbild (Gislason &
Löwenborg, 1995).

Bekräftelse är alltså positivt om det får den bekräftade att bli stärkt av den, menar Pihl 
(2008). Hon ifrågasätter att ge bekräftelse om den som tar emot bekräftelsen verkar 
styra sitt liv av andras bekräftelse. I en studie där Chiem (2007) undersöker ungdomars 
bloggande var frågeställningen om kärnan i att blogga var att få bekräftelse. Chiem 
kunde dra slutsatsen att några ungdomar verkligen sökte bekräftelse av att blogga. Var
det positiv bekräftelse ungdomarna fick, stärktes självkänslan och om bekräftelsen 
däremot var negativ sänktes således självkänslan. 

Bekräftelsens roll i skolan

Beröm är som tidigare nämnts en form av bekräftelse och Löfstedt (2009) hänvisar till 
en forskning från Holland där hjärnans funktion vid inlärning studerats. Studien visade
att yngre barn lär sig bäst av beröm och av positiv feedback, medan äldre barn och 
vuxna har andra förutsättningar att lära.  Forskningen visar att vissa av hjärnans 
områden är mindre utvecklade hos yngre barn och mest tydligt kan det ses i den del där 
kognitiv utveckling sker. I åldern åtta till nio reagerar områden i hjärnan starkt på 
positiv respons, medan tolv till trettonåringars hjärnor reagerar starkare på negativ 
respons.4 Av annan åsikt är Hitz och Driscoll (1989) som däremot varnar för beröm. 
Deras studie ledde till slutsatser som innebär att om lärare ger beröm till elever, vilka
redan är motiverade för en uppgift kan berömmandet få motsatt effekt, vilket innebär att
elevernas motivation minskar. När det gäller yngre barn finns det risker med att 
berömmet blir manipulativt. Hitz och Driscoll förklarar att det kan vara så att beröm 
som ges till ett barn uttrycks på ett sådant vis att andra barn kan ta illa vid sig. Exempel 
på vad författarna avser är t.ex. se så fint du sitter. Meningen med berömmet var att få 
fram att något av de andra barnen inte gör det. Beröm till en elev kan alltså vara direkt 
kränkande för en annan elev.

I Dysthes (1996) forskning om skrivande som inlärningsmetod, kom hon fram till att 
det för lärare är en särskilt viktig uppgift att ge eleverna speglingar, eftersom detta
bidrar till att forma elevers självbild. En elev hade i en intervju framfört att en bra lärare 

                                               
4 Den negativa responsen innebär att äldre barn och vuxna kan lära av sina misstag.
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är den som inte ignorerar oss utan den som bryr sig. Auno och Brandelius Johansson 
(2002) förklarar att visa intresse innebär att bry sig. Att visa sig intresserad av någon är 
detsamma som att ge bekräftelse, med andra ord att göra någon giltigt. Dysthe (1996) 
menar likt Maltén (2002) att vi värderar oss utifrån andras uppfattningar och därför blir 
det viktigt att föregå med gott exempel. Denna spegling mellan lärare och elev som 
Dysthe (1996) resonerat om, jämför hon med speglingen mellan elev och elev. Hon 
ställer sig frågan om lärare underskattar betydelsen av spegling mellan elever 
beträffande skapandet av den nödvändiga självbilden. Gislason och Löwenborg (1995) 
menar att med stor fördel ska en lärare låta klasskamrater lågmält spegla en elev. Det 
ska ske genom tydlig positiv bekräftelse men även för tydlig negativ bekräftelse, om det 
exempelvis gäller ett oönskat beteende. Författarna argumenterar för att skolan i 
samverkan med föräldrar eller vårdnadshavare ska arbeta mot utveckling av negativ 
personlighetsutveckling. Gränssättning för eleven kan upplevas som negativ bekräftelse 
men är snarare en positiv bekräftelse som betyder att jag ser dig och respekterar dig 
som person. Auno och Brandelius Johansson (2002) uttrycker att det är av stor vikt att 
respekten gäller från båda håll, lärare – elev –lärare och att det är viktigt att visa att du 
som lärare gjort fel om du har det.

Den bekräftelse som elever oftast får av lärare handlar om prestationer (Pihl, 2008).  
Bekräftelse för prestationer kan ha effekter, vilka verkar stärkande för självförtroendet.
Detta kan också ge en känsla av tyngd, att i fortsättningen kunna visa upp likvärdiga 
prestationer. Pihl ser en risk att bekräftelse blir ett behov och att det genererar till att bli 
en motor för inlärning och att det arbete som eleven ska göra i skolan styrs av andras 
förväntningar.

Självbildens struktur

Enligt Taube (1987) är självbilden sammansatt av ett ideal-jag, ett real-jag och ett 
social-jag. Ideal-jaget syftar på hur en person vill vara. Real-jaget är så som personen är 
och social-jaget hur omgivningens uppfattning om personen är. För att självbilden ska 
vara stabil måste de olika jagen vara i balans. Har ideal-jaget en annan gestalt än real-
jaget innebär det att självbilden inte till fullo kan sägas vara helt positiv. Hur en person 
värderar sig själv beror följaktligen på relationerna mellan de olika jagen. Maltén 
(2002) redovisar en liknande sammansättning av en individs självbild.  Ideal-jaget 
kallar han det önskade självet, real-jaget är för honom det existerande självet och 
social-jaget är det presenterade självet. Innebörderna i de båda författarnas förklaringar 
och benämningar på självbildens sammansättning tolkar jag vara densamma.
Självbilden består av varseblivningar och värderingar och en människas självbild kan 
till en del återspeglas i den tillvaro hon existerar i (Taube, 1987).

Pihl (2008) ser självbilden som rötterna på ett träd. Trädkronan symboliserar 
självförtroendet. Vinden som får trädkronan att vaja symboliserar situationer och 
händelser i livet. Ibland är det kav lugnt och ibland blåser vinden på hårt. Ett träd med 
djupa rötter klarar den hårda vinden, likt en människa klarar upp situationer om de har 
en god självbild och litar till sin förmåga. Självbilden är förvisso inte beständig utan 
förändras. När en människas förutsättningar i livet ändras kanske som en följd även 
självbilden utvecklas och förändras. Självbilden kan raseras, men också byggas upp om 
de rätta förutsättningarna finns. 
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Självbildens uppkomst och konsekvenser

Det är egenskaperna som är människan enligt Taube (1987) och hon beskriver att 
självbilden utvecklas under påverkan av erfarenheter från betydelsefulla personer, det 
vill säga, föräldrars, lärares och klasskamraters värderingar. Självbilden skapas i 
barndomen och hur självbilden utvecklas kommer an på hur föräldrar uppfostrar sina 
barn och hur omgivningen bemöter individen, enligt Maltén (2002). Han hänvisar till 
Meads teori och till significant others, vilket är ett begrepp inom självbildsforskningen. 
Significant others syftar på alla de betydelsefulla personerna i individens omgivning. 
Berg (1997) beskriver detta på samma sätt och gör även översättningen signifikanta 
andra. Berg förklarar att människan är i behov av omgivningens bemötande för att 
kunna uppfatta sig som själv. Gislason och Löwenborg (1995) hävdar att barn och 
ungdomars personlighetsutveckling sker i de alla möten i skolan som barn och 
ungdomar deltar i. Jansson, Jansson och Wågman (1997) ger i sin förklaring till hur vi 
skapar vår självbild och delar åsikten att vi speglar oss i den omgivning vi befinner oss 
i. Möts vi med att vi är duktiga, får vi bilden av oss att vi är duktiga, om vi däremot 
bemöts som värdelösa får vi en bild av oss själva att vara värdelösa. Genom att bli sedd 
och hörd utvecklas självbilden. Självbilden påverkas negativt av känslokyla, likgiltighet 
och avståndstagande. Självbilden påverkas också negativt av bestraffningar. Wahlström 
(1996) poängterar att självbilden utvecklas av bekräftelse på den egna identiteten 
genom leenden, beröring och kärlek.

En god självbild medför att veta vem man är och att se på den egna personen med 
accepterande ögon. En god självbild medför att ha energi över till att uppmärksamma
vad andra har att säga. En person med en god självbild är trygg i sig själv och får ofta 
andra människor att känna trygghet i sin närvaro (Cullberg Weston, 2008).
Socialstyrelsen (2005) har på uppdrag av regeringen undersökt barns och ungdomars 
psykiska hälsa. I rapporten framkommer vad elevernas förklaringar till vad positiv 
självbild innebär. Eleverna menar att det är att vara sig själv och vara stolt över sig 
själv och man måste tycka själv. Att behandla sig själv som sin bästa kompis är en 
tanke som Pihl (2008) anser att en person med god självbild gör. En positiv självbild 
utgör den bästa grunden för en gynnsam personlighetsutveckling, anser Taube (1987) 
och det leder till att maximalt kunna utnyttja sina resurser. För en person med en god 
självbild kan kritik upplevas som stimulerande. 

Människor med negativa självbilder upplever dock kritiken endast som att de blir
motarbetade. Människor med en negativ självbild förväntar sig avvisande, att mötas 
med skepsis och kan tvärtemot en person med positiv självbild, inte effektivt utnyttja
sin inneboende kapacitet (Maltén, 2002). En individ med en negativ självbild behöver 
stöd och positiva värderingar för att kunna fungera och Auno och Brandelius Johansson 
(2002) förklarar att den negativa självbilden hindrar personer att själv se sina framsteg.
De negativa självbilderna förstärker människans skamkänslor, skuldkänslor och 
självförakt och leder obetvingat till blockeringar i en människas handlingar (Cullberg 
Weston, 2008).
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Självbildens roll i skolan

Hwang och Nilsson (2003) skriver att det bästa verktyget för att förbättra sin självbild i 
skolåldern är kamratgruppen. De förklarar närmare att jämnåriga elever har en liknande
fostrande roll som föräldrar har, i den meningen att jämnåriga har en stor betydelse för 
eleverna själva. Taube (1987) menar att en förutsättning för att utveckling av elevernas 
självbilder ska kunna ske är att klassrumsklimatet är positivt. Hon uttrycker att elever är 
beroende av lärarens och kamraternas attityder, förväntningar och värderingar för att 
kunna skapa sig en självbild. Auno och Brandelius Johansson (2002) hävdar att elever 
med en god självkänsla inte mobbar andra elever, eftersom de är medvetna om sina
egna starka och svaga sidor. Det medför att de inte har några behov av att kränka andra. 
Wahlström (1996) har även hon konstaterat gruppens styrkor för att utveckla den 
enskilda elevens självbild och hon ger flera exempel på samarbetsövningar för att skapa 
ett positivt klassrumsklimat. 

Livslångt lärande ställer krav på människor skriver Janson m.fl. (1997). De redovisar
fyra kompetenser som en människa behöver inneha för lärande. Dessa kompetenser är
ämneskompetens, koordinationskompetens, social kompetens och personlig kompetens. 
Samtliga kompetenser består av olika egenskaper och i den personliga kompetensen 
ingår självkänsla. Författarna menar, att i den personliga kompetensen handlar det om 
den inställning man har till sig själv. Föräldrar och lärare måste därför tillsammans 
hjälpas åt för att eleven ska utveckla en positiv självbild, som de i sin tur hävdar är en 
förutsättning för lärande. Eleven måste kunna tänka, jag kan lära mig. Maltén (2002) 
har en liknande tanke och finner att utan självkänsla ges inte möjlighet till lärande. 
Jansson m.fl. (1997) summerar att om man som lärare vill bidra till att elevens självbild 
ska växa, ska eleven få uppgifter att lösa som de har en rimlig chans att klara av. De 
förtydligar att känslan av framgång har den största positiva inverkan på självbilden. 
Samma tanke delar Taube (1987) och skriver att arbetsuppgifter som kan resultera i 
misslyckanden ska undvikas för att inte riskera att eleven får en bild av sig själv som 
dålig eller okunnig. Hon menar att en varm, stödjande och förstående atmosfär är en 
grundläggande förutsättning för elevens självbild och därmed också lärandet. Taube 
hänvisar till tidigare undersökningar som hon arbetat med och de visar att det finns ett 
samband mellan lässvårigheter och negativ självbild. En undersökning som hon haft 
delansvar i, är det internationella projektet PISA 2006. I en av Skolverkets (2007) 
rapporter sammanfattas resultatet från PISAs undersökning. Undersökningen gjordes 
utifrån ett behov av att fördjupa samtalen kring skolans kunskapsuppdrag. Studiens 
resultat visade att det i svenska skolor finns klara positiva samband mellan elevers 
provresultat i naturvetenskapliga ämnen och deras intressen, självtillit och 
självuppfattningar. I Baumeister, Campbell, Krueger och Vohs (2003) studie visade det 
sig dock att en positiv självkänsla nästintill har en obetydlig inverkan på hur eleverna 
presterar i skolan. I deras resultat framkom att i sambandet mellan en god självbild och 
prestationer i skolan inte kan konstateras om huruvida självbilden är orsaken eller 
verkan.

Stensaasen och Sletta (2000) ger konkreta direktiv till lärare om hur de ska förhålla sig 
till eleven för att möjliggöra att eleven utvecklar en positiv självbild. De anser bland 
annat att det är av stor vikt att eleven får en bild av läraren som en betydande person, 
som en pålitlig och konsekvent bedömare och någon som genuint uppmärksammar 
elevens utveckling och intressen. Alltså en liknande åsikt som den som Auno och 
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Brandelius Johansson (2002) och Dyshe (1996) har om att visa intresse för hela eleven. 
Stensaasen och Sletta (2002) anser att läraren inte ska gå till överdrift med sina 
uppfattningar om eleven och beröm som ges ska vara grundat på elevens utförda 
handlingar och berömmet ska vara äkta.

En bidragande anledning till varför elever uppvisar en negativ självbild påstår Taube 
(1987) kunna vara orsakad av bristande individualisering. Lärare måste se varje enskild 
individ och Taube pekar särskilt på elevernas skolstart. Den första skoltiden kan för en 
del elever bli en obehaglig upplevelse om de redan från början känner att de inte räcker 
till. Taube menar att det inte är många elever som förblir oberörda av klasskamraternas
prestationer. Självbilden påverkas av de jämförelser eleverna gör mellan sig själva och 
klasskamrater.

Även i skönlitteratur har bekräftelse, självförverkligande och självförnyelse tagit plats. I 
Janssons (2004) Det osynliga barnet5, beskrivs hur ett underskott av bekräftelse kan 
leda till undergivenhet. Den lilla Ninni blir osynlig av mammans ironiska kommentarer 
och av att inte bli bekräftad av sin mamma. Ironi har små barn svårt att förstå och kan 
inte heller hantera6, vilket gör att mammans beteende mot Ninni kan verka respektlöst. 
Om självförverkligande och självförnyelse finns det i vårt samhälle idag ett enormt 
intresse och i litteratur pekas det på vikten av att tro på sig själv och se värdet i sig själv 
för att må bra. Så har det dock inte alltid varit. Pihl (2008) och Cullberg Weston (2008) 
refererar till begreppet Jantelagen, vilken förekommer i en roman7. Jantelagen bestod av 
budord som skulle åtföljas. Två av budorden i Jantelagen var, du ska inte tro att du är 
något och du ska inte tro att du duger något till. Dessa budord kom att påverka 
människorna i samhället och enligt Pihl (2008) lever dessa påståenden kvar i samhället 
än idag.

                                               
5 Det osynliga barnet gavs första gången ut 1962.
6 Hwang & Nilsson upplyser att barn börjar begripa ironins funktion i 6 -12 årsåldern.
7 Romanen heter En flykting korsar sitt spår och skrevs av Aksel Sandemose. Romanen gavs ut på 
svenska 1935.
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Litteratursammanfattning
Tidigare forskning kring bekräftelsens betydelse för elevers självbild har visat sig vara 
svår att finna. Jag har inte med min begränsade tid kunnat hitta någon forskning, som 
undersöker vad denna studie har till syfte att undersöka, vilket skulle kunna påstås öka 
denna studies relevans. Det är viktigt att ha i åtanke att självbildsforskningen innehåller 
ett stort antal begrepp. Med anledning av att inte sökningar har gjorts på 
självbildsforskningens samtliga begrepp, kan jag därmed ha gått miste om litteratur 
kring forskning om bekräftelse och självbild. Litteratur och forskning som berör 
ämnena i något avseende har dock påträffats och dessa ligger till grund för denna
studie. Hur kan då den presenterade teorin, litteraturen och den tidigare forskningen 
sammanfattas i relation till studiens syfte? Jag redogör nedan för mitt resonemang om 
olika delar i litteraturen och vilka konsekvenser det ger utifrån studien syfte.

Utifrån vad Meads teori visar angående interaktionens betydelse för 
identitetsutvecklingen, blir relationen mellan lärare och elev ytterst viktig för elevens 
självbildsutveckling. Läraren måste vara konsekvent i sitt förhållningssätt så att eleven 
på ett tydligt sätt får veta vilka värderingar och attityder som den bör ta till sig. 
Människan speglar sig livet igenom i andra människor och lärare måste vid sidan om 
föräldrarna lägga en grund för att ge eleven goda förutsättningar till att växa upp och 
utveckla en god självbild. Det råder en samstämmighet i litteraturen om varför 
bekräftelse ges. Bekräftelse ges som ett budskap, vilket anger att någon är synliggjord. 
Lärarens roll är att se eller bekräfta elevens handlingar, prestationer, egenskaper och 
utseende. Det råder likaså en samstämmighet i litteraturen om hur bekräftelse ges i 
skolan och det visar sig att lärare ger bekräftelse skriftligt, muntligt och med 
kroppsspråket. 

Bekräftelse har enligt tidigare forskning visat sig få både positiva och negativa 
konsekvenser. Att sätta ord på handlingar har stor betydelse för elevens utveckling.  Ett 
redskap i små barns talutveckling är att sätta ord på barnets handlingar och att repetera 
vad barnet säger. Det blir uppenbart att det förhållningssätt en lärare bör ha, just innebär 
ett bekräftande av barnet. Brist på bekräftelse kan resultera i ett destruktivt beteende 
och detta visar på vikten av lärarens roll i att ge bekräftelse. Beröm är en slags 
bekräftelse och litteraturen visar upp både positiva och negativa konsekvenser av 
beröm. Det förväntas höra till en lärares profession att avgöra om beröm verkar 
motiverande eller kränkande för en elev. Att bekräftelse kan bli kränkande är något som 
lärare får se upp med. Goda intentioner från läraren kan med andra ord upplevas 
kränkande för en elev och återigen måste läraren ha en sådan lärarprofession och 
kunskap om vilka bekräftelsens konsekvenser kan vara. Litteraturen påvisar att det 
finns flera faror med hur bekräftelse kan uppfattas och det är av stor betydelse att lärare 
får tid att lära känna sina elever. Bekräftelse kan vara att ställa krav på elever och 
lärarna förväntas vara medvetna om att när de ställer krav på elever, kan dessa krav 
uppfattas både stärkande och motiverande, men även få elever att känna 
prestationsångest.

Den förklaring av hur självbilden är sammansatt förklarar varför självbilden kan vara 
positiv eller negativ. Det bemötande lärare ger en elev, får elevens självbild att 
utvecklas, antingen positivt eller negativt beroende på vilket bemötande läraren har.
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Visar läraren att eleven kan, får eleven bilden av sig att kunna, om läraren däremot 
bemöter eleven med att visa att denne inte kan får eleven bilden av sig själv som 
okunnig. En lärare har stor betydelse för elevens tilltro till sin förmåga, eftersom det 
visar sig att självbilden utvecklas under påverkan av erfarenheter från inflytelserika 
personer. Bestraffningar är ett verktyg som inte rekommenderas användas av lärare,
såvida läraren vill medverka till uppbyggnaden av elevens positiva självbild. En positiv 
självbild medför att personlighetsutvecklingen blir gynnsam, medan en negativ 
självbild hindrar en människa att se sina framgångar och därmed kan den gynnsamma 
personlighetsutvecklingen blockeras. Det har framkommit att lärare spelar en stor roll i 
elevers personlighetsutveckling. Lärare har flera verktyg att öka elevernas självbild och 
kamratgruppen ses som ett. Att skapa ett positivt klassrumsklimat uppfattar jag vara a 
och o för en lärare. Elever är beroende av klasskamrater på så vis att de har ett stort 
inflytande på varandra. En lärares uppdrag är att få eleverna att känna sig trygga. 
Trygghet och tillförlitlighet skapas när lärare ger elever uppgifter att lösa som läraren 
vet att eleven har kapacitet att klara av. 

Tidigare forskning om huruvida den positiva självbilden ökar möjligheten för lärande
har visat sig ge skilda resultat. Dels visar forskningen att det är osäkert om självbilden 
spelar en avgörande roll för lärandet, dels visar forskningen att en positiv självbild ökar 
möjligheten för lärande. Det har dock inte framkommit något som talar emot att en 
positiv självbild ökar möjligheten för lärande. Därav kan konstateras att det är en 
lärares uppdrag att möjliggöra för eleverna att få positiva självbilder. En lärare måste 
vara pålitlig och konsekvent och visa respekt för eleverna. Avslutningsvis kan 
konstateras att litteraturen visar att bekräftelse har betydelse för elevens självbild. 
Bekräftelse bygger upp tilltro till den egna förmågan. När eleven har tilltro till sin egen 
förmåga utvecklas den goda självbilden. Den goda självbilden skapar sedan i sin tur 
bland annat goda förutsättningar för lärande. 
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Metod

Under denna rubrik redogörs för studiens metod samt för motiven till varför denna 
metod bedömdes lämplig. Här presenteras även urvalet av respondenter och hur 
intervjuerna genomfördes och analyserades. Avslutningsvis redogörs för studiens 
trovärdighet samt till vilka forskningsetiska krav som tagits hänsyn till.

Metodval
Då studiens syfte var att undersöka vad lärare anser att bekräftelse innebär samt vad 
deras erfarenheter av bekräftelsens betydelse för elevers självbild är, valdes en 
kvalitativ ansats. Stukát (2005) beskriver, att i de kvalitativa studierna handlar det om 
hur fenomen framstår och uppfattas. I de kvalitativa studierna eftertraktas att ta del av 
enskilda vardagliga upplevelser och de intervjuades fria tankar. Följaktligen valdes inte 
en studie med en kvantitativ ansats. Reinecker och Stray Jörgensen (2002) förklarar att 
man i en kvantitativ ansats behandlar data som kan beskrivas i storlek, tal och mängd. 
Detta syftar till att visa upp mönster som antas ska gälla generellt. Reinecker och Stray 
Jörgensen nämner, att stoff eller data i en undersökning benämns empiri. Det empiriska 
materialet i denna studie består av enskilda lärares uppfattningar, åsikter och vardagliga 
upplevelser. 

Den metod som jag valde till studien var intervjuer. Kvale och Brinkmann (2009) ger 
en förklaring till vad en kvalitativ forskningsintervju syftar till att klargöra. Det är att få 
klarhet i undersökningspersonernas erfarenheter och synsätt kring ett problem. För att 
nå fler lärares erfarenheter, föreslår Stukát (2005), att man använder sig av enkäter som 
metod. Jag valde dock bort detta eftersom jag såg problematiken med att verkligen 
komma åt lärarnas fria tankar med enkäter som metod. Jag eftersträvade att få tillgång 
till lärares uppfattningar, åsikter och vardagliga upplevelser. Efter att ha tagit del av 
Kvale och Brinkmanns (2009) beskrivning av intervjuernas möjligheter och kvalitéer
stod det klart för mig vilken metod som skulle användas till studien.

Till mina intervjuer valde jag att sätta samman en intervjuguide. I denna formulerades 
de frågor som jag antog skulle kunna ge mig tillräcklig empiri till studien. Jag sorterade 
frågorna i en bestämd ordning i förhoppning om att frågeordningen skulle bidra till ett 
naturligt flyt i intervjun. Trost (2005) skriver att ”i kvalitativa intervjuer har man inga 
frågeformulär med i förväg formulerade frågor” (s.50), han menar att intervjun istället 
ska styras av frågeområden. Kvale och Brinkmann (2009) menar emellertid att en 
intervjuguide formar intervjuns gång mer eller mindre bestämt. Kvalitativa 
undersökningar är vanligtvis ostrukturerade, men är sällan så ostrukturerade att 
forskaren inte når fram till det område som önskas behandlas, hävdar Bryman (2004).
Då syftet med mina frågor var att komma åt lärarnas erfarenhet kring specifika ämnen,
ville jag inte riskera att intervjuerna skulle skena iväg i diskussioner som inte var 
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relevanta för min studie. Med intervjuguiden var förhoppningen att intervjuns förlopp 
skulle vara mer strukturerad. Att intervjun skulle vara strukturerad och välplanerad var 
min ambition. Jag bedömde att det skulle kunna bidra till att lärarna kunde uppleva
intervjun som professionell och trovärdig. Jag gjorde bedömningen att professionalism 
och trovärdighet kunde bidra till att lärarna kände att deras medverkande var 
betydelsefullt och därmed få lärarna engagerade och intresserade. Kvale och Brinkmann
(2009) skulle troligtvis benämna de intervjufrågor som jag använde i studien som 
strukturerade frågor. De är av den åsikten att intervjuaren som använder sig av 
strukturerade frågor, kan när ett ämne är uttömt välja att artigt avbryta om ett svar anses 
vara ovidkommande för undersökningen. Om intervjuaren så väljer att avbryta ett 
intervjusvar, krävs att svaren i stor omfattning analyseras redan under intervjuns 
förlopp. 

Urval
För att få variation i hur en grupp uppfattar ett och samma fenomen, bedömer 
Alexandersson (1994) att det i urvalsmetoden är av stor vikt att skapa de rätta 
förutsättningarna. För att möjliggöra en spridning av lärares erfarenheter kring vad 
bekräftelsens betydelse har för elevens självbild gjordes två huvudsakliga urval. 
Lärarna valdes ut strategiskt beroende på vilka årskurser som de undervisar eller som 
de tidigare undervisat i. Urvalen gjordes för att lärares erfarenheter som synliggörs i 
studien eventuellt kan vara olika beroende på elevernas olika åldrar. Ytterligare ett
urval gjordes då lärarna i studien skulle ha varit verksamma i yrket med ett varierat
antal år. Avsikten med urvalet kring skiftande antal yrkesverksamma år var att lärarna 
måhända hade formats av de skilda lärarutbildningar som de studerat i samt att de 
varierande åren i yrket eventuellt skulle kunna bidra till varierande erfarenheter.

Lärarna som tillfrågades om att medverka i studien är verksamma vid en skola, där min 
verksamhetsförlagda utbildning var förlagd. Tillvägagångssättet kring förfrågan om att 
ställa upp som respondent till studien inleddes med ett samtal med vfu8-handledaren på 
skolan. Avsikten med det samtalet var att förhöra sig om skolans olika lärare och deras
erfarenheter och utbildningar. Utifrån upplysningar från handledaren ställde jag frågan 
till de lärare som jag önskade skulle medverka i studien. Bland de lärare som 
tillfrågades om att delta i studien var det inledningsvis tre personer som avböjde att 
delta. Det skäl som samtliga tre uppgav till att inte vilja medverka var att de upplevde
en väldig tidsbrist. De lärare som dock svarade jakande till att medverka var fyra 
kvinnliga lärare. Urvalet att i studien endast ha med kvinnliga lärare var helt 
slumpmässigt och inte heller överraskande, då personalen på skolan till den största 
delen är kvinnor. Lärarna som slutligen kom att medverka i studien har varit 
yrkesverksamma lärare från två till trettiofem år. Lärarnas erfarenheter är från arbete 
med barn och elever i åldrarna sex till tretton år. I samband med förfrågan om huruvida 
lärarna ville delta i studien, berättade jag vilka bestämmelser som gäller angående 
forskningsetik samt vilket ämne som intervjun skulle handla om. Vid samma tillfälle 
planerades även in var och när intervjuerna skulle äga rum.

                                               
8 VFU =Verksamhetsförlagd utbildning
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Genomförande

Pilotstudie

För att pröva frågornas relevans för studiens syfte samt inte minst för att själv pröva att 
göra intervjuer genomförde jag inledningsvis en pilotintervju. Kvale och Brinkmann 
(2009) hävdar att intervjuforskaren själv är det egna forskningsredskapet. Med den 
insikten var min ambition att intervjuerna verkligen skulle ge mig den empiri som jag 
eftersökte och jag ville därmed ta till vara alla möjligheter att få tillgång till väl 
utarbetad empiri. Efter avslutad pilotstudie kom jag fram till att frågorna i pilotstudien 
behövde korrigeras en aning. Det var inga större ändringar, så när som på ordningsföljd 
samt en obetydlig ändring i språkval. Jag valde därför att redogöra för samtliga 
intervjuers tillvägagångssätt under samma rubrik då pilotstudiens och huvudstudiernas 
förfaringssätt var likartade. När samtliga intervjuer var avslutade kunde jag konstatera 
att pilotstudiens empiri inte skiljde sig i hur lärarna svarat, så pilotstudiens empiri kom 
även den att ingå i hela studiens resultat- och analysdel.

Studiens genomförande

Samtliga intervjuer skedde i avskilda rum som lärarna valt ut. Stukát (2005) menar att 
det är av stor betydelse att intervjusituationen känns trygg och behaglig för båda parter. 
För att kunna vara ostörda under intervjuerna i så stor utsträckning som möjligt hade 
intervjuerna bestämts att hållas efter skoltid. Intervjuerna inleddes med att jag kort 
återknöt till vad jag tidigare nämnt om vilket ämne som skulle behandlas och även vad 
syftet med intervjun var. Mitt val att inte redogöra för mina funderingar kring ämnet 
och att inte presentera frågorna i förväg till lärarna var för att inte riskera att leda in 
läraren på ett tänk, som kanske inte lyfter fram deras erfarenheter. Min tolkning av 
Trost (2005) resonemang av hur mycket som ska delges till intervjupersonerna i förväg 
angående syfte och innehåll är att ställa mig aningen kritisk till informationsbrev, som 
måhända kan avslöja för mycket om mina tankar och på så vis styra intervjupersonerna 
i någon särskild riktning. 

Efter de korta återknytningarna till förra samtalet och lite småpratande om bland annat 
vad som tidigare skett under dagen tolkade jag att atmosfären i rummet var behaglig.
Då frågade jag återigen om lärarna godtog att intervjun spelades in. Samtliga lärare 
accepterade utan förbehåll. Intervjuerna spelades in med en mobiltelefon, vilken jag 
innan intervjuerna kontrollerat inspelningsljud och inspelningstid på. Denna kontroll av 
mobilen gjordes för att vara på den säkra sidan att den skulle vara duglig som 
instrument i forskningsintervjun. Trost (2005) gör tydligt att han inte förespråkar 
inspelningar av intervjuer. Han räknar upp fördelar och nackdelar med inspelningar. 
Några av de nackdelar med inspelningar som han nämner är batteribyten, fram och 
tillbakaspolningar av band samt att gester och mimik går förlorade vid inspelningar. Jag
ifrågasätter hans åsikter och påstår att tekniken med inspelningsutrustning har gjort 
framsteg. En ytterligare invändning som jag har mot Trosts åsikter är att oavsett om en 
intervju görs med endast anteckningar eller om intervjun spelas in är forskaren 
närvarande och genom minnesförmågan likväl får med gester och mimik.



16

Intervjuerna förlöpte på ett tillfredsställande sätt, dock med vissa störningsmoment som 
knackningar på dörren samt mobilsignaler. Det visade sig snart vilka frågor som gav de 
mest uttömmande svaren. Reflektioner och tankar som kom upp som svar på frågorna 
gick ofta in på nästkommande frågor i intervjuguiden. Det flyt i intervjuerna som jag 
eftersträvat infann sig. Jag förde inga anteckningar under intervjuerna och jag 
uppfattade att det bidrog till en avslappnad atmosfär och jag kunde till fullo lyssna och 
koncentrera mig på lärarens svar, gester och mimik. Redan under intervjuarnas gång
möjliggjordes det att påbörja analysen av svaren i intervjuerna, vilket Kvale och 
Brinkmann (2009) har ställt upp som ett av kvalitetskriterierna för en intervju. De
belyser, att ”intervjun tolkas i stor utsträckning under själva intervjun” (s.180).

Analys
En analys sker, som Reinecker och Stray Jörgensen (2002) beskriver, genom att 
systematiskt dela upp ett stoff i olika beståndsdelar. Stoffet som jag har analyserat är 
den empiri som utgörs av mina forskningsintervjuer. Analysen styrs av studiens syfte
och med bas från det teoretiska perspektivet9. När varje enskild intervju var utförd
överfördes de inspelade intervjuerna genast över till en dator och jag lyssnade igenom
intervjuerna. Jag valde att lyssna på intervjuerna med hörlurar ett flertal gånger innan 
jag påbörjade transkribingen av materialet. Jag gjorde bedömningen att mitt material 
skulle analyseras mest trovärdigt om jag lyssnade flera gånger på intervjuerna. Genom 
att lyssna på intervjuerna flera gånger återupplevdes intervjusituationerna och på så vis 
kopplades även mina synintryck samman, det vill säga vad jag sett och uppmärksammat 
i precis det ögonblick något hade sagts. Orden som sades i intervjuerna fick även en 
bild, ett minne. Hade jag däremot valt att transkribera materialet omedelbart efter en 
enda lyssning är jag inte säker på att jag skulle ha uppfattat eventuella nyanser och 
betoningar av ord i svaren. Detta skulle kanske senare ha gett problem med förståelse 
och tolkning av den egna transkriberade texten, eftersom jag bedömde att den skulle ha 
kunnat kännas osammanhängande. Materialet transkriberades inte med suckar, skratt 
eller felsägningar, då jag gjorde bedömningen att de inte bidrog till att svara på studiens 
syfte samt att jag ansåg att mitt auditiva minne var mer tillförlitligt än tankestreck och 
punkter på papper. Materialet transkriberades intervju för intervju och svaren i 
intervjuerna sorterades direkt in i en mall i ett Word-dokument under rubriker.
Rubrikerna var de frågor som använts under intervjuerna. När samtliga intervjuer 
transkriberats och sorterats, markerades de olika intervjupersonernas svar med olika 
färg och klipptes och klistrades sedan tillsammans ihop in i ett nytt dokument, 
fortfarande med samma rubriksättning. Därefter skrevs materialet ut och samtliga svar 
analyserades och bearbetades och jag ställde mig frågan om vad de enskilda 
påståendena egentligen var ett svar på.

                                               
9 Gunbritt Tornberg, föreläsning på Högskolan i Skövde 2009-11-16
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Trovärdighet
Syftet med studien var att undersöka vad bekräftelse innebär samt vad lärares 
erfarenheter av bekräftelsens betydelse för elevers självbild är. Avsikten var att utifrån 
ett mindre antal lärare få ta del av några lärares syn på denna fråga. Strävan var inte att 
nå ett generellt resultat. Hade meningen varit att få ett mer generellt resultat skulle med 
största sannolikhet en kvantitativ studie eller en kvalitativ metod med enkäter eller fler 
medverkande respondenter ha valts. Larsson (2009) resonerar dock kring generalisering 
i kvalitativa studier och tycker att det går att göra generaliseringar även i kvalitativa 
studier. Generalisering genom igenkännande av mönster är ett av de exempel som han 
resonerar kring. Generalisering genom igenkännande av mönster innebär att ett 
forskningsresultat kan bidra till förförståelse för ett annat ämne, det vill säga, det kan 
användas för att identifiera liknande fenomen i andra sammanhang. Trost (2005) ger 
uttryck för att reliabiliteten enklare kan ses som uppnådd i kvantitativa studier, där 
mätning är ett begrepp. Vad som skulle kunna tala för att denna studie är trovärdig är 
att genomförandet av intervjuer, transkribering, tolkningar och analyser har gjorts av en
enda person. Momenten i studien har tolkats av en enda person, det vill säga, alla 
enskilda moment utgår från samma bedömningskriterier. Dock skulle denna ståndpunkt
likväl kunna ses som en nackdel och inte trovärdig om genomförandets olika moment 
hade krävt åsiktsutbyten. 

Undersöker den valda metoden vad den påstår sig undersöka? Den frågan ställer Kvale 
och Brinkmann (2009), som förklaring till vad validitet innebär. Intentionen med denna 
studie var att undersöka tolkningar av begrepp, erfarenheter och åsikter och detta har 
framkommit i undersökningen och dessa är tillika de inslag som kan komma att 
påträffas i studier med kvalitativa ansatser. Kvale och Brinkmann (2009) tar upp att 
kvalitativa forskningsintervjuer får stark kritik bland annat för att den inte sägs vara
vetenskaplig och att den inte är trovärdig utan snedvriden. De försvarar den kvalitativa 
forskningsintervjuns kritik med att det faktiskt inte finns någon sanningsenlig definition 
på vetenskap. Därför går det inte heller att peka ut intervjuerna som ovetenskapliga. 
Den kritik kvalitativa forskningsintervjuer får för att inte vara trovärdiga tillbakavisar 
Kvale och Brinkmann likaså. De hävdar att om snedvridningen beaktas och erkänns har 
intervjuresultaten möjligheten att framföra nya dimensioner av kunskap. Då det i denna 
studie handlar om unika personer och unika situationer är det en fara med att påstå att 
någon annans studie skulle ge samma resultat. Dock finns möjligheten att resultatet i 
denna studie framför nya dimensioner av kunskap och därför blir trovärdig med 
utgångspunkt i den förklaring som Kvale och Brinkmann ger om trovärdigheten. 
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Forskningsetik
Vetenskapsrådet (2007) har satt upp fyra huvudkrav för det grundläggande 
individskyddskravet. De forskningsetiska principerna pekar på vilka riktlinjer, som 
forskare och undersökningsdeltagare kan åberopa om konflikter eller oklarheter 
angående undersökningen uppstår.  De krav som enligt Vetenskapsrådets ska följas är;
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. I min 
studie innebär det att informationskravet går ut på att jag måste beskriva 
undersökningens syfte och tillvägagångssätt för de medverkande lärarna.
Informationskravet innebär även att delge de medverkande lärarna hur 
intervjumaterialet hanteras under forskningsprocessen. Intervjumaterialet hålls utanför 
insyn från allmänheten och undanröjs efter forskningsprocessens slut. Samtyckeskravet 
innebär att lärarna själva får bestämma om de önskar medverka i studien. Anonymitet 
ska tas till beaktande och genom att inte identifiera personerna eller kalla dem vid sina 
rätta namn i studien upprätthålls konfidentialitetskravet. Nyttjandekravet innebär att den 
information som kommer fram under intervjuerna enbart ska användas i 
forskningssyfte. Ovanstående krav redogjorde jag för när de olika lärarna accepterade 
att medverka i studien. 

Jag fann inte att några försvårande omständigheter ur etisk synpunkt kunde förväntas 
inträffa i studien. Jag redogjorde för de deltagande lärarna studiens syfte och 
tillvägagångssätt, samt att materialet förvaras inlåst och att det förstörs efter det att 
rapporten är skriven. De tillfrågade lärarna i studien är vuxna och de kunde under 
intervjuerna avstå att besvara frågor om de så hade önskat. Inte heller 
konfidentialitetskravet var svårt att följa, då det inte i studien fordras att några 
identiteter ska avslöjas. Inte någon av de intervjuade lärarna misstyckte till att intervjun 
spelades in, då jag förklarat att den endast skulle användas i forskningssyfte.
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Resultat

I följande avsnitt redogör jag för studiens resultat. För att tydligt visa på eventuella 
likheter och skillnader mellan lärarnas uppfattningar och erfarenheter och tidigare 
forskning samt litteratur rubriceras resultatet med snarlika rubriker som de i 
litteraturgenomgången. Resultatet delas in under fyra olika rubriker, lärare om vad 
bekräftelse är, lärare om bekräftelsens konsekvenser, lärare om elevernas självbild 
samt lärare om självbildsutvecklingen i skolan. Under dessa rubriker delas resultatet
sedan ytterligare in utefter vad resultatet berör. För att konfidentialitetskravet ska gälla 
fullt ut anges inte de olika lärarna vare sig med deras rätta identiteter eller med 
fingerade namn. Deras åsikter och kommentarer benämns endast en lärares när de 
redovisas.

Lärare om vad bekräftelse är
Under rubrikerna nedan redovisas lärarnas åsikter och erfarenheter om vad bekräftelse 
innebär, bekräftelsens varför, hur och vad. Lärarnas åsikter och erfarenheter kring vad 
som avgör hur de ger bekräftelse till olika elever redovisas likaså, faktorer som styr 
bekräftelsens varför, hur och vad.

Bekräftelsens varför, hur och vad 

Samtliga lärare i studien berättar att anledningen till att de ger bekräftelse till elever är 
för att eleverna ska uppleva sig sedda, att eleverna ska känna att de känslor och åsikter 
som eleverna har är av betydelse. Bekräftelse ges till eleverna likaledes för att alla ska 
känna sig välkomna, att de känner att de får ta plats och för att barnen ska bli trygga. 
Två av lärarna klargör att de ser bekräftande som ett sätt att visa respekt och att 
bekräftandet ger möjlighet för eleven att få ett gott självförtroende. För att få eleverna
att känna sig sedda och att känna sig betydelsefulla har lärarna olika tillvägagångssätt 
att bekräfta eleverna. En av lärarna säger att ”jag försöker behandla alla eleverna så som 
jag behandlar min egen dotter”. 

Lärarnas metoder för att ge bekräftelse sker verbalt, skriftligt, genom sitt 
förhållningssätt och genom kroppsspråk. I det verbala bekräftandet kan enkla 
kommentarer kring en elevs goda handling ingå eller en respons på en utförd uppgift. 
Till det verbala bekräftandet hör likväl att slänga käft, vilket en av lärarna nämner och 
menar att det för någon elev kan vara ett fantastiskt sätt att bli sedd på. Den skriftliga 
bekräftelsen anser lärarna vara de markeringar som de gör vid elevernas uppgifter, 
såsom bockar, streck och stjärnor. Flera av lärarna gör klart att de inte gärna markerar 
bockar med rödpenna. ”Röda streck är aldrig upplyftande för någon oavsett vem det 
gäller”, säger en av lärarna. De anser att de elever som ofta har svårt att lösa uppgifter
inte blir stärkta i sin tilltro till sig själva av röda bockar. Det är heller inte viktigt att 
alltid peka på felen, det är kontexten som avgör menar lärarna. Det är helt beroende på 
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elevens personlighet och vilka krav läraren bedömer som kan eller ska ställas på eleven. 
I lärarens förhållningssätt ingår kroppsspråk, det verbala språket och de skriftliga val 
läraren gör. En lärare säger ”att hela min elevsyn speglar hur jag bekräftar en elev”.
Samtliga lärare ger uttryck för att deras förhållningssätt bidrar med bekräftelse. Att ge 
en elev fem minuter extra tid efter skolan slut, anser en lärare vara att bekräfta, att vara
sträng men rättvis ett annat sätt att se på bekräftelse. En av lärarna vill betona att ”det är 
så viktigt att hitta det där positiva, hitta det där lite extra, även om det inte var mycket 
och som jag kanske inte skulle ha bekräftat en annan elev för och särskilt viktigt är att 
bekräfta när eleverna lyckas med sina svagheter”.

Kroppsspråk som att rufsa eleverna i håret, ge en klapp på axeln och ta i eleverna på 
olika sätt är för samtliga lärare en självklarhet när det gäller hur de bekräftar elever. En 
lärare säger att ”många gånger är ord överflödiga”. Lärarna förklarar att de hälsar i hand
och försöker få ögonkontakt, vilket de ser som mycket viktigt och ett sätt att uttrycka
respekt på. ”Jag ser dig och att du finns, ” säger en av lärarna och fortsätter sedan ”det 
är bra det här tycker jag att man hälsar i hand och säger adjö”. Lärarnas åsikter skiljer 
sig en aning åt när det handlar om vad de bekräftar eleverna för. Handlingar, 
prestationer och för de egenskaper som eleven har, ser samtliga lärare dock vara något 
som de bekräftar eleverna för. En av lärarna uttrycker det att ”jag bekräftar eleven för 
det som jag vet är viktigt för eleven – eleven kanske vill ha guldstjärnor för ett arbete 
de utfört”.

En annan lärares åsikt är att när en elev bryter mot någon uppsatt regel är det viktigt att 
tillsägelsen eller den negativa bekräftelsen inte handlar om elevens personlighet utan att 
det var handlingen i sig som bekräftades. När en elev får höra att den är duktig är det 
viktigt att göra klart för eleven vad som ligger i påståendet. Flera av lärarna tycker att 
det är viktigt att ange i detalj vad som bekräftas och gärna också positivt förstärka det 
som bekräftas. ”Du är duktig, som kan stava till det svåra ordet.” Två av lärarna menar 
att de kan ge bekräftelse genom att påpeka något om elevens utseende genom att säga 
”vilka fina flätor du har” eller ”vilken fin jacka du har”. 

Faktorer som styr bekräftelsens varför, hur och vad

Oavsett vilken syn studiens lärare har på vad bekräftelse är har samtliga av dem
skiftande tillvägagångssätt beträffande vilka eleverna är som de bekräftar. Alla elever 
behöver olika bekräftelser för att synliggöras och det är något lärarna uppger att man lär 
sig ganska snabbt. Det är individuellt för varje elev och en del behöver lyftas i något 
medan någon annan är i behov att lyftas fram i något annat. Den sociala bakgrunden
och även elevens emotionella tillstånd framkom att vara faktorer som avgör hur 
bekräftelse ges till olika elever. Ytterligare en faktor som styr att bekräftelse ser olika ut 
för olika elever är att det finns elever som har en mycket stark integritet. En lärare säger
att ”någon kanske har en mycket stark integritet och inte är vana vid beröring”. En 
annan av lärarna säger att ”alla elever har olika behov som ska tillmötesgås och kanske 
därför inte blir tillrättavisade för något, som andra skulle ha blivit tillrättavisade för”. 
Elever bekräftas med utgångspunkt utifrån sina egna förutsättningar, därför ser 
bekräftelsen inte likadan ut för alla. Hon uttrycker att ”rättvist är inte likadant för alla”.
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Lärare om bekräftelsens konsekvenser
I det följande presenteras hur lärarna upplever vilken betydelse och vilken effekt 
bekräftelse har på eleverna, bekräftelsens verkan och betydelse för eleverna. Därefter 
presenteras lärarnas förklaringar till hur de använder bekräftelse i skolan, bekräftelsen 
som verktyg.

Bekräftelsens verkan och betydelse för eleverna

De kortsiktiga konsekvenserna av positiv bekräftelse som lärarna pekar på är glädje och 
stolthet. Lärarna anser sig se glädjen och stoltheten i ögonen på eleverna. Vid utebliven 
bekräftelse kan flera av lärarna märka att eleven känner en besvikelse och då försöker
lärarna att reparera den uteblivna bekräftelsen vid något annat tillfälle. Att missa att 
bekräfta eleven för vad de egentligen vill bli bekräftade för menar lärarna också vara 
något att reflektera över. ”Om jag märker att en någon blir besviken över att jag inte sa 
nåt om teckningen som hon hade målat till exempel så försöker jag bekräfta något annat 
sen.” Bekräftelsens positiva effekt på längre sikt kan vara att elever blir trygga i det 
som de en gång tidigare fått känna glädje och framgång i. Förtroende för varandra 
byggs upp och då kommer också tilliten till andra människor. De mer blygsamma 
eleverna kan på sikt bli mer öppna av bekräftelse. Fler positiva konsekvenser av 
bekräftelse som framkom var att eleverna fortsätter arbeta med en positiv grund. De vet 
att de klarat något specifikt tidigare och att det gav resultat, bekräftelse blir en sporre. 
En lärare berättar att ”en elev jag hade, han skrev så dåligt, men så kom han och visade 
mig vad han skrivit, men nu kan du vara stolt, sa jag och jag såg hur han riktigt växte 
som en blomma”. Samma lärare beskriver i samband med vilka långsiktiga effekter 
bekräftande kan ha, att en elev som hon tidigare varit klassföreståndare för hade 
kommit och frågat henne om råd. Detta råd gällde något som han kopplat till något som 
hon hade bekräftat honom för, för flera år sedan. 

Flera av lärarna anser att när det i klasserna är upp mot trettio elever är det ofta de 
duktiga eleverna som blir förlorarna. Dessa elever måste ju också bekräftas förklarar en 
lärare och berättar vidare att många gånger satsas det mest på de svagare eleverna, när 
tiden inte räcker till för alla. Det kan bli så att dessa extra duktiga elever nöjer sig med 
att använda alldeles för lite av sin kapacitet. ”Dessa elever måste ju bekräftas också och 
få uppgifter som utmanar dem”, säger en av lärarna.

När bekräftelse till en elev kommer från en annan elev upplever en av lärarna att 
bekräftelsen ger mer glädje och i synnerhet om bekräftelsen kommer oväntat. En annan 
lärare anser att eleverna blir lika glada för all bekräftelse. Samtliga lärare påpekar dock 
att det beror på vad det gäller. En av lärarna menar att ibland har en annan elevs åsikt 
mera status. Elever i en viss ålder uppfattar kompisars åsikter som viktigare menar en 
lärare. Den negativa bekräftelsen tar hårdare från andra kompisar än vad den negativa 
bekräftelsen från lärarna gör. Hon säger att: ”högre upp i åldrarna kan man överleva en 
dum lärare men inte dumma kompisar”.



22

Bekräftelsen som verktyg

Lärarna ser inte några direkta problem med bekräftelsen i sig. Lärarnas åsikter kan 
sammanfattas med att de anser att deras arbete, deras professionalitet, går ut på att hitta 
vägar in till eleven för att stärka denne. Det är inget bekymmer hävdar en lärare och 
förklarar att det finns någonting att bekräfta hos varje elev, på alla nivåer, såsom i det 
sociala eller i skolarbetet. En lärare säger att ”jag har ingen modell som passar alla”.

Både åsikter som att eleverna inte ständigt blir bekräftade och att vissa elever kräver 
ständig bekräftelse, framkom av lärarnas svar. Någon lärare hade upptäckt att en hel 
familj inte litade till sig själva och hade dåligt självförtroende. Hela familjen blev på så 
sätt hennes elever som behövde bekräftas. När det är elever som inte har tilltro till sig 
själva bedömer lärarna att det är deras uppgift som lärare att bygga upp tilliten, vilket 
lärarna anser ofta sker med bekräftelse som verktyg. En lärare berättar att ”jag 
upptäckte tidigt i min lärarroll att jag inte skulle kretsa i klassrummet utan att istället 
sitta vid katedern”. Detta var för att minimera att eleven ständigt frågade om hjälp. Hon 
ville få eleverna att fundera en gång extra över uppgiften eleven hade och inte ständigt 
söka ett rätt eller fel för att våga arbeta vidare. En annan lärare sa att om eleven inte 
vågar jobba vidare kan det bero på att eleven har en låg självkänsla. En låg självkänsla 
kan även de elever som endast får negativ bekräftelse få, om de aldrig får höra några 
positiva kommentarer om sina handlingar, prestationer eller egenskaper. En annan 
konsekvens av att ge bekräftelse är att eleven inte arbetar för sin skull utan för att just få 
lärarens gillande och bekräftelse. En lärare förklarar att ”när detta sker är det mycket 
viktigt att låta eleverna förstå syftet med det som de ska lära sig och veta att de är i 
skolan för sin egen skull”.

Lärare om elevernas självbild
Lärarnas svar beträffande hur de uppfattar elevernas självbilder redovisas under 
rubriken hur elevernas självbild syns. Lärarnas uppfattningar kring deras egen roll när 
det handlar om bekräftelse och självbild presenteras under självbilden och bekräftelsen.

Hur elevernas självbild syns

När lärarna beskriver hur elevernas självbild syns i skolan ger de exempel både på 
elevens handlingar och på egenskaper som eleverna visar upp samt vilka konsekvenser 
elevens självbild kan ge. En av lärarna säger ”den bilden som en elev har av sig själv 
och som oftast inte överensstämmer med den bild som jag har, är den sociala bilden”.
Det är med andra ord bilden som avser hur elevens sociala kompetens är. Eleverna 
känner däremot precis hur de ligger till i kunskapsutvecklingen i jämförelse med sina 
klasskamrater. Elevernas självbild speglas i hur de handskas med uppgifter och hur de 
tar itu med dem. Om en elev är van att uppgifterna de ställs inför vanligtvis går bra, 
märks sällan oro eller osäkerhet. Elever som inte känner sig besvärade av att tala inför 
en grupp har sällan en negativ självbild. Dock menar en av lärarna att hon inte riktigt 
kan säga sig vara säker på om det är självbilden eller självförtroendet som styr hur 
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elevens handlande blir. ”Om det är självbilden eller självförtroendet vet jag ju inte men 
när man känner eleven vet man ju ändå på nåt vis.”

Elevens bemötande av såväl lärare som klasskamrater kan visa på om eleven har en 
positiv eller negativ självbild. Elevernas bemötande och beteende är de omständigheter 
som tydligast kan bidra till att lärarna får en inblick i hur en elevs självbild är. Elever 
som är blyga, sura eller inte snälla har många gånger en negativ självkänsla säger en av 
lärarna. En lärare säger att ”elever som skvallrar har ofta en negativ självbild”. 
Turbulenta hemförhållanden och hur föräldrarnas förhållande till varandra är kan också 
leda till att eleven får en negativ självbild. ”Man sitter på föräldramöte och man kan 
känna isen i luften mellan föräldrarna, då är det inte lätt att vara liten.”

En av lärarna tolkar det som att flickor verkar ha ett större problem att förhålla sig till 
sin självbild än vad pojkar har. Hon motiverar det med att hennes erfarenhet säger att 
flickor oftast låter sig styras av pojkarna i klassen och låter pojkarna bestämma och ta 
beslut som gäller klassen. 

Självbilden och bekräftelsen

Samtliga lärare säger att de upplever, att bekräftelsen påverkar eleven på ett eller annat 
sätt. Att en bekräftande handling inte går någon förbi oberörd, är en allmän åsikt. Det 
förhållningssätt en lärare har och den bekräftelse lärarna ger, resulterar i att eleverna får 
en positiv och en starkare självbild. Genom att visa eleverna respekt kan eleverna finna 
ett värde i att de är kompetenta. Detta leder till att eleverna tror mer på sig själva och 
det i sin tur märks av den energi och det arbete som eleverna lägger ner i det dagliga 
skolarbetet. ”Det är viktigt att man visar att de kan och att de finner glädjen i att
kunna.” ”Man är oerhört viktig som lärare”, säger en av lärarna och förtydligar att 
eleverna ser hur man gör och hur man är och speglar sig i det. Det är speciellt tydligt i 
ettan och tvåan, menar hon. 

Lärare om självbildsutvecklingen i skolan
Lärarna klargör att bekräftelse påverkar eleverna och att elevens självbild byggs upp av 
att bli sedda samt att bli bemötta med respekt. Lärarna förklarar att de har de 
riktlinjerna i Skolverkets (2006) Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, 
förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo 94) som verktyg i sitt arbete och ser vikten av 
att stärka elevernas tillit till sin förmåga för att möjliggöra till en optimal utveckling och 
lärande för eleven. De redogör för olika tankar, idéer och verktyg som de tycker krävs 
för att stärka elevernas självbilder. Det är i huvudsak genom trygghet, beröm och
respekt.

Trygghet

Den i särklass mest tydliga beståndsdelen, som ska finnas med för att främja elevernas 
självbildsutveckling, säger samtliga lärare vara trygghet. De delar åsikten om vikten av 
trygghet i klassrummet likväl som trygghet med vuxna på skolan. En lärare hävdar att 
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ett bra klassrumsklimat är ovärderligt. Trygghet i klassrummet innebär ett tillåtande
klimat. Detta innebär exempelvis att alla får ta plats, alla visar respekt för varandra och
ingen behöver vara rädd för att göra bort sig. En stark och trygg grupp stärker på detta 
sätt den enskildes självbild. Lärarna beskriver vad som sker med eleverna i ett klassrum 
med ett trygghetsklimat och menar att elevens självbild stärks i och av sin roll i 
gruppen. Man kan ha en bra självbild med sig hemifrån, men lärarens roll blir att stärka 
eleven i gruppen och på så vis fortsätta att få elevens självbild stärkt säger en av 
lärarna. En annan lärare berättar att ”vissa barn är helt trygga, helt färdiga och de vet 
sitt värde”.

I ett tryggt klassrum har elevens åsikter betydelse och respekt byggs upp mellan 
eleverna. För att synliggöra eleverna och visa på deras värde förklarar lärarna att de 
sätter upp arbeten och teckningar på väggarna för att bekräfta deras verk. Lärarna låter 
eleven få dra blad i almanackan för att få eleven att våga synas, att finnas till. En lärare 
berättar att hon låter elever längre upp i åldrarna få hålla föreläsningar i klassen. Hon 
menar att självkänslan stärks av att de blir bekräftade av andra. Istället för att fråga 
publiken hur föreläsningen var, frågar hon istället föreläsaren hur publiken var, med
syftet att inte låta en hel klass värdera en enskild elev. ”Kommer man till det slags 
klimatet i en klass där eleverna bekräftar varandra och låter varandra vara som de är -
det är underbart.”

En av lärarna säger att hennes uppdrag är att skapa trygghet för eleverna och få dem att 
våga stå för åsikter och känslor. Hon berättade om en klass som hon hade haft i sex år. 
Läraren hävdar att den tryggheten som växte fram i den klassen har hon aldrig förr eller 
tidigare sett i klasser som hon haft i tre år. Det tar tid att bygga upp trygghet. Det är 
viktigt att tackla det från början klargör en lärare. För att skapa trygghet i gruppen är 
det av stor vikt att lyfta fram olikheter i gruppen. Detta menar lärarna är grundläggande 
för att visa att alla har ett lika värde och det stärker elevens självbild. ”Genom enkla 
samarbetsövningar kan ett bra klassrumsklimat skapas.”

Beröm

Alla tillfrågade lärare menar att det är av stor vikt att ge eleverna beröm och positiv 
feedback för att stärka elevernas självbild. De säger att precis som undervisningen ska
vara individuell, ska även berömmet vara individuellt. Det är viktigt att försöka ställa 
krav utifrån elevens egen förmåga. ”Ös över dem beröm i början över det eleverna kan,
det är så viktigt för att få dem stärkta i sin tro på sig själva.”

En annan åsikt som lärarna har är att uppmuntra eleven att tro på sig själva och få 
eleverna att försöka sig på saker som de är osäkra på. ”Lärare ska stödja eleverna i 
situationer som de har svårt för och trycka på det som är bra.” Det är av stort värde att 
ta hänsyn till elevens hela person, plocka bitar från olika delar av undervisningen för att 
kunna återkoppla till vad eleven gjort tidigare som varit bra. En lärare ger ett exempel 
på om en elev alltid lyckas med det som den bekräftas för, exempelvis den har alltid 
alla rätt på veckans ord, så betyder hennes bra inte så mycket för eleven. Det gör det 
kanske däremot när en elev som vanligtvis inte har mer än hälften rätt på veckans ord 
lyckas. I detta fall kan gruppen hjälpa till att stärka elevens självbild genom att 
resterande klasskamrater hurrar. När beröm ges som bekräftelse på något eleven gjort 
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kan det vara en balansgång att gå förklarar en av lärarna. Eleven vill förbättra sig men 
när, hur och vad man ska säga utan att kränka dem kan bli en utmaning, menar en av 
lärarna. En lärare gav ett exempel på när en elev ville läsa upp den text som eleven själv
skrivit och sedan upptäcker att det inte fungerar att läsa texten för att det helt enkelt är 
oläsligt. Beröm som bekräftelse, kan också sänka en elev, säger en av lärarna. ”De 
misstror mig och tappar intresse om jag berömmer eleven för något som är alldeles för
självklart och enkelt.”

Respekt

Bekräftelse är också att visa eleven, att de ska visa respekt. En lärare ger ett exempel på
att ”om vi står och pratar och en elev kommer och ska säga något, låt den då vänta, jag 
har sett att du kommer men du får vänta på din tur”.

Hon tycker att man gör dem en björntjänst om man alltid låter eleverna synas och höras. 
Att visa respekt för varandra och att eleverna vet vilka ramar de ska röra sig mellan ger 
eleverna trygghet. Tryggheten gör att de kan lita på sina lärare och det är lärarens 
handlingar och bemötande som signalerar vad som är rätt och fel. Genom att ställa höga 
krav på eleverna visar läraren att denne tror på eleverna och det uppfattar eleverna som 
respektfullt. När en elev har fått kritik av en annan elev eller någon har varit orättvis 
mot denne, är det väldigt viktigt att avdramatisera den kritik som eleven fått. Lärarna är 
eniga att sådana beteende inte är acceptabelt. En lärare berättade att hon försöker trösta 
det utsatta barnet med att säga, ”det är väldigt synd om de som är dumma, för de är nog 
inte glada”.
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Diskussion

Nedan följer ett resonemang och slutsatser kring den metod som valdes för denna 
studie. I detta kapitel presenteras även ett resonemang och slutsatser kring studiens 
resultat i relation till litteratur och tidigare forskning. För att på ett tydligt sätt visa vad 
som behandlas i resultatdiskussionen, används rubriker som har en tydlig koppling till 
rubriker i litteraturgenomgång och resultat.

Metoddiskussion
Då syftet med studien var att undersöka vad lärare anser att bekräftelse innebär samt 
vad deras erfarenheter av bekräftelsens betydelse för elevers självbild är, kan i 
efterhand konstateras att en kvalitativ forskningsansats med intervjuer som metod var 
ett rimligt val. Vid observationer av lärare hade kanske andra aspekter av det berörda 
ämnet synliggjorts och kanske lärarna skulle ha visat upp ett mer spontant beteende. 
Vad som sker under en observation kanske inte överrensstämmer med vad läraren säger 
sig göra. Ur den empiri som intervjuerna gav framkom det eftersökta, nämligen lärares 
innebördstillskrivanden och erfarenheter kring bekräftelse. I urvalsförfarandet visade 
det sig vara svårt att få lärare att ställa upp på att bli intervjuade. Om jag hade varit 
bekant med lärarna som jag tillfrågade kanske jag från början hade vetat vem jag skulle 
ha frågat för att få till stånd intervjuerna. Hade jag varit bekant med lärarna hade kanske 
mina analyser dock inte riktigt varit fria från vissa typer av vetande som t.ex. fördomar 
eller förutfattade meningar, då jag kanske ansett mig veta de intervjuades sätt att svara. 
På liknande sätt kan antas att även lärarna hade kunnat reagera på att bli intervjuade av 
någon de är bekant med eller någon de inte är bekant med. 

En svårighet med intervjuerna var att inledningsvis få ihop en frågeguide med frågor 
som skulle kunna ge svar på studiens frågeställningar. Pilotintervjun visade sig vara till 
hjälp för att hamna rätt med frågorna. Mitt val att inte förbereda intervjupersonerna med 
vilka frågor som skulle behandlas i intervjuerna utan endast att förbereda att intervjun
gällde bekräftelse, kan ses både positivt och negativt. Jag gjorde bedömningen att om 
jag visat upp frågorna i förväg så hade svaren kanske sett annorlunda ut. Jag bedömde
även att de intervjuade skulle kunna ha påverkats i någon riktning och svarat efter vad 
de trodde att jag ville få ut av intervjuerna. Nu visade det sig i stället att jag fick 
förtydliga en del frågor och på så vis kanske mitt tonfall ändå avslöjade mina avsikter. 

Användningen av en mobiltelefon till inspelningarna anser jag vara av betydelse. Jag 
har tidigare redovisat att jag inte antecknade under intervjuerna och därför kunde ägna 
mig åt den intervjuade. Det kan ha bidragit till att intervjuerna verkade vara
avslappnade och i det närmaste liknade dialoger. Mobiltelefon kom att ha en annan 
betydelse också. Mobiltelefoner ringde och det knackades på dörrarna. Inte en enda av 
intervjuerna skedde helt ostört. Jag upplevde dock inte att lärarna tappade fokus utan 
intervjuerna flöt på ändå. För att minimera riskerna för störningar, borde lappar med 
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stör ej ha satts upp och ett önskemål om att lärarna stängt av sina mobiler skulle ha 
framförts. Även om inte jag upplevde att lärarna tappade fokus av störningarna kan 
störningarna dock ha haft betydelse för hur svaren på ställda frågor blev. En lärares 
vardag är dock fylld av oförutsedda händelser som dörrknackningar, toalettbesök och 
borttappade vantar. Kanske störningarna är något som de är vana vid och därför inte
heller bekommer dem.

Studier med kvalitativ ansats får kritik för att det inte går att dra några generella 
slutsatser av dem. Jag hade inte intentionerna att kategorisera åsikter och erfarenheter 
eller göra generella bedömningar av lärarnas åsikter. Däremot anser jag att Larssons
(2009) resonemang kring generalisering av resultat i kvalitativa studier öppnar upp för 
att denna studie skulle kunna anses nå ett visst generellt resultat. Jag tolkar hans 
resonemang som att det rör sig om att en studie kan visa upp vissa drag och dessa drag 
kan bli utmärkande för studiens ämne. Genom att ta del av detta mönster kan en läsare 
känna igen sig och applicera detta i andra sammanhang. I denna studie framkom att 
lärares bekräftande av elever, stärker elevernas tilltro till sin egen förmåga, vilket i sin 
tur har en enorm betydelse för elevers utveckling av en positiv självbild. Detta mönster 
eller denna insikt skulle kunna appliceras i andra sammanhang där vuxna och barn har 
liknande roller som i skolan, exempelvis i  idrottssammanhang.   

Resultatdiskussion
Inledningsvis i denna studie ställde jag frågan om mina tankar om bekräftelsens 
betydelse för en god självbild är förankrat i lärares syn.   Vidare frågade jag mig om det 
är något som läraren aktivt arbetar med. Denna studie visar klart att de lärare som 
medverkat i studien är väl förtrogna med att bekräftande har en stor inverkan på elever.
Resultatet visar att lärare arbetar med elevernas självbild och att bekräftelsen är ett 
verktyg som de använder för att stärka eleven. Den andra frågan som jag ställde 
inledningsvis var om lärare anser att den bekräftelse vuxna ger till barn och ungdomar 
alltigenom är oproblematisk? I det stora hela uppfattar och erfar lärarna bekräftelsen 
som god och i förhållningssättet till bekräftande ser de inga problem som inte går att 
lösa. Lärarnas svar liknar den uppfattning som Mead representerade om att vi värderar 
oss utifrån andra. För att bygga upp en positiv självbild krävs att barn och elever får 
bekräftelse från vuxna. Det ifrågasättande som Hörnqvist (2002) gör om att andras 
bedömningar av oss själva anses vara mer värt än vår egen självvärdering kan 
replikeras med att inte avse uppbyggnaden av barn och ungas självbild. Dessa frågor 
problematiseras ytterligare i följande text, tillsammans med resultatet i studien. Även de 
teoretiska utgångspunkter som studien vilar sig mot av diskuteras kring likaså.

Vad bekräftelse är

Lärarnas attityder till bekräftelse samstämmer med den bild som bland annat Kåver och 
Nilsonne (2007) har om bekräftelse, det vill säga att bekräftelse innebär att man visar 
att en tanke, känsla eller handling har en betydelse. Lärarnas förklaringar till vad 
bekräftelse innebär och varför, hur samt för vad som bekräftelse ges liknar de 
förklaringar som litteraturen gett. Bekräftelse ses som ett naturligt verktyg i möten med 
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elever. Lärarna uttalar inte en direkt koppling mellan bekräftelsens betydelse och den 
spegling som Berg (1976, 1997) förklarar att Meads teori innebär, men lärarnas
förhållningssätt visar tydligt på att meningen med att ge bekräftelse är just för att 
eleverna ska utveckla en god självbild. Om lärare uttalade en kännedom om 
speglingens betydelse kanske lärare och övrig personal skulle arbeta mer aktivt med att 
föregå med gott exempel. Här skulle kanske exempelvis en lärares rökvanor ifrågasättas 
eller lärares användande av cykelhjälm. En lärares strategi är att försöka behandla alla 
elever på det vis som hon behandlar sin egen dotter. Hennes strategi visar på ett 
respektfullt bemötande. Ett respektfullt bemötande finner jag även det vara som en av 
de andra lärarna uttrycker vara viktigt, nämligen att hitta det positiva hos varje elev. Det 
kanske inte är så mycket, men det är viktigt att ge bekräftelse när eleverna lyckas med 
sina svagheter. Någon lärare menade att det finns elever som oftast får negativ 
bekräftelse. Det blir särskilt viktigt att ge positiv bekräftelse till denna elev vid de
tillfällen som handlingen eller prestationen eleven gör är positiv. Den positiva 
bekräftelsen leder till att eleven tror på sig själv och känner sig positivt sedd, vilket kan 
bidra till att eleven får en positiv självbild istället för en negativ självbild.

Resultatet åskådliggör att lärare är relativt samstämmiga i sina innebördstillskrivanden 
och erfarenheter om hur bekräftelse kan ges. Inte någon av de tillfrågade lärarna 
nämner betyg eller skriftliga omdömen som bekräftelse. Det skulle kunna påstås vara 
aningen märkligt efter att ha tagit del av Hörnqvists (2002) resonemang om att betyg 
och bedömningar är så kallad enkelriktad bekräftelse. Eftersom lärarna i huvudsak 
arbetar med elever i de yngre åldrarna och då inte heller sätter betyg har de kanske inte 
betygsättning med sig i sitt dagliga tänkande. Dock är ju idag de skriftliga omdömena
något som samtliga lärare i studien arbetar med. Bekräftelse ges skriftligt och då 
exempelvis genom guldstjärnor eller som små kommentarer vid uppgifter de utfört. 
Lärarna vill inte sätta bockar och röda streck i böckerna och det tolkar jag vara ett 
tecken på att de inte vill sänka en elevs tro på sig själv, vilket kan leda till att eleven får 
en negativ självbild. 

Ett grundverktyg för att synliggöra elever anser jag vara, att låta eleverna höra sitt namn 
dagligen. Inte någon av de intervjuade lärarna förklarar, i de beskrivningar de ger om
hur de bekräftar elever, att de säger elevernas namn. Det kanske helt enkelt är en 
naturlig del för lärarna att nämna eleverna vid namn och att de därför inte tar upp det
när de förklarar hur de gör för att eleverna ska känna sig sedda. Alternativt är det så att 
de inte uppfattat att det är av större vikt att säga elevernas namn. Inte heller i litteraturen 
kring denna studie har jag funnit någonting kring detta. I de åsikter som framkommer i 
studien om vad lärarna ger bekräftelse för, kan en annan slutsats dras, att bekräftelse
ges för handlingar och prestationer. Denna åsikt är något som ses som självklart av alla
intervjuade lärare. I Hörnqvist (1999) studie framkom att bekräftelse kan avse duglighet 
och oförmåga och det visar sig även i denna studie att lärare ger bekräftelse för detta. 
En tydlig synpunkt på varför och hur bekräftelse ges är att det ges olika slags 
bekräftelser till olika elever. Varför och hur bekräftelse ges är dels beroende på vilka 
förutsättningar eleven har och dels på elevens personlighet. En av lärarna menar att 
rättvist inte är likadant för alla. Ska denna mening få genomslag kan dock antas att det
krävs är ett accepterande klimat i klassen, där eleverna låter alla vara som de är. Elever 
har olika förutsättningar att lära och därför ska de även bemötas och bekräftas
individuellt.
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Studien visar att lärare synliggör elever med att kommentera exempelvis frisyrer eller 
kläder. Auno och Brandelius (2002) gav även de exemplen på att synliggöra elever 
genom att ge kommentarer om elevernas kläder.  Jag ifrågasätter lärarna samt 
författarna som bekräftar utseende och lägger bedömningar och värderingar i sina 
kommentarer. Jag ställer mig frågan om vilka signaler ger det till eleverna. Lärare ser 
mig om jag är snygg, om jag har fina kläder. Lärarnas kommentarer om utseendet ger 
en bild till eleverna att det är viktigt att se bra ut. Jag ifrågasätter om det är av vikt att 
bekräfta statusprylar, frisyrer eller utseende och jag ställer mig frågande till om det är
något som ska vara grundläggande för en persons självbild. Jag tolkar av lärarnas 
berättelser att de inte har reflekterat över vilka bedömningar de faktiskt gör. Jag är 
benägen att hålla med Kinge (2002) som tycker att det är bra om bekräftelsen inte är 
värderande.

Bekräftelsens konsekvenser

Kan det vara så att bekräftelse inte endast är av godo? Som jag tidigare redogjort för
upplever lärarna inte att det är några problem med bekräftande som inte går att lösa. Det 
ingår i en lärarprofession att möta varje elev efter dennes förutsättningar och det är 
lärarnas uppgift att möjliggöra för varje enskild elev att få utvecklas. Pihl (2008) varnar 
för när bekräftelsen blir motorn för att prestera. När det visar sig att en elev inte arbetar 
för sin skull, utan just för att få en lärarens gillande och bekräftelse, har jag samma åsikt 
som den lärare som säger att det då är väldigt viktigt att få eleven att förstå syftet med 
exempelvis en uppgift. Det är även av stor vikt att eleven förstår att eleven är i skolan 
för sin egen skull. Denna vetskap ser jag vara viktig för eleven och elevens tilltro till sig 
själv och vidare för sin självbild. Jag anar att det resulterar i en trygghet hos eleven och 
därmed stärks tilliten till den egna förmågan. Detta leder i sin tur enligt Brodin 
Hylander (2000) till goda förutsättningar för lärande och problemlösning. Taube (1987) 
anser att det leder till att maximalt kunna utnyttja sina resurser. Resultatet visar att 
bekräftelsen motiverar eleven att fortsätta arbeta och precis som Jansson m. fl. (1997), 
Maltén (2002) och Taube (1987) tycker är det viktigt att ge arbetsuppgifter som 
eleverna har möjlighet att klara av eftersom känslan av framgång har en positiv verkan 
på självbilden, då eleverna får känna att de kan. 

I min studie visar resultatet att de elever som är duktiga och som kräver fler utmaningar 
än vad andra elever i klassen kräver ofta blir lidande. De elever som kommit långt i sin 
utveckling måste få bekräftelse för sina prestationer så att de inte tappar motivationen. 
Jag uppfattar att det kan vara så det ser ut för många elever. Det läggs större vikt på att 
få de elever som har svårigheter att nå upp till uppsatta mål, än det gör för dem som har 
kommit långt i sin utveckling att nå ännu högre. Det är ett bekräftande att lyfta elever 
och studien visade att det är en mycket betydelsefull insikt att ha med sig. 

Ordet beröm används inte i någon större utsträckning. Någon av lärarna vill inte 
använda ordet duktig, för att det är ett värderande uttryck. Det kanske är ett gott tecken 
att lärarna inte bekräftar genom beröm för såsom Hitz och Driscoll (1989) ser på det så 
kan beröm leda till minskad motivation. Å andra sidan skriver ju Löfsteds (2009) om 
den studie som gjorts i Holland som belönar beröm eftersom det anses vara bra för 
yngre barns inlärning. Om fokus läggs på rätt företeelser är berömmet ett bra verktyg, 
för att stärka elevens tillit visar resultatet. Jag håller med läraren som säger att eleverna 
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misstror läraren och tappar intresse om läraren berömmer eleven för det som är alldeles 
för självklart. Min uppfattning är att beröm, bekräftelse hur den än ser ut, är ett 
fantastiskt verktyg för att stärka eleven och vidare bygga upp elevens självbild, såvida 
den är rätt riktad och avser en prestation, en handling eller en egenskap eleven har. 

Elevernas självbild

Det är elevernas handlingar och egenskaper som tydligast visar vilken självbild eleven 
har. För att skaffa sig en föreställning om en elevs självbild är det angeläget att lära 
känna eleverna. För att detta ska kunna ske är det av stor betydelse att eleverna får ha 
sina lärare under en längre tid, anser jag. Under denna tid finns möjlighet för läraren att 
lära känna elevens hela livssituation och kan förhoppningsvis med den kunskapen 
förstå elevens behov. Man är oerhört viktig som en av lärarna i studien säger och det är 
personlighetsutvecklingen och självbilden som åsyftas i uttalandet. Detta kan kopplas 
till Meads teori om spegelsjälvet och significant others. En intressant reflexion är att 
resultatet visar på att det är den sociala bilden som är den bild som minst 
överrensstämmer med vilken elevens bild av sig själv och den bild läraren har av
eleven. Detta kan kopplas till det som Taube (1987) och Maltén (2002) skriver om 
självbildens struktur. I fallet som läraren tog upp är det real-jaget eller det existerande 
självet och social-jaget eller det presenterade självet som inte överrensstämmer.

En lärares förhållningssätt är A och O och som tidigare resonerats kring anser jag att ett 
respektfullt bemötande är en del i förhållningssättet. En lärare säger att hon är oerhört 
viktig för eleverna. Precis som Dysthe (1996) skriver är det av stor betydelse att lärare 
föregår med gott exempel och hur lärare bemöter eleverna. För att tillit och sedermera 
respekt ska nås måste elever och lärare få möjlighet att lära känna varandra. Flera av 
lärarna är av den åsikten att det tar tid att få till stånd ett tryggt klassrumsklimat, där 
tillit och respekt är grundläggande. Taube (1987) nämner bristande individualisering 
särskilt vid elevernas skolstart som en faktor till att elevers självbild kan vara negativ. 
En lärare påstår dessutom och i koppling till Taubes anmärkning att det är speciellt 
viktigt att det förhållningssätt och bemötande som läraren har i ettan och tvåan är 
oerhört viktigt för elevens fortsatta skolgång

En positiv självbild framträder enligt lärarna genom att eleven tror på sig själv. Lärarna 
menar att de uppfattar att eleverna lägger ner mer energi i det egna dagliga skolarbetet, 
beroende vilken tro eleverna har på sig själva. Om denna energi ökar elevens lärande 
har inte denna studie haft i syfte att reda ut. Denna studie kan då inte heller jämföras 
med tidigare forskning om huruvida den positiva självbilden ökar möjligheten för 
lärande. Tidigare forskning av Skolverket (2007) och Baumeister, m.fl. (2003) lämnar
två olika budskap om självbildens betydelse för lärande. Inte någon av den tidigare 
forskningen tyder dock på att en positiv självbild minskar möjligheten för lärande och 
därför drar jag slutsatsen att lärare ska arbeta med att stärka elevernas självbilder.

Självbildsutvecklingen i skolan

Självbilden byggs upp av att bli sedd av andra, att spegla sig i andra, att bli bemött och 
accepterad för den man är. Lärarnas åsikter överrensstämmer med den hänvisning som 
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Maltén (2002), Berg (1997) gör till significant others. Detta överrensstämmer även med
den tanke Gislasson och Löwenborg (1995) redogör för om att elevernas 
personlighetsutveckling sker i all den kontakt med andra, som eleven har i skolan. Att 
bli bekräftad av läraren har visat sig vara av en stor betydelse för elevens 
självbildsutveckling och därför anser jag att det är viktigt att en lärare uppträder 
konsekvent. Är läraren inte konsekvent medför det att eleverna blir osäkra på vad som 
exempelvis är rätt och fel beteende. Dysthe (1996) och Gislason och Löwenborg (1995) 
menar att elevers bekräftelse till varandra är ett utmärkt redskap för lärare att använda 
sig av för att stärka elever. Åter igen vill jag poängtera att om detta ska kunna ske krävs 
ett klassrumsklimat där eleverna accepterar varandras olikheter. För att bygga upp 
självbilden med bekräftelse har lärarna olika strategier, men alla är helt överens om att 
ett gott klassrumsklimat där elever accepterar och bekräftar varandra är en god början 
för att möjliggöra till att eleverna får goda självbilder.

Det var en helt ny insikt jag fick i studien angående gruppens betydelse för elevernas 
självbildutveckling. En tydlig samstämmighet bland lärarna om ett bekräftande 
klassrumsklimat och trygghet i gruppen öppnade mina ögon för något så väsentligt som 
att arbeta med hela klassen för att bygga upp den enskilde elevens självbild. Hwang och 
Nilsson (2003) och Taube (1987) menar att ett positivt klassrumsklimat och 
klasskamrater är utmärkta verktyg till att stärka de enskilda elevernas självbilder. 

En av de viktigaste och mest centrala delarna för att den trygghet i gruppen som önskas 
ska infinna är att i gruppen lyfta fram elevernas olikheter. Genom att lyfta fram 
elevernas olikheter visar läraren för eleverna att det inte är udda eller konstigt med ett 
visst beteende, handikapp eller utseende. Avdramatisering av olikheter hos eleverna 
leder till att alla känner sig trygga. När alla har ett lika värde, när alla får ta plats, när 
ingen behöver vara rädd att göra bort sig och när eleverna får en tilltro till sig själva 
stärker de varandras självbilder. Det tar tid att bygga upp trygghet i klassen, säger en av 
lärarna och den vetskapen får mig att inse att det är av stor vikt att eleverna inte bör ha 
flera olika lärare i den grupp eleverna är i de första åren tillsammans. En lärares uppgift 
är att skapa trygghet för eleverna. Det är likaså en lärares uppgift att få eleverna att våga 
stå för åsikter och känslor. Läraren måste lära känna sina elever så att eleverna känner 
sig trygga med läraren. Jag anser att en av lärarens största uppgift inledningsvis i 
arbetet med en ny grupp elever är, att arbeta och sträva efter att eleverna känner 
trygghet i gruppen, eftersom det kan ta tid att bygga upp ett tryggt klassrum. Taube 
(1987) har som tidigare nämnts påpekat att så tidigt som möjligt se varje enskild 
individs självbildsutveckling och syftar särskilt på elevernas skolstart.

I ett klassrum med ett accepterande klimat finns respekt som en del av vardagen. 
Läraren får rollen som en stark ledare. Läraren respekterar eleverna och det är ju en 
slags bekräftelse i sig. Med denna respekt från läraren till eleverna gör troligtvis att 
eleverna också får en respekt för läraren och det blir enklare för eleverna att ta till sig de 
regler och ramar som gäller i klassrummet och i skolan. Denna gränssättning diskuterar 
Auno och Brandelius Johansson (2002) kring och jag delar åsikter att respekten måste 
vara ömsesidig. Om och när en lärare begår ett misstag bör läraren erkänna sitt misstag. 
Genom ett sådant beteende märker eleverna att läraren är mänsklig och det får eleverna
förhoppningsvis att i sin tur att respektera läraren. 
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De krav som lärarna har på eleven uppfattar eleven till synes som bekräftelse. Eleven 
uppfattar att läraren genom att ställa krav visar att han eller hon tror på eleven och på 
dennes kapacitet. En lärare menar att det är viktigt att ösa över eleverna beröm i början 
över det som eleverna kan eller gör bra för att det är så viktigt att eleverna blir stärkta i 
sin tro på sig själva. Ett förhållningssätt utöver att visa respekt är att läraren ska vara 
konsekvent, vilket framkommer både i resultatet och i litteraturen. Maltén (2002), 
Brodin och Hylander (1998), Stensaasen och Sletta (2000) förklarar att vikten av att 
vara konsekvent och att läraren är någon att lita på. Denna insikt framkom även i 
resultatet, då trygghet gör att eleven kan lita på läraren och därmed får denne 
möjligheten att utveckla en positiv självbild.

Negativ kritik, negativ bekräftelse i den meningen att den sägs för att kränka någon
anser jag vara helt förkastlig. Negativ bekräftelse kan vara en tillrättavisning som inte 
ges för att kränka utan helt enkelt en kommentar som knäpp inte med fingrarna.
Läraren ser och bekräftar att eleven har något att säga, men ber eleven att sluta knäppa 
med fingrarna. Jag tycker att det är självklart att bekräftelsen ska avse handlingen och 
inte elevens personlighet. Den negativa kritiken kommer enligt lärarna oftast från 
klasskamrater. Auno Brandelius Johansson (2002) är av den åsikten att elever med en 
god självbild inte mobbar andra elever då de är medvetna om sina egna starka och 
svaga sidor. En lärare menar att eleverna lite högre upp i åldrarna kan överleva en dum 
lärare men inte dumma kompisar. Jag anser att det är angeläget att som tidigare nämnts
att ha ett accepterande klassrum där olikheter premieras. Det sätt som en av lärarna i 
studien berättar om när denne försökte trösta en elev som utsatts av någon annan elevs 
elakheter, anser jag vara en bra metod för att flytta skulden från den drabbade, genom 
att säga det är väldigt synd om de som är dumma, för de är nog inte glada. 

Avslutande diskussion
Som blivande lärare vill jag öka kunskap i vilka möjliga förhållningssätt som finns att 
tillgå vad gäller för att möjliggöra för elever att få en positiv och god självbild samt om 
bekräftelse är ett verktyg att nå dit. Studiens syfte var att undersöka vad lärare anser, att 
bekräftelse innebär och lärares erfarenheter av bekräftelsens betydelse för elevers 
självbild. För att detta skulle synliggöras gjordes intervjuer, vilka ledde till att studiens 
syfte och problemformuleringar kunde besvaras. Litteratur samt studiens resultat har 
kunnat visa upp en bild av hur lärare ser på bekräftelse, hur bekräftelse i skolan 
används, hur bekräftelse påverkar elever och om det i sin tur har någon påverkan på 
elevers självbild. Jag anser därför att resultatet i min studie kan bidra till ökad förståelse 
för problematiken kring bekräftelse och självbild både för mig och verksamma lärare 
och kanske inte minst till lärarstudenter. 

Resultatet visar att lärare har liknande idéer och tankar om vad bekräftelse innebär, 
varför, hur, vad och när det ges. Bekräftelse är ett förhållningssätt och kan spegla vilken 
elevsyn läraren har. Exempel på goda och mindre bra sätt att bekräfta på och hur 
bekräftelsen påverkar olika elever har framkommit. Alla individer måste bekräftas 
utefter det som är nödvändigt för eleven att komma vidare i sin utveckling. För att 
komma vidare i sin utveckling krävs att eleverna har tilltro till sin egen förmåga och 
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lärarna arbetar dagligen efter läroplanens riktlinjer för att stärka elevens tillit till sin 
egen förmåga. Tilliten till sin egen förmåga är grunden för att utveckla en god självbild.
Av det ovan nämnda är slutsatsen i denna studie att bekräftelse har betydelse för elevers 
självbild. Genom att bekräfta elever, stärks elevens tilltro till den egna förmågan, 
vilken i sin tur har en enorm betydelse för elevers utveckling av en positiv självbild.

Vidare forskning

I denna studies resultat framkommer att lärarna anser att bekräftelse har betydelse för 
elevers självbild. Bekräftelsen får eleverna att växa, att lita till sig själva och lägga ner 
mer energi på skolarbetet. När elevens egenskaper, prestationer och handlingar bemöts 
med positiv bekräftelse utvecklar eleven en positiv självbild.  Överrensstämmer 
lärarnas bild av vilken betydelse bekräftelsen har för självbilden med hur elever 
upplever det? Upplever elever att lärarens bekräftelse ger dem mer energi? Upplever 
elever att den egna tilltron till sig själva stärks genom att de blir bekräftelse av sina 
lärare? För vidare forskning kring bekräftelsens betydelse för elevens självbild skulle 
svaren på dessa frågor vara intressant och givande att få ta del av.

Samtliga lärare är överens om att bekräftelsen ska handla om egenskaper, handlingar 
och prestationer. Detta skulle med andra ord kunna innebära att lärare bekräftar och 
stärker eleverna för att de är snälla, för att de håller upp en dörr eller för att de lyckas 
lösa en krånglig uppgift. Ett annat perspektiv på bekräftelsens betydelse för elevens 
självbild som vore intressant och givande att forska vidare kring är att få ta del av vad 
en lärare har för tanke med bekräftelsen när elevernas utseende värderas och bekräftas? 
Vad fin du är idag eller vilken snygg mössa du har. Bidrar lärarens värderande 
bekräftelse till att elever får en snedvriden bild av vilka egenskaper som är viktiga i en 
persons självbild?
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Bilaga

INTERVJUGUIDE MED FRÅGOR

 Vad har ordet bekräftelse för innebörd för dig som lärare?

 Vad är det du bekräftar elever för?

 Hur bekräftar du elever?

 Om du har strategier för hur bekräftelsen ser ut för olika elever, hur har du 
kommit fram till dessa? 

 Vilka kortsiktiga och långsiktiga effekter kan du se att det får för elever när du 
bekräftar denne?

 Ser du några problem med att bekräfta elever? Vilka?

 Om en elev blir bekräftad av dig eller av en annan elev i klassrummet, hur kan 
då reaktionen hos den bekräftade skilja sig åt?

 Hur tolkar du vilken självbild elever har? 

 Hur tror du att elevers självbild påverkas av att de får bekräftelse av dig?

 Läroplanen säger att läraren ska ”stärka elevernas vilja att lära och elevens tillit 
till den egna förmågan” - hur anser du att du stärker elevernas tillit till den egna 
förmågan?


