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Sammanfattning 
 

Självkänslan är ett begrepp som i vardagliga sammanhang framställs som något som är lätt att 

förstå sig på och att förändra men forskningen visar det motsatta. Självkänslan är sannolikt ett 

av de mest undersökta fenomen inom socialpsykologin. Forskarna är inte ense om en 

definition av begreppet eller om självkänslans kausalitet med det är framförallt två teorier om 

självkänslans tillblivelse som är rådande inom forskningen. 1994 skrivs begreppet självkänsla 

in i läroplanen och blir således skolans angelägenhet. Forskningen visar att självkänslan har 

ett prediktionsvärde för de yngre elevernas prestationer samtidigt som elevernas prestationer 

påverkar självkänslan. Nämnaren är en lärartidskrift som behandlar ämnet matematik och 

denna studie syftar till att göra en historisk analys av hur självkänslas kausalitet framställs i 

lärartidskriften Nämnaren under åren 1980- 2010. För att operationalisera studiens 

frågeställning, det vill säga vilken eller vilka av de två modellerna av självkänslans tillblivelse 

som finner stöd i artiklarna i Nämnaren, har en kvalitativ textanalys genomförts. Artiklarnas 

innehåll har testats mot två olika modeller av självkänslans kausalitet, den affektiva uppifrån-

och-ner-modellen och den kognitiva nerifrån-och-upp-modellen. Resultat visar på att 

begreppets användning ökar efter det att begreppet självkänsla skrivs in i läroplanen, Lpo 94 

samt att begreppet behandlas mer ingående. Det var endast sex av 24 artiklar som kunde 

användas för en mer ingående analys. Tre av dessa stödjer den kognitiva nerifrån-och-upp-

modellen, två artiklar stödjer den affektiva uppifrån-och-ner-modellen och en artikel stödjer 

modellernas gemensamma delar men benämner inte den globala självkänslan och därför kan 

inte artikelns innehåll härledas till en specifik modell.  

 

Nyckelord: självkänsla, Nämnaren och kvalitativ textanalys.   
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Inledning 
Mitt intresse för sambandet mellan personers låga självkänsla och matematik kommer sig av 

att jag mött många personer, stora som små, som så intensivt har hävdat att de inte kan 

matematik. De fjärmar sig från matematiken genom att säga att de är ”dumma”, ”korkade” 

eller ointelligenta. Vid en intervju berättade en gymnasielärare för mig hur en elev hade 

reagerat när han försökte ”peppa” eleven att sätta igång och arbeta. Eleven hade ställt sig upp 

och förtvivlat skrikit ”det är inte så jävla lätt när man har blivit dumförklarad i nio år”. 

 

Mitt intresse inför denna studie var att gräva djupare i hur känslor för skolmatematiken 

uppstår. Hur kommer det sig att så många lämnar skolan med en känsla av att de ”dumma”, 

”korkade” eller ointelligenta samt hur kommer det sig att matematiken så stor betydelse för 

ens uppfattade intelligens.
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Bakgrund 
På 1970-talet var matematikängslan föremål för många studier (Linnanmäki, 2003, s. 212). 

Studiernas resultat visade att matematikängslan sänker elevernas matematiska 

prestationsförmåga, att låg matematikängslighet var positivt både för inlärningen av 

matematik och till elevernas fördel vid provsituationer samt att flickor och pojkar var lika 

benägna att utveckla matematikängslan (Mange, 1998, s. 86). Idag är självkänslan föremål för 

många studier och det beror på att självkänslan är en faktor som berör samtliga elever, medan 

ängslan är en faktor som endas berör ett fåtal elever (Linnanmäki, 2003, s. 212). 

 

Det är relevant att diskutera självkänsla i samband med matematikundervisningen därför att 

när eleverna börjar i årskurs 1 tycker de allra flesta om ämnet matematik men ämnets 

popularitet sjunker kraftigt till dess att de går ut nionde klass. Då uppger endast 50 % av 

eleverna att de tycker om matematik (Mange, 1998, s. 93). Negativa upplevelser i samband 

med matematiken är mycket vanliga (Linnanmäki, 2003, s. 211) och misslyckanden inom 

ämnet kan leda till en sänkt självkänsla (Lundberg & Sterner, 2009, s. 3). Matematik är ett 

högt värderat ämne inom skolan och i samhället och prestationer som blir högt värderade i 

elevens miljö och av eleven själv har stor betydelse för elevens självkänsla. Det innebär att 

prestationer i de högst värderade ämnena är mest betydelsefulla (Linnanmäki, 2002, s. 250). 

Attityderna till matematikämnet är knutna till de egna prestationerna och inte som i andra 

ämnen till ämnesinnehållet (Linnanmäki, 2003, s. 212). 

 

Under senare år har många populärpsykologiska självhjälpsböcker getts ut, som behandlar 

begreppet självkänsla. I dessa böcker framställs självkänsla som något simpelt, som lätt kan 

förstås och förändras. Rent instinktivt verkar människor veta vad självkänsla är, eller snarare 

tro sig veta vad självkänsla är. I vardagliga samtal kan man höra yttranden som ”jag har alltid 

haft dålig självkänsla” men när man ber om en mer precis förklaring till begreppets innebörd 

tar det stopp. Det är också vanligt att personer påstår att det är en skillnad mellan självkänsla 

och självförtroende men att de inte kan förklara var i skillnaden ligger. Inte ens forskarna är 

ense om en definition av begreppet självkänsla. I vissa studier framställs självförtroende som 

något väsensskilt från självkänsla och i andra studier kan självförtroende ses som en del av 

självkänslan. Men en sak forskarna är ense om är att självkänsla är allt annat än lätt att förstå 

sig på. År av forskning och tusentals studier av tusentals forskare har undersökt och tagit fram 
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olika teorier om självkänslan. För varje fråga som har lyckats besvarats har två nya dykt upp 

(Lindwall, 2011, s. 15).  

 

Men vad är egentligen självkänsla? Det är dessvärre en fråga som inte är helt lätt att svara på, 

då inte forskarna är ense om en definition. Kort sagt är självkänsla vårt känslomässiga 

förhållande till oss själv (Lindwall, 2011, s. 12). Självkänsla är en del av det större 

självbegreppet och för att sätta in självkänslan i sin kontext kommer här en kort redogörelse 

för självets tre mer framstående funktioner. Den första funktionen är att självet sorterar och 

organiserar information om sig själv. Självet bygger upp en självbild, det vill säga samlar på 

sig fakta om sig själv, och väljer det som stämmer överens med självbilden och sorterar ut det 

som inte överensstämmer med självbilden. De följande två funktionerna av självet fungerar 

som en motiverande kraft. Den andra funktionen innebär att självet har ett behov av 

självförbättring. Denna drivkraft gör att man försöker skapa sig en positiv bild av sig själv och 

förbättra sig själv. Den tredje funktionen av självet innebär paradoxalt nog att självet har en 

drivkraft där självet strävar efter att bibehålla en stabil och konsekvent bild av sig själv. 

Självet har ett behov av självstabilitet och självverifiering (Lindwall, 2011, s. 39-61).  

 

Självkänslan mäts ofta inom forskningen med hjälp av olika självskattningsskalor där höga 

poäng betyder positivare självkänsla och låga poäng innebär negativ självkänsla (Lindwall, 

2011, s. 30). Det finns flera gemensamma kännetecken hos de människor som har en låg 

självkänsla. De har en mindre utvecklad självbild, de har färre tydliga bilder av vem de är och 

deras självbild är mer föränderlig. Eftersom människor med en låg självkänsla har mindre 

utvecklad självkunskap är de mer sårbara för hot mot självbilden. Personer med en låg 

självkänsla har, till skillnad från personer med hög självkänsla, svårare att använda sig av 

strategin att reparera en sargad självbild inom ett område genom att frammana positiva bilder 

av sig själv inom ett annat område. Personer med en hög självkänsla har alltså en bättre 

utvecklad strategi för att för att stå emot hot mot självbilden då de framkallar positiva bilder 

av sig själv och därmed får bekräftelse genom dessa och återhämtar sig således snabbare från 

tillfälliga nederlag eller kritik. På grund av denna sårbarhet är personer med låg självkänsla 

mindre benägna att söka framgång då de är främst motiverade att undvika misslyckanden. De 

prioriterar att skydda den neutrala självbilden de redan har snarare än att försöka förbättra 

den. De förväntar sig i högre utsträckning att de ska misslyckas och använder sig därför av 

självhandikappande beteenden (Lindwall, 2011, s. 91). Man gör det medvetet svårare för sig 

och skapar hinder för sig själv. Detta med anledning av att skydda sin självkänsla genom att 
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på förhand skapa en lämplig ursäkt för ett misslyckande (Lindwall, 2011, s. 54). Slutligen 

upplever personer med en låg självkänsla att de inte räcker till inom områden som de tycker är 

viktiga. Tillskillnad från personen med en låg självkänsla klarar personer med en hög 

självkänsla av att tona ned betydelsen av de områden de misslyckas på eller känner sig 

inkompetenta inom (Lindwall, 2011, s. 92).    

 

Under de senaste femtio åren har forskningen fokuserat på nivån av självkänslan, det vill säga 

om självkänslan har varit låg eller hög. Men under de senaste åren har forskarna även börjat 

diskutera betydelsen av hur stabil självkänslan är. Genom att kombinera nivån av självkänslan 

med självkänslans stabilitet får man fram olika typer av självkänsla. Typen av självkänsla ger 

upphov till olika psykologiska kännetecken och manifesteringar. En instabil självkänsla 

medför ett ökat fokus och oro över den egna självbilden, man är mer känslig för händelser 

som utvärderas samt att man har ett överdrivet fokus på sociala källor som bas för 

utvärderingen av självet(Lindwall, 2011, s. 93).   

 

Det är framförallt två olika teorier som är rådande inom forskningen om självkänsla. De olika 

teorierna utgår från två fundamentalt olika synsätt för självkänslans tillblivelse. I det första 

synsättet anses vägen till självkänsla vara att individen är aktiv och skaffar sig självkänsla 

genom dess strävan efter kompetens och andras beröm av ens handlingar (Johanson, 2003 s. 

18). I det andra synsättet anses individens roll i processen vara mer passiv och reaktiv. 

Självkänsla ses som något som ges till oss av andras emotionella bekräftelse. Emotionell 

bekräftelse och ovillkorlig kärlek under de tidiga åren anses som särskilt viktiga för 

utvecklingen av en god självkänsla och anses bidra till en stabil grundtrygghet i självet 

(Johnson, 2003, s. 17-25). 

 

Den tidigare forskningen om självkänslans betydelse för elevens prestationer visar att en 

positiv självkänsla är fördelaktig för elevernas prestationer. Men på samma gång visar 

forskningen att prestationerna påverkar elevernas självkänsla (Linnanmäki, 2002, s. 250). 

 

År 1994 skrivs begreppet självkänsla in läroplanen, Lpo 94, och elevers självkänsla blir 

därmed skolans angelägenhet. Begreppet står även med i den aktuella läroplanen, Lgr11, och 

dess formulering är nästintill identisk från den i Lpo94 (Jacobson, 2011, s. 17). I den aktuella 

läroplanen går följande att läsa, under rubriken skolans värdegrund och uppdrag: 
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Personlig trygghet och självkänsla grundläggs i hemmet, men även skolan har en viktig roll. Varje elev har rätt 

att i skolan få utvecklas, känna växandets glädje och få erfara den tillfredsställelse som det ger att göra framsteg 

och övervinna svårigheter (Skolverket, 2011, s. 6). 

 

Att skolan har en viktig roll för att utveckla eller bevara elevernas självkänsla är något som 

framgår av citatet ovan. Citatet är taget från läroplanens värdegrund och att skolan ska värna 

om elevernas självkänsla ska därmed genomsyra hela skolans verksamhet och omfattar 

således även skolmatematiken. Redan på 1950-talet fann man ett samband mellan låg 

självkänsla och svaga skolprestationer (Linnanmäki, 2002, s. 248). Forskning om självkänsla 

och skolprestationer är alltså ingen ny företeelse men forskningsresultat får sällan fotfäste i 

skolan så till vida att resultaten påverkar skolans praxis i nämnvärd grad (Hörnquist, 1999, s. 

17). Därför finner jag det intressant att undersöka hur självkänsla tillblivelse framställs i 

lärartidskriften Nämnaren. Nämnaren är en tidskrift som riktar sig till yrkesverksamma lärare 

som undervisar i matematik men även till lärarstudenter och till personer som undervisar på 

lärarutbildningen. Nämnaren kan dels ses som ett forum där forskningsresultat presenteras 

men även ett forum där personer med yrkeserfarenhet kan presentera sina erfarenheter av att 

undervisa i matematik. 

 

Studien syftar till att lyfta fram vilken syn författarna, till artiklarna i Nämnaren, har på 

självkänslans kausalitet. Jag har valt att analysera artiklar som har publicerats i Nämnaren 

mellan åren 1980-2010. Eftersom självkänsla nämns för första gången i en läroplan 1994 

finner jag det intressant att studera om användningen av begreppet i Nämnaren har varierat 

över tid. 
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Litteraturöversikt 
Självkänsla är ett stort forskningsområde och avsaknaden av en allmänt accepterad definition 

av begreppet självkänsla samt att bruket av delvis överlappande termer och begrepp har 

medfört att den omfattande forskningen om självkänslan är svår att överblicka (Linnanmäki, 

2002, s. 155). För att statuera ett exempel på denna vildvuxna djungel av begrepp så hittade 

en forskningsgrupp 17 olika begrepp som mer eller mindre har använts synonymt för 

självkänslan (self-esteem). Det var följande begrepp: (self-concept) self, self-estimation, self-

identy, self-image, self-perception, self-consciousness, self-imagery, self-awareness, self-

regard, self-reverence, self-acceptance, self-respect, self-worth, self-feeling, self-evaluation 

och slutligen self-efficacy (Linnanmäki, 2002, s. 155). En annan författare skriver om att 

självkänsla sannolikt är en av de tre mest undersökta variablerna inom personlighet och 

socialpsykologin (Lindwall, 2011, s. 27). Med anledning av att matematik och självkänsla är 

ett stort forskningsområde har jag till största del valt att förlita mig på översiktsverk.  

 

Litteraturöversikten består av två delar. Den första delen behandlar forskning om självkänsla 

och skolprestationer och den andra delen behandlar den tidigare forskningen om 

skolmatematikens historia. 

 

Självkänsla och skolmatematik – tidigare forskning 

Självkänsla och skolprestationer 

En elevs självkänsla har högre prediktionsvärde än dess kognitiva förmåga vid läsinlärning 

(Linnanmäki, 2002, s. 249). Elever som har en positiv självkänsla är mer benägna att 

engagera sig i sina uppgifter, anstränga sig, hålla ut för att prestera på högre nivåer och 

övervinna svårigheter, än elever som uppvisar en negativ självkänsla (Linnanmäki, 2002, s. 

246). Dessa elever har generellt sett positiva attityder till skolan, är studiemotiverade och har 

positiva upplevelser av sin skolgång (Linnanmäki, 2002, s. 247).   

 

Elevens relation till sina föräldrar spelar en central roll för deras självkänsla men även för 

deras skolprestationer. Ju bättre relationen till föräldrarna är desto högre självkänsla 

uppvisade eleverna(Linnanmäki, 2002, s. 248). 
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Självkänsla, skolmatematik och ålder 

Sambandet mellan skolprestationer och självkänsla följer ett åldersmönster. Studier visar att 

elever med stigande ålder anpassar sin självkänsla så att den motsvarar deras prestationer 

(Linnanmäki, 2002, s. 250). Barn i 7-årsåldern tenderar att ha en överdriven uppfattning om 

sin matematiska förmåga. När eleverna är omkring 11 år gamla har de inte längre en lika 

överdriven uppfattning om sin matematiska förmåga, deras uppfattning motsvarar nu de 

resultat de uppvisar på prov. Att elevers uppfattning om sin matematiska förmåga försvagas 

eller blir mer realistisk ses som en följd av deras kognitiva utveckling (Linnanmäki, 2003, s. 

212), då yngre elever som kognitivt fungerar på en hög nivå uppvisar en självkänsla som 

motsvarar deras prestationer (Linnanmäki, 2002, s. 250).  

 

Sambandet mellan prestationerna i matematik och självuppfattningar är starkare i de högre 

åldrarna (Linnanmäki, 2003, s. 214). Självuppfattningar är en dimension av självkänslan som 

anger ens upplevda kompetens inom olika områden (Lindwall, 2011, s, 31). I de högre 

årskurserna är det mycket ovanligt att elever är svagpresterande och samtidigt har en positiv 

självuppfattning eller att elever visar på goda prestationer i matematiken och samtidigt har en 

negativ självuppfattning. Följaktligen är även andelen lågpresterande elever med negativ 

självuppfattning och antalet högpresterande elever med positiv självuppfattning fler. 

Förändringsbenägenheten både gällande matematikprestationer och självuppfattning är större 

hos de yngre eleverna. Elever som uppfattar att de klarar av skolans matematik bra under de 

första skolåren har en positivare utveckling av självuppfattningen. Men för de elever som 

upplever motgångar och misslyckanden i matematiken så innebär de påvisade samband med 

att självuppfattningen försvagas. När det gäller utvecklingen av självuppfattning och 

prestationer hos unga elever har matematikprestationer en starkare effekt på 

självuppfattningen än vad självuppfattningen har på prestationerna. Studien visar att 

matematikprestationerna i årskurs 2 har ett starkare samband med självuppfattningen i årskurs 

5 än vad självuppfattningen i årskurs 2 har med självuppfattningen i årskurs 5. Sambandet 

mellan matematikprestationen i årskurs 5 och självuppfattningen i årskurs 8 och sambanden 

mellan självuppfattningen i årskurs 5 och matematikprestationerna i årskurs 8 var ungefär lika 

starka (Linnanmäki, 2003, s, 214-219). 

Självkänsla, matematik och kön 

Personer som har en positiv självkänsla tenderar att förklara framgång utifrån inre faktorer i 

större utsträckning än individer med negativ självuppfattning. Studier har visat att det även 
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finns könsskillnader i tolkningsmönstret för framgång och misslyckande. Flickor tenderar att 

förklara framgång med yttre faktorer så som tur eller uppgiftens svårighetsgrad. Medan pojkar 

i större utsträckning förklarar framgång av inre faktorer (Linnanmäki, 2002, s. 248). Studier 

visar även att det finns könsskillnader i elevers självvärdering av sin egna matematiska 

förmåga. Trots att det inte finns skäl till att flickor skulle värdera sin matematiska förmåga 

lägre än vad pojkar gör, så gör flickor det (Palmer, 2010, s. 42). 

 

GeMa-projektet, Gender and mathematics, är det hittills största svenska forskningsprojektet 

som undersökt könsrelaterade föreställningar om matematik. Undersökningens resultat visar 

att majoriteten av eleverna menar att det inte finns könsskillnader men att det finns 

könsstereotypa föreställningar hos många elever. Vanligast är att eleverna uppfattar 

matematiken som en manlig domän. Ytterligare ett resultat från studien visar att det inte 

endast är lärarens attityder och föreställningar kring matematiken som påverkar eleverna. 

Kompisar, media, film och internet påverkar de könsstereotypa föreställningarna om 

matematiken (Palmer, 2010, s. 41-42).  

 

En studie som inkluderade 7 miljoner barn visade att både lärare och föräldrar har olika 

förväntningar på pojkar och flickor i matematikundervisningen i de yngre åldrarna. Utav 

läraren ses flickor som hårt arbetande medan pojkarna betraktas som mer innovativa och att 

de har en medfödd matematisk förmåga. Slutsatser som forskningsgruppen gör av studiens 

resultat är för det första att olikheter i förväntningar och bemötande leder till sämre 

självförtroende hos flickor än hos pojkar. För det andra håller kulturella könsrelaterade 

föreställningar tillbaka flickorna. Detta eftersom att flickors sämre självförtroende i 

matematik leder till att färre flickor än män söker sig till en högre matematisk utbildning och 

matematikintensiva karriärer (Palmer, 2010, s. 42).  

Undervisnings och självkänsla 

Elever som systematiskt får feedback som återkopplade till deras inre egenskaper uppvisar en 

positiv utveckling av självuppfattningen, till och med inom en relativt kort tidsperiod 

(Linnanmäki, 2002, s. 248). 

 

I tidigare forskning har man studerat hur skolerfarenheter kan komma att påverka elevernas 

självkänsla och kommit fram till att skolresultaten, skolklimatet och lärarna påverkar 

elevernas självkänsla. Skolor som tillhandahåller direkt återkoppling på elevernas arbete i 
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samråd med eleverna ökar självkänslan tillskillnad från skolor som har en envägs-feedback. 

Skolor som uppmuntrar elevernas eget val samt kreativt självförverkligande arbete får högre 

resultat på självkänsla. Ju mer en skola beskrevs som tillåtande och elevbestämmande ju 

högre blev resultat på elevers självkänsla. Klassrum som kännetecknas av samarbete och 

ömsesidigt beroende fick högre resultat på självkänslan än de klassrum som kännetecknades 

av individuell konkurrens. Det finns omfattande forskning om lärarens påverkan på elevernas 

självkänsla. Forskningen visar att lärarnas stöd till eleverna och deras uppmuntran till elevers 

självbestämmande har visat öka elevernas självkänsla (Hoge, Smit, Hanson, 1990, s 117-118). 

Skolmatematikens historia – tidigare forskning 

Det finns relativt lite forskning om den svenska skolmatematikens historia. 2007 publicerades 

de två första avhandlingarna om den svenska skolmatematikens historia (Lundin, 2008, s. 88). 

Den tidigare forskningen om den svenska skolmatematikens historia sträcker sig från 1600-

talet fram till år 1970( Hatami, Lundin, Prytz). Hatami (2007, s. 8) har undersökt hur 

reguladetri, en specifik metod inom aritmetiken, har presenterats i svenska läromedel från 

1600-talet fram till början av 1900-talet. Lundin (2008, s. 13) gör en kritisk analys av den 

svenska skolmatematikens förhistoria, uppkomst och utveckling. Studiens övergripande syfte 

är att skapa möjligheter för en offentlig kritisk diskussion av den grundläggande 

matematikutbildningen. Studien inkluderar matematikundervisningen fram till 1900-talets 

början. Prytz (2012, s. 9) har studerat debatter och diskussioner om geometriundervisningens 

innehåll och metoder under åren 1905 till 1962. Jacobsons (2001, s. 2) gör en historisk analys 

av sambandet mellan skolmatematiken och självkänsla. Hon studerar artiklar i olika tidskrifter 

med läsgruppen lärare under tidsperioden 1940-2008. Jacobson gör bland annat en ordsökning 

på begreppet självkänsla i tidskriften Nämnaren och sammanställer resultatet i olika 

stapeldiagram. Hon kommer fram till att man kan se en trend för ett ökat intresse för 

självkänslan i skolmatematiken. Däremot analyserar hon inte texternas innehåll efter någon 

given teori. Denna studie syftar till att analysera texternas innehåll för att lyfta fram 

författarnas syn på självkänslans kausaliet. År 1994 skrivs begreppet självkänsla in i 

läroplanen. Den nya läroplanen innebar en större frihet för lärarna att planera sin egen 

undervisning (Jacobson, 2011, s. 12). Några metodiska anvisningar gavs inte. Lärarna var fria 

att utforma undervisningen då vägen mot läroplanens mål ansågs vara lärarnas sak att 

bestämma (Unenge, 1999, s. 71). Åren före och efter Lpo94:s införande är en relativt 

outforskad tidsperiod i den svenska skolmatematikens historia.  
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Teoretiska utgångspunkter/Teori 
Det råder som sagt ingen samsyn inom forskningen när det gäller definitionen av självkänsla. 

Jag har valt definitionen: självkänslan anger vårt känslomässiga förhållande till oss själva, det 

vill säga hur vi värderar vår självbild och hur vi känner inre tillfredställelse och tillit till oss 

själva. Självbilden är summan och genomsnittet av all faktamässig information om oss själva 

(Johnson, 2003, s. 15). En vanligt förekommande definition av självkänsla är: ”the awareness 

of good possessed by the self” (Lindwall, 2011, s. 29). Det är framför allt två olika teorier om 

självkänslans tillblivelse som har identifierats i den tidigare forskningen. Dessa två teorier 

redogör för två fundamentalt olika synsätt på självkänslans tillblivelse.  

 

I det första synsättet anses vägen till självkänsla vara att individen är aktiv och skaffar sig 

självkänsla genom sin strävan efter kompetens och andras beröm av dess handlingar 

(Johanson, 2003 s. 18). Detta synsätt hör ihop med den kognitiva nerifrån-och-upp-modellen 

som nedan kommer att presenteras. För att koppla detta synsätt till skolan och 

matematikundervisningen innebär detta att evalueringen av en elevs prestationer av 

signifikanta andra påverkar elevens självkänsla. En positiv utveckling av självkänslan ses som 

en direkt följd av prestationsförbättringar (Linnanmäki, 2002, s 257).  

 

I det andra synsättet anses individens roll i processen vara mer passiv och reaktiv. Självkänsla 

ses som något som ges till oss av andras emotionella bekräftelse. Emotionell bekräftelse och 

ovillkorlig kärlek under de tidiga åren anses som särskilt viktiga för utvecklingen av en god 

självkänsla och anses bidra till en stabil grundtrygghet i självet. (Johnson, 2003, s. 17-25). 

Detta synsätt hör ihop med den affektiva uppifrån-och-ner-modellen. För att koppla detta 

synsätt till skolan och matematikundervisningen så anses självkänslan påverka prestationerna. 

En låg självkänsla leder till att elever undviker situationer där de riskerar att misslyckas och 

därför presterar de sämre i skolan. En positiv utveckling av självkänslan skulle ha en direkt 

prestationshöjande inverkan på så sätt att elevens villighet att ta risker ökar, motivationen höjs 

och uthålligheten ökar (Linnanmäki, 2002, s. 257).  

Modeller av självkänslans kausalitet 

De teorier som ovan har presenterats kommer vidareutvecklas av två modeller av 

självkänslans tillblivelse och utveckling. Enligt dessa modeller anses självkänslan bestå av tre 

dimensioner: global självkänsla, känslor av självvärde samt självutvärderingar och 

självuppfattningar (Lindwall, 2011, s. 31). Sambandet mellan att personer med en hög 
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självkänsla evaluerar sig själv mer positivt och upplever högre känslor av självvärde än 

personer med låg självkänsla gav upphov till att forskare började fundera på hur dessa 

dimensioner relaterar till varandra (Brown & Marshall, 2006, s. 3). De två modellerna 

redogöra för hur forskarna sett på relationen mellan de tre olika dimensionerna av 

självkänslan. De två olika modellerna, den kognitiva nerifrån-och-upp-modellen och den 

affektiva uppifrån-och-ner-modellen, utgår från skilda uppfattningar om hur självkänslan 

bildas och utvecklas (Lindwall, 2011, s. 31).  

Den första dimensionen av självkänslan, global självkänsla, innefattar den övergripande bild 

som personen har av sig själv och sitt värde. Denna bild anses vara ganska stabil i olika 

situationer och över tid. Den andra dimensionen, känslor av självvärde, är till skillnad från 

den globala självkänslan instabil då den refererar till specifika situationer som fick deras 

självkänsla att svikta eller att höjas. Dessa självutvärderande känslor är kopplat till händelser 

och handlar ofta om att känna sig förödmjukad, att skämmas för sig själv och sitt beteende 

eller att tvärtom känna sig stolt och nöjd över sig själv. Till exempel kommer en befordran på 

jobbet sannolikt att höja dina känslor av självvärde men om du blir fråntagen ditt uppdrag på 

jobbet kommer detta sannolikt att sänka dina känslor av självvärde. Känslor av självvärde är 

känslomässiga reaktioner på specifika händelser. Den tredje dimensionen, självutvärderingar 

och självuppfattningar, handlar om en persons upplevda kompetens inom olika områden 

(Lindwall, 2011, s. 30-31). Självuppfattningar benämns även i vissa studier som 

självförtroende (Linnanmäki, 2003, s. 212).  

Den affektiva Uppifrån-och-ner-modellen 

Den första teorin om självkänslans tillblivelse benämns som den affektiva uppifrån-och-ner- 

modellen. En viktig utgångspunkt i denna modell är att självkänslan utvecklas mycket tidigt i 

livet och att faktorerna temperament och relationer ses som särskilt viktiga för självkänslans 

utveckling. En person som under sina tidiga år i livet har haft ett gynnsamt temperament och 

goda relationer till sina närmaste kommer att utveckla en stabil och positiv självkänsla. Detta 

kommer att medföra att personen kommer att tolka informationen från omgivningen 

positivare. En möjlig förklaring till detta är att personen filtrerar fram mer positiv information 

om sig själv, alternativt söker sig till mer positiva miljöer. Detta kommer i sin tur leda till att 

personen upplever sig mer kompetent och duktig inom olika områden och även upplever fler 

positiva känslor av självvärde (Lindwall, 2011, s. 33).  När personer med låg självkänsla får 

negativ feedback leder det till att de får en mer negativ självuppfattning och att deras känslor 

av självvärde sjunker. När personer med hög självkänsla får negativ feedback behåller de en 
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positiv självuppfattning och snabbt återskapar sina känslor av självvärde. Alltså en hög 

självkänsla tillåter en att misslyckas utan att må dåligt över sig själv (Brown & Marshall, 

2006, s. 4). Modellen är tagen från Lindwall (2011, s. 33) men den är ursprungligen hämtad 

från Brown och Marshall (2006).  
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Den kognitiva nerifrån-och-upp-modellen 

Den andra modellen benämns som den kognitiva nerifrån-och-upp-modellen. En viktig 

utgångspunkt i denna modell är att kognitiva utvärderingar och tolkningar från omgivningen 

startar processer som sprider sig uppåt till mer generella känslor av självkänsla. Om en person 

får anledning att tolka negativ feedback från omgivningen om hur duktig man är i matematik 

kommer detta leda till att uppfattningen om sin kompetens inom matematiken påverkas 

negativt. Detta leder vidare till negativa känslor av självvärde och om detta är återkommande 

kommer det även bidra till en mer stabil sänkning av den globala självkänslan(Lindwall, 

2011, s. 32). Evaluerande och självrelevant feedback från omgivningen påverkar ens 

självuppfattning som i sin tur påverkar känslor av självvärde och den globala självkänslan. 

Den globala självkänslan baseras på upplevda kompetens inom olika områden så om du tror 

att du är attraktiv, intelligent och populär så kommer du att ha en hög självkänsla (Brown & 

Marshall, 2006, s. 4).  Modellen är tagen från Lindwall (2011, s. 32) och är modifierad efter 

Brown och Marshall (2006).  

 

 

 

 

Då det finns studier som stödjer de olika modellerna kan inte någon utav modellerna uteslutas 

utan de får snarare komplettera varandra (Lindwall, 2011, s. 34). 
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Syfte  
Studien syftar till att göra en historisk analys av begreppet självkänsla i lärartidsskriften 

Nämnaren under åren 1980 till 2010.  

Frågeställningar 
Stödjer författarna till artiklarna i Nämnaren någon av modellerna av självkänslans kausalitet 

och i så fall vilken eller vilka? 

Metod 

Metod för datainsamling 
Tidskriften Nämnaren har ett artikelregister som i dagsläget stäcker sig från år 1980-2010 

med funktionen att man kan söka efter ord i hela artikeltexten. Genom att söka på begreppen 

självkänsla fick jag totalt 24 stycken träffar. De 24 artiklarna utgör det material som ligger till 

grund för analysen. Nämnarens fulltextsök får betraktas som tillförlitlig för att få fram de 

texter som innehåller ordet självkänsla. 

Urval 
Jag har valt att begränsa min sökning till endast ordet självkänsla. Som framgår i det tidigare 

kapitlet med litteraturöversikten så har avsaknaden av en allmänt accepterad definition av 

begreppet självkänsla samt att bruket av delvis överlappande termer och begrepp inneburit att 

en hel del olika begrepp har använts synonymt med varandra (Linnanmäki, 2002, s. 155).  

 

För att artiklarna ska anses som lämpliga i att besvara studiens syfte och frågeställning måste 

innehållet i artiklarna referera till den globala självkänslan. Jag har gjort en distinktion i 

vilken dimension av självkänslan som olika uttalanden refererar till men jag har tagit hänsyn 

till i vilket sammanhang uttalandena skrivs och därmed gjort en tolkning av vilken dimension 

de olika uttalandena refererar till. Uttalanden som att känna sig ”dum”, ”korkad” eller 

ointelligent refererar till den globala självkänslan, det vill säga den övergripande bilden en 

person har av sig själv och sitt värde. Uttalanden som ”jag kan ju ingenting” refererar till 

dimensionen självutvärderingar och självuppfattningar som innefattar en persons upplevda 

kompetens inom olika områden. 

Av de sammanlagt 24 artiklarna var det sex stycken artiklar som var möjliga att analysera 

utifrån de två teorierna om självkänslans tillblivelse. I de resterande 18 artiklarna nämndes 
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endast begreppet självkänsla flyktigt. För att exemplifiera vad jag menar med flyktigt kommer 

här ett utdrag ur artikeln Somriga matematikfunderingar (Trollhagen, 1994).  Artikeln är en 

verksamhetsbeskrivning där författaren berättar om sina egna erfarenheter och hur hon efter 

en påbyggnadskurs i pedagogik förändrade sin undervisning i matematik så att den inte längre 

var läroboksstyrd. Följande går att läsa:  

”På didaktikkursen lärde jag mig bland mycket annat hur viktigt det är att prata matematik 

med barnen. Det tror jag verkligen på. Det ger barnen stärkt självkänsla, förståelse för andra 

och andras sätt att tänka, förmåga att uttrycka sig så att andra förstår.” (Trollhagen, 1994, s. 

27). 

Efter citatet behandlas inte begreppet ytterligare utan författaren beskriver material till 

matematikundervisningen som hon själv tillverkade under sommarlovet och att hon införde 

ett praktiskt matematikpass på schemat. Artikeln har därför bedömts som oanvändbar i 

avseende att besvara studiens syfte och frågeställning. 

 

Material 
Nämnaren är en tidskrift som ges ut av NCM, Nationellt centrum för matematikutbildning, 

vars huvudsakliga uppgift är att stödja utvecklingen av den svenska skolan 

matematikutbildning i förskolan, i det obligatoriska och det frivilliga skolväsendet 

(ncm.gu.se). Tidskriftens målgrupp är lärare, lärarutbildare, forskare, lärarstuderande, 

personal med ansvar för grundutbildningen samt de som arbetar med fortbildning och 

utvecklingsarbete. Nämnaren ska stödja och medverka till en förbättrad matematikutbildning i 

spannet från förskolan till vuxenutbildningen. Nämnarens mål är att stimulera läsekretsens 

intresse och kompetensutveckling kring det traditionsstyrda och lärobokstyrda ämnet 

matematik i takt med samhälls- och teknikutvecklingen.  (Emanuelsson, 2001, s. 57).  

 

Jag fann det intressant att analysera artiklar från tidskriften Nämnaren därför att 

forskningsstudiers resultat sällan får fotfäste i skolan så till vida att resultaten påverkar 

skolans praxis i nämnvärd grad (Hörnquist, 1999, s. 17). Tidskriften Nämnaren kan ses som 

ett forum där forskningsresultat redovisas och att studiernas resultat därmed når 

yrkesverksamma lärare, lärarstudent och lärarutbildare.  
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 Bearbetning och analysmetod 
Denna studie bygger på en kvalitativ textanalys. Det innebär att man tar fram det väsentliga 

innehållet genom noggrann läsning av textens delar, helhet och tar hänsyn till den kontext vari 

den ingår. Ett skäl till att använda sig av den kvalitativa textanalysen är att helheten i texten, 

det vill säga det centrala som är relevant för forskaren, antas vara något annat än summan av 

delarna (Esaiasson, 2010, s. 237).  Studiens textanalys går ut på att klargöra författarnas 

tankestrukturer genom att lyfta fram och begripliggöra det väsentliga innehållet, för studiens 

syfte, i artiklarna. Eftersom författarna till artiklarna i Nämnaren inte uttryckligen har 

definierat vilken syn de har på självkänslans tillblivelse har jag tolkat texternas innehåll för att 

på så sätt kunna klargöra vilken eller vilka av förklaringsmodellerna av självkänslans 

tillblivelse som författarna stödjer. 

 

I det första steget för arbetet skapade jag ett Excelldokument där jag i olika kolumner 

antecknade: artikelns titel, vilket år den var skriven, vilken genre artikeln kunde tillskrivas, 

om artikel var applicerbar på uppifrån-och-ned-modellen eller nedifrån-och-upp-modellen och 

slutligen lämnade jag en kolumn för övriga kommentarer. Vid genomgången och läsningen av 

samtliga artiklar fyllde jag i relevant information i vardera kolumn. De artiklar som endast 

berörde begreppet självkänsla flyktigt markerades och sorterades ut. Efter det första steget av 

bearbetningen av artiklarna visade det sig att endast 6 av de 24 artiklarna kunde ses som 

relevanta för vidare analys. Det andra steget i processen bestod av att läsa artiklarna flera 

gånger och att samtidigt föra anteckningar över passager som jag ansåg särskilt viktiga för 

analysen samt att föra anteckningar över mina tankegångar kring dessa. Det tredje steget 

innebar att jag sammanfattade vad artiklarna handlade, skrev ner passager i texten som jag 

ansåg viktiga för studiens syfte och testade dess mot de olika förklaringsmodellerna för 

självkänslans tillblivelse. Det som styrker studiens reliabilitet är att jag har varit systematisk i 

min arbetsgång, varje text har behandlats efter samma mönster.  
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Resultat och analys 
 

 
 

Stapeldiagrammet redovisar antalet artiklar där begreppet självkänsla nämns i tidskriften från 

år 1980 till år 2010. Fyra stycken artiklar är skrivna och publicerade innan år 1994 och de 

resterande tjugo artiklarna är publicerade efter år 1994. En slutsats man kan dra av 

stapeldiagrammet är att användningen av begreppet ökar efter 1994.  

 

De sex artiklar som ligger till grund för den mer ingående textanalysen är publicerade mellan 

åren 1994-2001 och det är också mellan dessa år som begreppets användning är som mest 

koncentrerat. Under denna åttaårsperiod behandlar 13 artiklar begreppet av totalt 24 

artiklarna. I två av artiklarna, Föräldrar – en resurs och Jag har alltid tyckt matematik är 

roligt, framstår den affektiva uppifrån-och-ner-modellen som förklaringen till självkänslans 

tillblivelse. Tre artiklar bygger på den kognitiva nerifrån-och-upp-modellen och det är 

artiklarna: En lärare minns, Ett centralt uttalande om flickor och matematik och Kriminellas 

matematikerfarenheter. Den sjätte artikeln, Lärarsamarbete för utveckling, kan inte specifikt 

härledas till någon av de olika modellerna för självkänslans kausalitet då innehållet inte 

refererar till den globala nivån av självkänsla. Trots detta fann jag artikeln intressant för 

analysen då den inkluderar vissa gemensamma delar av de båda modellerna. Nedan följer en 

genomgång och analys av de sex artiklarna. 
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Den kognitiva nerifrån-och-upp-modellen 
Artikeln Ett centralt uttalande om flickor och matematik är skriven av Barbro Grevholm och 

publicerades i Nämnaren år 1994. Artikeln är en översatt rapport, från den Australiska 

matematiklärarföreningen, som innehåller rekommendationer för lärare om hur 

undervisningen ska utformas för att gagna både flickor och pojkar. Artikeln är framtagen 

därför att flickor av olika skäl väljer bort matematiken så snart den inte längre är obligatorisk 

trots att flickor i genomsnitt är lika bra som pojkar i matematik (Grevholm, 1994, s. 19). Det 

framgår i artikeln att flickor generellt sett har lägre självkänsla än vad pojkar har. 

Förklaringarna till varför flickor generellt sett har en lägre självkänsla bygger på den 

kognitiva nerifrån-och-upp-modellen. 

 

För att artiklarna ska anses bygga på de olika modellerna för självkänslans tillblivelse så 

måste innehållet referera till den globala självkänslan. I artikeln av Grevholm går det att läsa 

att flickor i genomsnitt är lika bra som pojkar i matematik men att de inte har tilltro till sin 

egen matematiska förmåga i samma utsträckning som pojkar har. Matematiken framställs som 

en manlig domän och både flickor och pojkar anser att matematiken är viktigare för de vuxna 

männen än för de vuxna kvinnorna. I dagens samhälle och i skolan har matematiken en hög 

status. Matematiken fungerar som inträdesvillkor på många utbildningar och inom många 

anställningsområden (Grevholm, 1994, s. 20-22). Om flickor inte har lika höga tankar om sig 

egen förmåga och om sina framtidsvisioner som pojkar har så menar jag att deras globala 

självkänsla har påverkats negativt.  

 

I artikeln framgår det att förklaringarna till varför flickor generellt sett har en lägre självkänsla 

än pojkar finns i samhället som stort men även på skolorna och i matematikklassrummen. 

Enligt författaren påverkar antaganden om manligt och kvinnligt intellekt synen på elevers 

framgångar och misslyckanden. Synen på elevers framgångar och misslyckanden följer ett 

könsrelaterat mönster. Flickors studieframgångar förklaras av idogt arbete medan pojkars 

goda prestationer förklaras av deras medfödda matematiska förmåga. När flickor misslyckas 

anses detta bero på bristande förmåga medan pojkars misslyckanden tillskrivs otillräckliga 

arbetsinsatser eller omognad. Följden av detta blir att flickor och pojkar anammar dessa 

könsrelaterade förklaringarna till sina framgångar och misslyckanden (Grevholm, 1994, s. 

21). 
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Artikeln bygger på den kognitiva nerifrån-och-upp-modellen som förklaringsmodell till att 

flickor generellt sett har lägre självkänsla än vad pojkar har därför att enligt den kognitiva 

modellen påverkar feedbacken från omgivningen vår självuppfattning som i sin tur påverkar 

den globala självkänslan. Att flickor anammar de könsrelaterade föreställningarna innebär att 

den könsrelaterade synen på elevernas framgångar återspeglas i den feedback som eleverna 

får ta del av.  

 

Artikeln Kriminellas matematikerfarenheter publicerades år 2000 i Nämnaren. Författaren, 

Birgit Malm, skriver om att misslyckanden i skolan kan få långtgående konsekvenser. 

Misslyckandena kan bli en början på en negativ spiral som slutar inom kriminalvården. 

Författaren har undervisat intagna fångar i matematik och i artikeln delger hon sina 

erfarenheter av arbetet (Malm, 2000, s. 48). Författarens syn på självkänslans tillblivelse 

bygger på den kognitiva nerifrån-och-upp-modellen. 

Efter en undersökning gjord av författaren fann hon sambandet mellan elevers misslyckanden 

under sin skoltid och utslagningen i samhället. Resultatet sammanfattar hon i en orsakskedja: 

misslyckande i skolan - dålig självkänsla – skolk - brott (Malm, 2000, s. 49). Enligt den 

kognitiva modellen anses en elevs prestationer och evalueringen av dessa påverka den globala 

självkänslan. När elever uppfattar att de har misslyckats sker detta via feedbacken från 

omgivningen och evalueringen av ens prestationer av signifikanta andra. Om en elev får 

anledning att tolka feedback från omgivningen negativt kommer detta leda till att deras 

uppfattning som sin egen matematiska förmåga påverkas negativt och om detta upprepar sig 

kommer det leda till en mer stabil sänkning av den globala självkänslan. Om författaren 

istället hade förklarat hur misslyckanden i skolan leder till utslagning i samhället genom att 

visa orsakskedjan dålig självkänsla – misslyckande i skolan – skolk – brott hade detta varit ett 

uttryck för den affektiva förklaringsmodellen. 

Författaren skriver om att det var många av de intagna som berättade att de hade dåliga betyg 

och att de själva beskrev sig som ”dumma i huvudet” (Malm, 2000). När en person beskriver 

sig själv som ”dum i huvudet” så är det ett uttryck för att personen har en negativ eller dålig 

global självkänsla, det vill säga den övergripande bild personen har av sig själv och sitt värde. 

Om man uppfattar sig själv som ”dum i huvudet” kommer det att begränsa en i sin 

uppfattning om ens framtida möjligheter och val.  

Artikeln En Lärare minns publicerades år 2001 i Nämnaren. Artikeln är författad av Svante 
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Silvén och den handlar om hur en lärares egna erfarenheter av matematikundervisningen har 

påverkat hans syn på elever med svårigheter och blockeringar inför ämnet. Denna artikel 

bygger på den kognitiva nerifrån-och-upp-modellen då feedback från omgivningen fick hans 

globala nivå av självkänslan att sjunka men att han genom sin upplevda kompetens återfick en 

god självkänsla och förändrade den övergripande bilden han hade av sig själv och sitt värde.  

Under en fysiklektion svarade författaren så ”tokigt” på en fråga att alla började skratta åt 

hans svar. Utöver den ordinarie läraren var även rektorn och en lärarkandidat närvarande i 

klassrummet (Silvén, 2001, s. 24). Denna specifika händelse fick författaren att känna sig 

”dum” och det var en känsla som han bar med sig under större delen av hans skolgång. Han 

uttrycker även att ”jag kände mig mycket mindre värdig”. Vidare berättar författaren hur hans 

självkänsla steg i takt med att han fick högre betyg i matematik. När han hade fått det högsta 

betyget i matematik konstaterade han att han inte längre kunde anse sig som ointelligent 

(Silvén, 2001, s ). Författarens minnesberättelse visar att en situationsspecifik händelse kan 

påverka ens självuppfattning och den bild individen har av sig själv och sitt värde samt att 

prestationer och evalueringen av dessa kan höja en människas självkänsla. Argumenten för att 

det är den kognitiva modellen som finner stöd i författarens minnesberättelse är för det första 

att författaren uttrycker att situationen fick honom att känna sig ”dum” och att han under stora 

delar av sin skolgång höll kvar den känslan.  Händelsen förändrade hans övergripande bild av 

sig själv och sitt värde, det vill säga den globala självkänslan, för enligt den affektiva 

uppifrån-och-ned-modellen påverkas inte den globala självkänslan av feedback från 

omgivningen (Lindwall, 2011, s. 33). Det andra argumentet för att det är den kognitiva 

modellen som används är att författaren uttryckligen säger att händelsen fick honom att känna 

sig mycket mindre ”värdig” och enligt detta synsätt kan självrelevant feedback från 

omgivningen påverka ens självuppfattning och den globala självkänslan, som just innefattar 

den bild individen har av sitt eget värde(Lindwall, 2011, s. 30). Det tredje argumentet är att 

författaren genom evalueringen av sina prestationer, att han får det högsta betyget i 

matematik, lyckades påverka sin globala självkänsla i en positiv riktning så att han återigen 

såg sig själv som intelligent. Brown & Marshall (2006, s. 4) skriver att den globala 

självkänslan, enlig denna modell, baseras på upplevd kompetens inom olika områden och tror 

man att man är intelligent eller upplever sig själv som intelligent så kommer det att leda till en 

högre självkänsla.  



	   25	  

Den affektiva uppifrån-och-ner-modellen 

Artikeln Föräldrar - en resurs publicerades 1998 i Nämnaren. Artikeln är författad av Göta 

Englund och den handlar om vikten av att informera föräldrarna om de förändrade 

undervisningsmetoderna i matematikundervisningen, så att lärare och föräldrar strävar efter 

samma mål (Englund, 1998). Min slutsats av artikelns innehåll är att författarens syn på 

självkänslans tillblivelse är förenlig med den affektiva uppifrån-och-ner-modellen.  

Författaren skriver om att föräldrarna har en viktig uppgift och det är att behandla barnet som 

en likvärdig medlem av familjen, en som duger att lyssna på och en vars lösningar på problem 

är värda att diskutera. Vidare skriver hon att om eleverna inte tror att de ”duger” så vågar de 

inte tänka egna tankar i matematik och att barn som inte tror sig kunna lära sig något, lär sig 

inte något (Englund, 1998, s.12-14). Det jag har tagit fasta på är att författaren anser att 

föräldrarna har en betydelse för barnets egen uppfattning om sin duglighet. För att översätta 

detta till modellerna om självkänslans tillblivelse så innebär det att föräldrarna påverkar 

barnets globala självkänsla, det vill säga den övergripande bild barnet har av sig själv och sitt 

värde (Lindwall, 2011, s. 30) och att detta är en process som startar redan innan barnet börjar 

skolan. När författaren skriver att om eleverna inte tror att de ”duger” så vågar de inte tänka 

egna tankar så innebär detta att elevens självkänsla påverkar dess beteende. Att självkänslan 

påverkar elevens beteende är förenligt med den affektiva modellen. Linnanmäki (2002, s. 57) 

skriver att elever som har en god självkänsla visar en ökad villighet att ta risker samt att en 

god självkänsla har en direkt prestationshöjande inverkan.  

 

Artikeln Jag har alltid tyckt att matematik är roligt publicerades år 1997 i Nämnaren. I 

artikeln intervjuas Gudrun Malmer av Göran Emanuelsson som även är författaren av 

artikeln. Artikelns innehåll bygger på den affektiva modellen av självkänslans tillblivelse.  

I intervjun berättar Malmer bland annat om hur hennes dyslexi har vållat henne problem och 

motgångar under hennes studiegång. Hon berättar att man på den här tiden ansågs vara ”dum” 

om man inte kunde stava. Under matematiklektionerna gjorde hon många avskrivningsfel, det 

blev ofta fel i sifferkombinationerna med omkastningar och förväxlingar. Lärarna tyckte att 

hon slarvade och hon fick ofta höra ”om du bara vill så kan du” (Emanuelsson, 1997, s. 3). 

Enligt den kognitiva nerifrån-och-upp-modellen skulle Gudruns prestationer i matematiken 

och evalueringen av dessa påverka hennes globala självkänsla. För om en person, enligt den 

kognitiva teorin, får anledning att tolka negativ feedback från omgivningen om hur duktig 
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man är i matematik kommer detta leda till att uppfattningen om sin kompetens inom 

matematiken påverkas negativt. Detta leder vidare till negativa känslor av självvärde och om 

detta är återkommande kommer det även bidra till en mer stabil sänkning av den globala 

självkänslan (Lindwall, 2011, s. 32). Men i artikeln beskriver Malmer hur hon trots 

motgångarna, och trots att hon återkommande fick höra att ”om du vill så kan du”, visste 

innerst inne att hon inte var ”dum” (Emanuelsson, 1997, s. 3). Detta uttalande tyder på att det 

inte var prestationerna och evalueringen av dessa som var bestämmande för hennes globala 

självkänsla utan att hon antagligen tidigt i livet haft goda relationer till sina närmaste och 

därmed haft förutsättningar för att utveckla en stabil och positiv självkänsla (Lindwall, 2011, 

s.33). Enligt den affektiva uppifrån-och-ned-modellen innebär det att när personer med hög 

självkänsla får negativ feedback behåller de en positiv självuppfattning och snabbt återskapar 

sina känslor av självvärde. En hög självkänsla fungerar som en buffert och tillåter en att 

misslyckas utan att må dåligt över sig själv (Brown & Marshall, 2006, s. 4).  

Modellernas gemensamma struktur 

Artikeln Lärarsamarbete för utveckling publicerades år 1999 i Nämnaren. Författaren, Eivor 

Björkqvist, skriver om arbetet under ett projekt vars syfte var att eleverna skulle förbättra sina 

kunskaper i ämnet matematik, få positiva attityder till ämnet så att fler väljer att studera vidare 

samt att öka jämställdheten mellan flickor och pojkar (Björkqvist, 1999, s. 18). Då artikeln 

inte refererar till elevernas globala självkänsla kan inte författarens tankestrukturer om 

självkänslans tillblivelse tillskrivas en specifik modell. Utesluter man den globala 

självkänslan från de båda modellerna så är processerna nästintill identiska med varandra. Det 

vill säga att feedbacken från omgivningen anses påverka elevens självuppfattning som i sin 

tur påverkar elevens känslor av självvärde. Slutsatsen är att artikeln stödjer de olika 

modellernas gemensamma delar och att artikeln inte preciserar den globala självkänslans plats 

eller betydelse.  

Författaren beskriver att de som arbetar i projektet försöker möta elevernas självkritik som 

yttrar sig i uttalanden som ”jag kan ju ingenting” på ett konstruktivt sätt för att på så sätt 

förbättra elevens attityd till matematikämnet. Vidare går det att läsa i artikeln att lärarna 

undviker att ge offentlig kritik till eleverna men att så fort det finns anledning försöker lärarna 

att ge eleverna beröm (Björkqvist, 1999, s. 20).  Enligt min tolkning av sammanhanget så 

refererar uttalandet som ”jag kan ju ingenting” till elevens uppfattning om sin kompetens 

inom matematik och inte till den övergripande bilden eleven har av sig själv och sitt värde, 
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det vill säga den globala självkänslan. Om eleven istället hade uttalade sig om att känna sig 

”dum” och ointelligent så refererar de till den övergripande bilden eleven har av sig själv och 

sitt värde, det vill säga den globala självkänslan. Här har jag alltså gjort en distinktion av 

vilken dimension av självkänslan som de olika yttrandena refererar till.  

Enligt de båda teorierna påverkar feedback från omgivningen elevernas uppfattning om sin 

egen förmåga (Lindwall, 2011, s. 32-33). Författaren preciserar inte om hon anser att elever 

har olika förutsättningar för att tolka information från omgivningen till sin fördel. För enligt 

den affektiva modellen har elever olika förutsättningar för att tolka informationen från sin 

omgivning. När personer med låg självkänsla får negativ feedback leder det till att de får en 

mer negativ självuppfattning och att deras känslor av självvärde sjunker. När personer med 

hög självkänsla får negativ feedback behåller de en positiv självuppfattning och snabbt 

återskapar sina känslor av självvärde. Enligt den affektiva modellen fungerar en hög 

självkänsla som en buffert då den tillåter en att misslyckas utan att må dåligt över sig själv 

(Brown & Marshall, 2006, s. 4). 

När författaren skriver att de försöker ge eleverna beröm så fort det finns fog för det och att de 

undviker offentlig kritik vittnar det om en medvetenhet om feedbackens betydelse för elevers 

självuppfattning. Att lärarna som arbetar i projektet undviker att ge offentlig kritik kan ses 

som en medvetenhet av att specifika situationer kan få elevernas självkänsla att svikta. 
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Diskussion 
Stapeldiagrammet visar fördelningen av artiklar där begreppet självkänsla nämns mellan 

1980-2010. Från och med år 1994 ökar begreppets användning avsevärt. 1994 skrivs 

begreppet självkänsla in i läroplanen. Att begreppets frekvens i Nämnaren ökar efter år 1994 

kan ses som en följd av dess införande i läroplanen. Man kan göra antagandet att läroplanen 

påverkar innehållet i tidskriften. En andra iakttagelse är att ingen av artiklarna som är en del 

av del av den djupare analysen är publicerade innan 1994. Ordet självkänsla är alltså oftare 

förekommande efter år 1994 och begreppet behandlas mer utförligt, åtminstone i de 6 

artiklarna.  

 

En av de sex artiklarna är en översatt forskningsrapport och det är artikeln Ett centralt 

utlåtande om flickor och matematik. Tre av artiklarna, Kriminellas matematikerfarenheter, 

Föräldrar – en resurs och Lärarsamarbete för utveckling, kan beskrivas som 

verksamhetsberättelser som är baserade på egna erfarenheter från undervisningen. Två 

artiklar, Jag har alltid tyckt matematik är roligt och En lärare minns, karaktäriseras av egna 

minnesberättelser från sin egen skolgång. Det finns inget samband mellan artiklarnas genre 

och de olika förklaringsmodellerna. Resultatet visar faktiskt på en diplomatisk fördelning då 

en av vardera modellen stöds i verksamhetsbeskrivningarna. Artikel Lärarsamarbete för 

utveckling karaktäriserades som en verksamhetsbeskrivning men då den inte refererar till den 

globala självkänslan kan ingen specifik modell knytas till artikeln och därför är den inte 

inkluderad i detta sammanhang. De två artiklar som tillskrivs genren minnesberättelser stödjer 

även de varsin modell av självkänslans kausalitet. Forskarnas tudelade syn på självkänslans 

kausaliet avspeglar sig i författarnas föreställningar om självkänslans tillblivelse och 

utveckling. Begreppet självkänsla användes flyktigt i 18 artiklar vilket kan ses spegla hur man 

i vardagligt tal använder sig av begreppet, något vars innebörd man tar för givet men som 

man vid eftertanke inte kan precisera. Majoriteten av artiklarna i Nämnare var 

verksamhetsberättelser och således skrivna av yrkesverksamma lärare och inte av forskare 

eller experter. 

 

Det är framförallt två artiklar som jag finner intressanta att diskutera vidare och det är 

artiklarna Ett centralt uttalande om flickor och matematik och Kriminellas 

matematikerfarenheter. I de båda artiklarna framställs den kognitiva nerifrån-och-upp-

modellen som förklaringen till självkänslans kausalitet. Men i dessa fall skulle det även vara 
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intressant att diskutera utfallen ur den affektiva modellens synvinkel på självkänslans 

tillblivelse.  

I artikeln Ett centralt uttalande om flickor och matematik framgår det att flickor generellt sett 

har lägre självkänsla än vad pojkar har trots att de i genomsnitt presterar lika bra i ämnet. I 

analysen av artikeln framkommer det att förklaringen kan härledas till den kognitiva teorin 

och att de könsstereotypa föreställningarna om kvinnligt och manligt intellekt återspeglas i 

feedbacken från omgivningen vilket leder till att flickor och pojkar anammar dessa 

föreställningar. På samma sätt som föreställningar om manligt och kvinnligt intellekt ligger 

till grund för förklaringarna enligt den kognitiva modellen så kan könsstereotypa 

föreställningar om flickor och pojkar ligga till grund för förklaringen enligt den affektiva 

teorin. Tolkningar av flickors och pojkar signaler när det är mycket små skulle kunna följa ett 

könsrelaterat mönster, till exempel att ett barnskrik tolkas olika beroende på vilket kön barnet 

har. Om de närstående vuxna tolkar barnens signaler olika utifrån vilket kön barnet har skulle 

detta leda till att pojkar och flickor får olika mycket eller olika typer av emotionell bekräftelse 

när de är små. Enligt den affektiva teorin skulle detta kunna förklara varför flickor generellt 

sett har lägre självkänsla än pojkar. En annan förklaring, till fenomenet, skulle enligt den 

affektiva teorin kunna vara att flickor och pojkar har olika typer av temperament och att detta 

påverkar relationerna till de närstående när barnen är små. Flickor skulle alltså enligt detta 

perspektiv vara mindre benägna att skapa goda relationer till de närstående vuxna.  

I artikeln Kriminellas matematikerfarenheter förklaras det att finns ett samband mellan 

utslagningen i samhället och misslyckanden inom matematiken enligt orsakskedjan 

misslyckanden i skolan – dålig självkänsla – skolk – brott. Författaren till artikeln, Birgit 

Malm, ger ingen bakgrundsbeskrivning om de intagna fångarnas uppväxtvillkor. Enligt den 

affektiva teorin är relationerna i de tidiga åren i ens liv viktiga för utveckling av ens 

självkänsla. Det är möjligt att det finns ett samband mellan de personer som hamnar i 

kriminalitet i större utsträckning har haft otrygga uppväxtvillkor och därför inte fått den 

emotionella bekräftelsen som ger en stabil grundtrygghet i självet och en positiv självkänsla. 

därmed skulle orsakskedjan kunna se ut på följande sätt: dålig självkänsla- misslyckanden i 

skolan – dålig självkänsla – skolk – brott.  

Pedagogiska konsekvenser 

Att värna om elevernas självkänsla och vara medveten om att flickor missgynnas av de 

könsstereotypa föreställningarna om kvinnligt och manligt intellekt kan ses som ett arbete för 
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ökad jämställdhet. Angreppssättet blir dels att rikta arbetet för att stärka flickors självkänsla 

genom att arbeta med att uppmärksamma och synliggöra de könsrelaterade föreställningarna 

om manligt och kvinnlig intellekt samt att matematiken ses som en manlig domän. Men även 

att uppmärksamma och medvetengöra feedbackens könsrelaterade struktur. Artikel Ett 

centralt uttalande om flickor och matematik visar att feedbacken speglar den könsrelaterade 

synen på eleverna framgångar, där pojkars framgångar anses bero på deras medfödda 

matematiska förmåga och där flickors framgångar anses bero på idogt arbete. Man skulle 

kunna anta att tjejer oftare får höra kommentaren av typen ”nu har du pluggat flitig när du 

fick så bra på provet” och att killar vid samma situation oftare får hör kommentaren av typen 

”du måste vara ett mattegeni, bra jobbat”. Enligt den kognitiva teorin skulle dessa 

kommentarer påverka den globala självkänslan om personerna återkommande får feedback 

som speglar de könsrelaterade föreställningarna om kvinnligt och manligt intellekt.  

 

Frågor som har dykt upp under arbetets gång är vilken betydelse de olika synsätten för 

självkänslans tillblivelse får för vårt handlande? Hur förhåller sig de olika teorierna till 

varandra då forskningen visar att de båda olika modellerna kan förklara självkänslan 

utveckling? 

Den affektiva teorin menar att den emotionella bekräftelsen är av betydelse för utvecklingen 

av barnets självkänsla, särskilt under de tidiga åren. Den emotionella bekräftelsen innebär att 

man bekräftar barnets känslomässiga tillstånd antingen i handling eller i ord. Således blir 

barnet ägare över sina egna känslor. Självkänslan utvecklas av den bekräftande 

kommunikationen. Enligt den kognitiva teorin baseras däremot självkänslans utveckling på en 

värderande kommunikation, det vill säga beröm och kritik, som resulterar i barnets 

uppfattning om sin kompetens inom olika områden som sprider sig uppåt till mer generella 

känslor av självkänslan. I skolans praxis skulle olika antaganden om självkänslans utveckling 

innebära att kommunikationens beskaffenhet ser olika ut om man har för avsikt att stärka 

elevernas självkänsla. Enligt den affektiva teorin utvecklas självkänslan mycket tidigt i livet 

och den globala självkänslan ses som beständig eftersom det enligt modellen inte går några 

flödespilar till den globala dimensionen. Frågan är vilka åldrar som räknas till ”mycket tidigt i 

livet”. Enligt Linnanmäkis studie så utvecklas barnens kognitiva förmåga med stigande ålder. 

Eleverna anpassar sin bild de har av sig själv och sitt värde så att det överensstämmer med hur 

deras prestationer evalueras någon gång mellan det att de är i 7-årsåldern till dess att de är i 

11-årsåldern. Då de båda olika teorierna om självkänslans tillblivelse finner stöd i forskningen 
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kan de snarare se som komplement till varandra och ingen förklaringsmodell kan därmed 

uteslutas. En möjlighet är att de olika teoriernas betydelse är olika dominerande under olika 

åldrar. I takt med att barnens kognitiva förmåga utvecklas blir den kognitiva teorins 

förklaringsmodell till självkänslans utveckling mer dominant och den affektiva teorins 

betydelse är mer framträdande i de tidiga åren. Utav Linnanmäkis forskning kan man anta att 

den kognitiva förklaringsmodellen blir dominerande någon gång mellan det att barnen är i 7-

årsåldern till dess att de är 11 år gamla, eftersom de under denna period anpassar den bild de 

har av sig själva och sitt värde efter hur deras prestationer evalueras. I skolans praxis skulle 

det innebära att den bekräftande kommunikationen är av större betydelse för utvecklingen av 

självkänslan från dess att barnen går i förskolan till dess att de börjar lågstadiet eller 

mellanstadiet. Och att det sker ett skifte av betydelsen av kommunikationens beskaffenhet för 

självkänslans utveckling då eleverna går i mellanstadiet.  

Lgr11(s.6) använder sig av formuleringen: ”Personlig trygghet och självkänsla grundläggs i 

hemmet, men även skolan har en viktig roll.” Denna formulering vittar om att den aktuella 

läroplanens föreställning om självkänslans tillblivelse bygger på den affektiva uppifrån-och-

ner modellen. Där självkänsla framställs som något som ges till oss tidigt i livet av näras 

emotionella bekräftelse, där föräldrarna anses ha en central roll. Den kognitiva modellen 

yttrar sig inte om att olika domäner skulle ha en mer framträdande betydelse eller att vissa 

perioder av ens liv är viktigare än andra för självkänslans utveckling.  

Begreppet självkänsla skrevs in i Lpo94. Trots detta är det få artiklar i just tidskriften 

Nämnaren som berör begreppet. Som fortsatt forskning skulle det vara intressant att 

undersöka om eller i vilken omfattning begreppets inträde i läroplanen har påverkat 

pedagogiken i praktiken. 
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