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Förord 
 
 
Under det gångna året vi arbetat med examensarbetet har många frågor stötts och blötts. 
Ibland har det varit motigt men oftast har vi arbetat med stor entusiasm och känt 
tillfredställelse med det vi gjort. Vi har själva vuxit och utvecklats genom detta arbete. Vi vill 
börja med att tacka oss själva för ett gott samarbete, för alla tokiga idéer och goda skratt som 
vi gett varandra som vägt upp alla de stunder av blod, svett och tårar vi genomlidit 
tillsammans. Ett speciellt varmt tack vill vi ge till våra familjer och vänner för att ni stått ut 
med vår frånvaro och stöttat oss i vårt arbete.  
 
Vi vill även tacka de fina eleverna vid en av Skellefteås grundskolor, där vi genomförde vårt 
utvecklingsarbete. Ni har förgyllt vår tillvaro. Ett tack till de berörda lärarna för deras 
flexibilitet. Ett varmt tack till Elna för all respons vi glatt tagit emot samt till vår 
vetenskapliga handledare Gunnel Lidström-Öhman. 
 
 
 
 
Skellefteå 2003-05-20 
 
Malin Löfstedt och Mari-Louise Skoogh 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Abstrakt 
 
 
Syftet med vårat utvecklingsarbete var att undersöka om medvetandegörande övningar 
påverkar och stärker ungdomars självkänsla. Vi har genomfört vårt utvecklingsarbete i en 
årskurs sju vid en högstadieskola i Skellefteå kommun. Vi träffade klassen vid åtta tillfällen 
då vi arbetade med värdering- drama- och tillitsövningar samt gruppdiskussioner. Vi använde 
oss av en enkät vid det första och sista tillfället för att kunna utläsa ett resultat samt en 
strukturerade observation där vi i förväg skrivit ner vad vi skulle titta på. Eleverna har även 
fått skriva en utvärdering av träffarna om vad de lärt sig. Vi anser att med hjälp av våra 
övningar har eleverna kunnat stärka och hitta sina positiva egenskaper. Eleverna har även 
börjat reflektera över sin egen självkänsla och delaktighet i sina egna liv, att de själva kan 
påverka sin situation med aktiva val. En positiv följdeffekt för gruppen som helhet är att de 
har börjat samarbeta bättre. 
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Bakgrund 
 
 
I vår utbildning, fritidspedagog med inriktning mot ungdom vid Luleå tekniska universitet i 
Skellefteå och i möten med ungdomar, har vi förstått att en god självbild och en hög inre 
självkänsla har stor betydelse för ungas identitetsutveckling. Självkänslan har en betydelse för 
vilka vägval och handlingar de väljer att göra. Många människor arbetar med att öka sin 
självkänsla oavsett ålder under stora delar av sitt liv, så även vi. Därför kände vi att detta var 
ett intressant ämne som även vi kan ha stor nytta av och växa med. För att kunna ha 
förståelse, respektera och tycka om sig själv och andra så tror vi att man måste känna sig själv 
först och därigenom äga sitt beteende och ta ansvar för sina handlingar. Med en god självbild 
och en hög inre självkänsla så kan vi hitta tryggheten i oss själva. Vi vågar misslyckas, uttala 
egna värderingar samt stå för dessa.  En hög självkänsla gör det lättare att säga ifrån när du, 
eller någon annan blir orättvist behandlad. Det gör det lättare att formulera dina åsikter och 
säga vad du tycker. Det är egentligen vad hela samhället och all demokrati bygger på: Att 
människor har kraft att känna efter vad de vill och mod att arbeta för det. Vi vill därför med 
detta arbete hjälpa ungdomarna att reflektera över sin egen självkänsla och delaktighet i sina 
egna liv, att de själva kan påverka sin situation med aktiva val. Vi tror att med hjälp av att ge 
ungdomarna redskap i form av medvetandegörande övningar om sig själv, stärker deras 
självförtroende, självtillit, självuppfattning och självkänslan växer. Självbilds- och 
självförtroendeträning i form av olika värderings- och dramaövningar gör att de lär känna sig 
själv och andra. De tränar sig i att tänka efter och ta ställning, tränar sig i att uttrycka sina 
åsikter och motiverar sina ståndpunkter samt tränar sig i att lyssna på andra och låta sig 
inspireras. 
 
Vi läste en intressant artikel på Internet (www.alpklyftan.com 2002-09-26), att många 
ungdomar som kommer till skolan har en uppväxttid bakom sig som präglas av otillräckliga 
relationer till föräldrar och andra vuxna. De vuxna orkar inte alltid ge trygghet, bekräfta och 
att sätta gränser. Alpklyftans behandlingshem i Göteborg hävdar att denna prägling medför att 
ungdomarna som kommer till dem har problem, med relationer och tillit till andra samt en låg 
självkänsla med osäker identitet. Det är vanligt bland dessa ungdomar att de misslyckas i 
skolan. I Lpo94 (2002) (Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 
fritidshemmet), skriver att skolan skall främja elevernas harmoniska utveckling till 
ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar, ett arbete som inte kan rubriceras som 
ett skolämne. Det rör sig snarare om ett kunskapsområde som berör samtliga aktiviteter och 
ämnen i skolan. Uppgiften kan formuleras som att utveckla unga människors förmåga att 
möta och hantera några av livets möjligheter och svårigheter (1 kap.2§). Det innebär enligt 
skolverket att en rad olika hälsofrågor som sexualitet och samlevnad, droger, tobak och 
mobbning ska få plats. För att stödja utvecklingen inom området elevers hälsa har skolverket 
tagit fram en rad material. I raderna nedan beskrivs de huvuddrag i den syn på hälsa som 
ligger bakom materialen. Denna syn är ett resultat av deras egna studier, forskningsresultat 
och kontakter med olika organisationer som arbetar för barns och ungdomars hälsa. Två 
frågor sysselsätter unga människor mer än något annat. Den ena lyder ”Vem är jag”? Den 
berör identitet och självkänsla. Den andra frågan lyder ”Hur ska jag leva mitt liv”? Även den 
är existentiell och handlar om framtiden och en ung människas plats i världen. Frågor om 
kroppen om växandets förändringar, om utseende, användning av droger och alkohol kan ofta 
härledas tillbaka till grundfrågor om självkänsla. Duger jag? Är jag normal? Frågor kring 
hälsa innebär att se sig själv med andras ögon och att som ung människa utforska sin position 
och sina möjligheter i världen. (www.skolverket.se 2002-09-06) 
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Hälsa är inte bara ett tillstånd av frihet från problem och sjukdom utan också 
förmåga att klara av att leva med dessa svårigheter. Skolans uppgift är bland annat 
att ge unga människor de verktyg och den självkänsla som krävs för att klara några 
av livets svårigheter. (www.skolverket.se/studier/halsa/kunskap.shtml 2002-09-04) 

 
 
Definition  
 
Vi har valt att använda oss av Egidius (2000) definition av självkänsla vilket innebär, 
upplevelsen av självuppfattning, självtillit, självförtroende och självvärdering eller brister i 
dessa avseenden. Man har en god eller dålig självkänsla, accepterar vissa sidor hos sig själv 
men inte hos andra osv. Nationalencyklopedin. (www.ne.se 2000-09-03) definierar 
självkänslan som medvetenhet om den egna personlighetens värde, känslor och värderingar 
som en förbunden del av en persons självmedvetande. Självkänslan antas bygga på antingen 
hur tillfreds man är med vad man kan klara av jämfört med vad man förutsatt sig eller hur 
man tror att man uppskattas av andra. 
 
 
Självkänsla 
 
Självkänslan är inte konstant och är inte något som bara vissa människor har medan andra inte 
har, självkänslan pendlar hela tiden. Wrangsjö i folkhälsoinstitutet (1996) skriver, att under en 
och samma dag kan självkänslan vara hög när du pratar med några människor du trivs med; 
du har jätte kul och känner att du duger. En timme senare med andra människor kan du känna 
dig helt fel. Självkänsla är en känsla för dig själv. En känsla för vem du är och för att du är 
värdefull. Självkänsla handlar också om mod och makt. När du utvecklar din självkänsla ökar 
ditt mod, du vågar lyssna till dig själv, hitta din egen vilja och stå för den. Mod gör att du 
vågar prova nya saker och kan tänja på gränserna för vad du vågar säga och göra. Ju fler 
gånger du vågar sträcka dig lite längre, desto mer ökar ditt mod. När du utvecklar din 
självkänsla får du också makt, inte över andra, men över dig själv. Hög självkänsla ger dig 
makt att styra ditt liv. Det ger makt att göra det mesta av en situation. Makt att inte säga eller 
göra något du innerst inne inte vill, makt att inte begränsa dig av rädsla av osäkerhet. 
Självkänsla är en högst personlig sak, men det kan också vara en samhällsfråga menar 
Wrangsjö.  
 
Självkänslan är helt enkelt en nödvändig förutsättning hävdar Hanson (1986) för att vi ska 
kunna utveckla respekt mot oss själva och andra. Den som saknar självkänsla tenderar att 
reagera endera med eftergivenhet, att man kränker sina rättigheter eller med aggressivitet. 
Enligt Masreliz-Steen & Modig (1997) finns ordet självkänsla inom varje människa och söker 
en plats att fästa i och växa ur. En del människor ger den utrymme andra låter den inte ens 
gro. Självkänsla enligt författarna Masreliz-Steen & Modig är att; 

 
…känna att det jag gör och tänker bottnar i den jag är. 
…veta vem jag är och ta ansvar för mitt handlande utan att ensidigt styras av 
    omgivningens gillande eller ogillande. 
…göra det som är riktigt utan att kasta ängsliga sidoblickar på omgivningens 
    förväntningar inför det jag gör. 
... inse att jag inte kan vara bra på allt, att jag inte har tillräckliga kunskaper om en 
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    del saker. 
…inte bli rädd för min egen osäkerhet utan i stället visa den. 
…acceptera mina svaga sidor och arbeta med dem, eller leva med dem, allt efter vad 
    jag bestämmer mig för. (s.10) 

 
Självkänsla kan också innehålla en kombination av olika begrepp. Kombinationen av 
självförtroende och självkännedom ger oss en självkänsla menar Hanström (1996). Den som 
har hög självkänsla accepterar sig själv som den är. Individen duger med sina talanger och 
begränsningar, känner sitt människovärde och vet att man är unik. Självförtroende, att tro på 
sig själv och sin förmåga, att veta att man är kunnig och kompetent inom vissa områden. 
Självkännedom är att ha kännedom om sig själv och därmed veta vem man är. Brunefors 
(1996) menar att om vi känner oss själva ger det en ökad förståelse för det som pågår i livet – 
varför man reagerar som man gör, att man har olika känslor i olika situationer och 
sammanhang. Det handlar om att ha en trygg identitet och att acceptera sig själv och vidare 
acceptera andra, trots brister och svagheter skriver Wennberg & Wennberg (1995). Med andra 
ord menar de att det handlar om ett inre tillstånd, som inte utan vidare kan utläsas ur yttre 
faktorer som t.ex. social ställning, yrkesframgångar etc. Att bli älskad för den man är, i sina 
bästa stunder till och med villkorslöst älskad, är den mekanism som skapar självkänslan. En 
stark sådan känsla ger människan förmåga att uppträda äkta och därmed inträdesbiljett till 
medmänskliga relationer. Människor med hög självkänsla har inget behov av att framhäva sig 
själv, att vara bäst, störst eller vackrast i förhållande med andra. Hanström (1996) menar att vi 
utgår oftast från att det normala är det rätta, det som flest människor gör. Men det är viktigt att 
våga ifrågasätta det normala, att söka sin egen väg och att våga göra bort sig, att våga pröva 
något nytt. Att ge sig ut i det okända är att våga utvecklas och växa. När vi kan fatta egna 
beslut om hur vi vill ha det i våra liv är självkänslan stark skriver Field (1995) Hon menar att 
utan en känsla av inre självvärde får man en begränsad syn på omvärlden och söker alltid 
bekräftelse hos andra före ett agerande och beslut. Har vi en svag självkänsla har vi inte 
längre känslan av att ha kontroll över det vi upplever och våra liv kommer ur balans. Field 
menar att vi kan ta initiativ till förändring och njuta av en handlingsbaserad livsstil där vi kan 
ge uttryck för våra behov.  
 
Ett avgörande för att kunna utveckla en god självkänsla är upplevelsen av kompetens när det 
gäller olika uppgifter. Wennberg & Wennberg (1995) menar att det har med den enskilda 
individens förmåga och färdigheter att göra, men det är i sin tur något som kan förstärkas av 
stöd och uppmuntran från omgivningen. Självkänslan är något som är påverkbar och 
föränderlig hävdar de. En låg självkänsla innebär att vi i grunden är missnöjda med oss själva, 
En person med låg självkänsla kan var självsäker, det kännetecknas av att individen har ett 
behov att dominera i alla situationer. De menar att eftersom självkänslan i grunden är låg, har 
den självsäkre varit tvungen att bygga upp en mur runt omkring sig för att dölja sina 
svagheter. Ingen får vara bättre än den självsäkre är. Skulle någon visa tecken på talang eller 
styrka som den självsäkre saknar kan det bli nödvändigt att snabbt upptäcka svagheter och 
brister hos personen det gäller för att sänka den. Eklund (1997) bekräftar vad Wennberg & 
Wennberg antyder att personer med låg självkänsla ofta är rädda för att visa osäkerhet. Många 
väljer då att spela en annan roll för att undvika och avslöja sin osäkerhet genom att bl.a.; 
 
 söka fel hos andra. 
 vara fördömande. 
 inte vara påträngande (rädd att göra bort sig). 
 ge intryck av att inte behöva andra. 
 visa undergivenhet och överdriven anpassning. 
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 inta rollen som den duktige och starke. 

 
Fortsättningsvis säger Eklund att den självsäkre personen bygger ofta upp ett surrogat av 
säkerhet kring sig själv, som gör att man blir osäker när man möter individen med en falsk 
självkänsla. Masreliz - Steen & Modig (1997) menar att den starka människan utan 
självkänsla, har en ytlig självsäkerhet som tar sig i uttryck i att den utnyttjar andra eller 
kanske hävdar sig själv på andras bekostnad. Ofta täcker den yttre självsäkerheten en djup 
inre osäkerhet, det är därför det blir viktigt att den självsäkra personen inte beter sig fel.  
 
 
Identitet 
 
Identitetsbegreppet står för något centralt och väsentligt hos människan skriver Lange & 
Westin (1981) och det skulle vara svårt att förstå människan eller förklara hennes handlande 
utan hänvisning till identitet. Agijeff & Pettersson (1993/1994) menar att självkänslan hänger 
samman med identitet och jagstyrkan, bilden och upplevelsen av mig själv formar min 
personlighet. Identitet enligt Nationalencyklopedin. (www.ne.se 2002-09-03) handlar i första 
hand om medvetenheten om mig själv. Deras definition är: 

 
Identitet. Självbild, medvetenheten om mig själv som unik individ. Identiteten består 
i första hand av medvetenheten om sitt jag. Dvs. upplevelsen att vara levande, att det 
finns en skarp gräns till andra, att själv bestämma över sina tankar och handlingar, 
att i grunden vara densamma trots de förändringar som inträffar under livet och att 
bara ha ett jag. I andra hand består identitet av medvetenhet om den egna 
personligheten. Dvs. om innehållet i alla de erfarenheter under livet som efter hand 
formar personligheten. Närbesläktad med identitet är självet, som är upplevelsen av 
den egna personen, såväl kroppen som personligheten, i motsats till objektet (andra 
personer). Identiteten ingår i individens jagstyrka, som för sin utveckling är 
beroende av att uppväxtförhållandena kan skapa trygghet och sätta gränser mot 
orealistiska krav, så att den framväxande identiteten kan bekräftas.   

 
Identitet och självkänsla i ett socialt sammanhang 
Via andras reaktioner formas självkänslan, självrespekten och därmed självförtroende, andra 
personer fungerar som en spegel som förmedlar den information ungdomarna behöver för att 
få en fast bild av vem de är eller borde vara. Wrangsjö i folkhälsoinstitutets (1996) skriver att 
bilden vi har av oss själva formas dels i samspel med andra människor och dels i samband 
med samhällets normer och attityder. Samhällets normer är en viktig spegel för vårt jag. 
Kvinnor har oftare än män en känsla av att vara annorlunda och att inte passa in. En stor del 
av den känslan kommer från att samhället styrs av manliga normer. De tvingas anpassa sig 
efter normer de inte känner igen sig i. Vi utvecklas hela livet i möten med andra människor, 
det är vi själva som väljer hur vi vill utvecklas. En låg självkänsla går att höja, men det är bara 
vi själva som kan höja den. Självkänslan måste grundas i oss själva för att vara stark. Då kan 
vi också klara av negativa reaktioner från andra människor utan att känna att vi är hopplösa. 
Identiteten växer fram ur det ömsesidiga samspelet mellan individens självuppfattning och 
hans/hennes uppfattning av hur andra uppfattar honom/henne. Relationer är alltså nödvändiga 
för att få en identitet. Laxvik (2001) anser att ur ett främjande perspektiv blir det mycket 
viktigt att individen är nöjd med sig själv, dvs. har en god självkänsla. Självkänslan är 
beroende av att jag duger, i mina egna och andras ögon, i de olika sociala sammanhang som 
jag deltar i. Viktigt är då att jag är medveten om min kompetens och väljer sociala 
sammanhang där jag duger som jag är och får uppskattning. För att klara det måste jag ha en 



   5 
  
 
stark identitet, därmed blir identiteten en grund för att kunna gå i rätt sociala sammanhang så 
att självkänslan bibehålls eller ökar. Människor med god självkänsla har en bra förutsättning 
för att få bra relationer med andra och att få ingå i olika sociala sammanhang som blir 
utvecklande. Individen hamnar i en positiv spiral med stark identitet, förbättrad självkänsla 
och högre kompetens. Innan identitetsbildningen under tonåren är klar, består identiteten 
enligt psykoanalytikern Eriksson i Hwang & Nilsson (2002) mera av ett lappverk av olika 
bilder som ännu inte integrerats. Ungdomar i det moderna samhället slits mellan att hitta sin 
egenart, att känna kontinuiteten med det som varit och en solidaritet med gruppens ideal och 
samtidigt hitta vägen framåt i livet. För att få en positiv identitetsutveckling skriver Coleman 
(1982), krävs det att ungdomarna får känna en förtjänad uppmärksamhet, bli sedda för den de 
är. Ungdomarna behöver känna att de är någon, detta ökar självkänslan. 
 
Det sociala sammanhanget är också det som avgör om ungdomstiden blir konfliktfylld och 
utdragen eller förhållandevis kort och problemfri. Ju fler identitetsalternativ samhället 
erbjuder, och ju fler sociala arenor som står öppen för ungdomarna desto mer turbulens blir 
tonårstiden. Den tyske pedagogen, kulturteoretikern och ungdomsforskaren Ziene (1986) 
skriver om ungdomars kulturella friställning. Han menar att samhällsomvandlingen nu är så 
snabb att föräldragenerationens normer, värderingar, kulturella bilder mm. till stora delar inte 
längre är tillämpliga för dagens ungdomar. Denna friställning ställer stora krav på individen 
att själv skapa värderingar och mening åt sitt liv, vilket innebär en stark subjektivering. Det 
ställs mycket stora krav på människorna i dag att forma individuella identiteter. Detta i 
kontrast till de kollektiva identiteter som industrisamhället erbjöd.  Berggren (2000) menar att 
fritiden har fått en allt större betydelse för människans identitetsarbete. Han betraktar fritiden 
som en ”nationalscen för identitetsarbete”.  Eriksson i Hwang & Nilsson (2002) talar om 
ungdomarnas behov av ett slags andrum från sådana plikter som hindrar dem att ”hitta sig 
själv”. I skolan, fritidsgården och andra arenor kan ungdomarna finna detta andrum genom att 
ge ungdomarna möjlighet att experimentera och prova på olika roller, identitet och 
beteendemönster.  
 
Identitet och självuppfattning 
Virta. (1994) låter oss förstå i sin avhandling att inom psykologin betraktar man vanligtvis 
identiteten ur individens synvinkel. I det perspektivet kan identiteten sägas bestå av två 
huvudaspekter, vilka betonas i olika teorier. 1) Jagidentitet 2) självuppfattning (figur 1) 
 
Personlig identitet Jagidentitet        Självuppfattning 
  Känsla av individualitet,       Uppfattningar, känslor, 
  Kontinuitet, medveten om        Värderingar beträffande egna 
  andra, kontroll.       kunskaper. 
 
Social identitet Kollektiv identitet       Gruppidentitet 
  Känslan av tillhörighet       Uppfattningar, känslor, 
  i gruppen.        Värderingar beträffande gruppen 

      och medlemskapet i den. 
 
Figur1. En modell över individens identitet. (modellen är omarbetad och förenklad version av 
identitetsmodeller i bl.a.) Lang & Westin (1981) 
 
Utifrån dessa två huvudaspekter resonerar Virta (1994) att vanligtvis anses jagidentiteten vara 
emotionell och delvis omedveten. Självuppfattning karaktäriseras som kognitivt och 
medvetet. Åtskillnaden av dessa sker vanligtvis inte utan har ett betydande sammanhang. 
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Jagidentiteten handlar om individens känsla av att vara sig själv, att känna igen sig själv, att 
känna att man är den man var i går även om man också utvecklas och förändras. Det är även 
en fråga om en känsla av individualitet och kontinuitet, men även om upplevelsen av att vara 
medveten om andra och ha kontroll. Känslan av att vara herre över sina egna handlingar och 
sitt eget liv. Kognitivt inriktade teorier är i sin tur mera intresserade av självuppfattningen, 
som även kallas för självbild, det upplevda jaget, självet som objekt osv. menar 
psykoanalytikerna Freud och Eriksson i Hwang & Nilsson (2002). Självbilden består av 
individens föreställningar, värderingar och känslor beträffande sig själv. Uppfattningen om 
den egna självbilden är individens ”teori” om sig själv och ger svar på frågor som ”Vem jag 
är?”, ”Hurdan jag är”?, ”Hur bra jag är?”.  
 
Uppdelning av identitetens struktur som ofta tillämpas är den till personlig och social 
identitet. Virta resonerar utifrån Lang & Westin (1981) teorin att den personliga identiteten 
hänför sig till individens psykiska och fysiska egenskaper; personlighet, temperament, 
färdighet, utseende mm. Den sociala identiteten i sin tur omfattar identifikationen med eller 
medlemskapet i olika grupper och sociala kategorier, som yrke, politisk ideologi, nationalitet 
etc. Jagidentitetens och självuppfattningens motsvarighet på den sociala identitetens nivå kan 
kallas för kollektiv identitet och gruppidentitet. Den kollektiva identiteten syftar på 
upplevelsen av att tillhöra en viss grupp eller kategori. Gruppidentiteten innehåller de 
föreställningar, värderingar om sitt medlemskap i den. 
 
 
Personlighet 
 
I Hwang & Nilsson (2002), står det att psykoanalytikern Freud skilde mellan tre skikt i 
personligheten, detet, jaget och överjaget. Detet är källan till våra omedvetna impulser som 
går ut på att tillfredställa behov och drifter. Detet verkar enligt lustprincipen, dvs. omedelbar 
behovtillfredställande. Jaget är kontakten med verkligheten och har som funktion att medla 
mellan verklighetens krav och detets begäran. Det fungerar enligt realitetsprincipen, vilken 
har till uppgift att skydda mot inre hot, att tillfredställa behov och drifter på ett acceptabelt sätt 
samt att lösa problem ”realistiskt”. Överjaget är ett slags samvete som skiljer mellan rätt och 
fel och främsta syfte är att hålla det i schack.  Det är överjaget som ger upphov till känslor av 
skuld och ger farhågor om straff. Balansen mellan dessa tre skikt påverkar människans etiska 
ställningstagande. Jagets uppgift är att skilja mellan detets krav och överjagets försök att 
hämma detet. Det är överjaget som ger grunden för jämförelsen mellan vad man är och vad 
man borde vara dvs. hög eller låg självkänsla respektive bra eller dåligt självförtroende.  
 
Jagmedvetenhet 
Enligt Hwang & Nilsson (2002) säger kognitivteorin att en medvetenhet om sig själv innebär 
även en medvetenhet om andra som i sin tur skapar grund för trots, närhet och kärlek. Barnen 
börjar utveckla en trygg jaguppfattning om de vuxna ger kontinuitet åt barnens miljö och 
reagerar konsekvent på deras beteende, vilket gör att barnen kan förvänta sig att behoven 
kommer att tillfredställas på ett förutsägbart och bra sätt. Jaguppfattningen utvecklas under 
hela barn- ungdom och det vuxna livet. De barn och ungdomar som har en stabil jagbild och 
en utvecklad jaguppfattning tycks ha lättare för socialt samspel. Utan en utvecklad 
jaguppfattning klarar de inte prosociala handlingar, att hjälpa andra och visa sympati och de 
har svårt att tänka sig in i andras situationer. En korrekt förståelse och uppfattning av sig själv 
är under hela livet kopplat till förståelse av andra. Psykoanalytikern Eriksson menar att 
identitetsblivandet är en förutsättning för nästa stadium (intimitet kontra isolering) 
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uppfattningen att människan måste känna sig själv innan de kan älska någon annan människa. 
Erikssons teori på jagutvecklingen fäster stor vikt vid den inverkan som mognad, erfarenhet 
och påverkan från den sociala miljön har på individen.  
 
Självkännedomen växer fram 
Självkännedomen är nyckeln till människans fördjupade personlighet och socialiserade 
gruppfunktion. (Malten 1998) 
 
När vi människor föds så har vi ingenting förflutet bakom oss, vi har ingenting att jämföra oss 
med skriver Eklund (1997). I varje människas historia finns händelser och upplevelser som 
berör självkänslan. Den tog form i oss genom alla de erfarenheter vi gjorde när vi föddes, 
levde och växte upp. En del händelser under uppväxttiden fick vår självkänsla att minska och 
några att öka den, skriver Masreliez – Steen & Modig (1997). De menar att vi även själva kan 
påverka vår självkänsla genom att dagligen sätta oss i situationer som antingen stärker eller 
försvagar den. De hävdar att de tidigare generationers rötter har gett oss vår individuella 
historia som fortfarande påverkar våra handlingar och vårt sätt att leva på i dag. Genom 
generationer har män och kvinnor präglats av livsstilar, värderingar och handlingar. Vi har 
präglats att leva i de kvinno- och mansroller som fanns och finns. Kunskaper och beteende 
från gammal tid används av oss som lever i nutid. Enligt varseblivningsteorins fader, Jean 
Piaget i Hwang & Nilsson (2002) är det en inlärning som sker under barnaåren genom att vi 
härmar människor i vår nära omgivning. De lär oss hur alla vardagssituationer ska hanteras, 
vad som anses vara rätt och fel. Oftast har vi tagit emot dessa utan att ifrågasätta dem. 
Anledningen är att dessa kunskaper och erfarenheter överförs till oss i handlingar som sällan 
är medvetna. När vi som barn iakttar en annan människas beteende härmar vi omedvetet detta 
när vi hamnar i liknande situationer. Det är alla barns sätt att lära.  
 
Känslor under uppväxttiden färgas i hög rad av sociala faktorer enligt Bridges, i Hwang  & 
Nilsson (2002) barnet blir allt bättre på att tolka andra människors emotionella uttryck allt 
efter barnet växer. Brunefors (1996) menar att det du tillåter och ger utrymme mot dig själv, 
att känna alla dina egna känslor och bli medveten om vad du själv känner. Känslor är energi 
liksom allt annat och energin kan användas på olika sätt, som i sin tur värderas. Vad som 
värderas som positivt eller negativt beror på vem som värderar. Har du lärt dig att du inte får 
känna det som du känner och därför säger nej till de känslor som du tycker är negativa, 
blockerar du ditt naturliga flöde. Om du känner dig ledsen, gråt! Tillåt känslan att finnas. 
 
Symbolisk interaktionism handlar om hur människans medvetenhet och självuppfattning blir 
till och utvecklas. Filosofen och socialpsykologen Mead i Stensmo (2000) menar att 
innehållet i människans medvetande och hennes jaguppfattning eller självbild bestäms av 
vilken typ av sociala situationer hon ingått i och hur omgivningen i dessa situationer har 
agerat. Genom att i dessa situationer ta de andras roller, har hon lärt sig sina sociala villkor, 
vad hon kan och inte kan, sina begränsningar och möjligheter och hur andra värderar henne 
som människa. Samspelet mellan andra inom familjen, släkten, kamratgruppen eller i 
arbetsgemenskapen kommer att prägla en människas självuppfattning, hennes identitet. Jaget 
blir uttryck för helheten av tankar, känslor och erfarenheter, självbilden utvecklas genom 
relationer till andra. Den kan bli positiv eller negativ genom att sättas i relation till den 
idealbild vi bär på och hur vi tror att andra uppfattar oss. Den människa som mött vänlighet 
och uppskattning, har en positiv självuppfattning och god självtillit. Den människa som mött 
ovänlighet och negativa relationer från andra, har en negativ självuppfattning och dålig 
självtillit. En start i livet i en god cirkel kommer att prägla en människas livsvillkor. Mead och 
de symboliska interaktionisterna framhåller emellertid att människor är ständigt föränderliga. 
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En dålig start i livet behöver därför inte vara avgörande för en människas möjligheter som 
vuxen avslutar Mead i Stensmo. 
 
Tonårstiden och dess identitetsutveckling 
Perioden mellan barndom och vuxenhet utgör en kritisk utvecklingsperiod i livet då det sker 
stora förändringar skriver Goldinger (1992). Hormonerna rasar i kroppen och både kropp och 
psyke påverkas. Könsutvecklingen medför stora psykiska förändringar för den unge. Detta 
kombinerat med förändrade krav från omgivningen ställer stora krav på individens 
självuppfattning, dvs. på dess identitet. Den unge känner inte riktigt igen sig själv när kroppen 
och humöret förändras. För vissa innebär denna omvälvning inga allvarliga bekymmer men 
för andra innebär denna tid en känsla av starkt främlingskap gentemot sig själv och andra. Ett 
naturligt sätt att hantera denna känsla av främlingskap är att bli så lik sina jämnåriga kamrater 
som möjligt. Tonåringen har inom sig två motstridiga behov, självständighet kontra beroende. 
Det kan bli tvära kast mellan dessa två ytterligheter som vanligtvis också resulterar i oändliga 
konflikter mellan förälder och barn. Mammor riskerar att bli extra ansatta under denna period 
eftersom de utgör själva symbolen för beroende och barnsliga behov.   
 
Psykoanalytikern Erikson fokuserade i teorin adolescensutvecklingen i Coleman (1982) om 
identiteten och dess utveckling och menar att identiteten, som har med rollen som man och 
kvinna domineras under denna period. Eriksson definierar jagidentiteten som förmåga att 
uppleva och vidmakthålla en inre enhet och kontinuitet som någorlunda motsvarar andras 
uppfattning av en själv. I förlängningen innebär utvecklingen en förmåga till uthållighet och 
trofasthet mot människor och ideal. Att vara sig själv och kunna dela med andra. Utöver 
familj och skola får kamraterna betydelse för individens förmåga att finna sin identitet. Frågor 
som ”Vem är jag”? ”Vad tycker andra om mig?” ”Hur blev jag den jag är?” Den unge måste 
ha tid till att experimentera med roller vilket sker i samspel med jämnåriga kamrater. Många 
ungdomar skaffar sig någon form av idoler att identifiera sig med. Om tonåringens kris 
genomlevs negativt ger det ångestupplevelser. Rollkonflikter är vanliga skriver Coleman 
(1982). Man betraktas ibland som vuxen, ibland som barn. Upplevelsen att betyda något och 
att duga till något är viktigt, liksom att man förmår att leva upp till höga krav. 
Samhällsutvecklingen med hög ungdomsarbetslöshet och diffusa krav från omgivningen, kan 
leda till att många ungdomar inte får något riktigt fotfäste i vuxenvärlden, vilket kan leda till 
apati, förvirring och missbruk. Risken finns att förvirring uppstår och man upplever sin 
identitet som diffus eller att den unge antar en ”negativ identitet” och dras till sådant som 
ligger långt från det önskvärda T.ex. droger och asociala gäng. Paolo Roberto säger i en 
artikel (www.socialpolitik.com 2002-09-26) att han formades av sin omgivning och växte upp 
till en känslokall våldsverkare, utan empati. Roberto talar om moralen som formas i de 
förorter som präglas av arbetslöshet, segregation och utanförskap. Isoleringen gör att 
invånarna skapar sig en egen samhällsordning, med egna normer om etik och moral. Normer 
som i många fall står i diametral motsats till samhället i övrigt. Dessa snedvridna ideal är det 
som ungdomarna försöker leva upp till.  Paolo Roberto anser att den världsbild som dessa 
ungdomar får är att det är brottslingarna som styr och brottet ses som ett medel att finna en 
identitet. Vissa ungdomar har att välja på en negativ identitet eller ingen identitet alls. Under 
hans egen uppväxt bar han på en känsla av att ingenting egentligen spelade någon roll, de 
hade ändå inte samma förutsättning som svenskarna. Det fanns ingen positiv, auktoritativ 
kraft att ha som förebild. Roberto menar att han tog till sig ett avvikande beteende där asociala 
gäng stod som förebild. Det är bättre att bli bäst på att vara värst, än att vara ingenting alls. 
Hjalmar Söderberg har fångat i sin dikt det som Paolo Roberto uttrycker i sin artikel i 
www.socialpolitik.com. 
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Man vill bli älskad 
i brist därpå beundrad 
i brist därpå fruktad 
i brist därpå avskydd och föraktad. 
 
Man vill inge människor någon slags känsla. 
Själen ryser inför tomrummet och vill ha kontakt 
till vad pris som helst. 
Ur ”Dr. Glas” av Hjalmar Söderberg (Pollak sid. 46) 

 
I tonåren är det vanligt med regression dvs. en tillfällig tillbakagång i utvecklingen, och man 
pendlar mellan barnsligt beroende och självständighet hävdar psykoanalytikern Eriksson i 
Coleman (1982). Det är inte onaturligt att uppleva en identitetsförvirring. Om de vuxna 
respekterar den unge som en självständig person med rätt att finnas och ha sina egna 
meningar, desto lättare löses förvirringen upp. Eriksson menar att det i denna period finns 
stora möjligheter att kompensera tidigare brister och att fokusen hellre läggas på det friska 
beteendet eller krisen än det sjuka, om ångesten övervinns kan det bli en tillväxt. 
 
Skolverkets intentioner om en hälsofrämjande skola, fokuseras på att främja hälsan – lyfta 
fram hälsan istället för ett förebyggande som har fokus på ”sjukdom”, (www.skolverket.se 
2002-09-06) går hand i hand med Erikssons teori. 
 
 
Vad styr vårt sätt att handla? 
 
Vi kan lära barn goda seder, precis som vi kan ha lärt oss goda seder i arv efter våra föräldrar. 
Gustavsson (1994) skriver att, vad som är god sed växlar givetvis från tid till annan och från 
kultur till kultur. De goda sederna ingår som en del i vår tradition, i vårt kulturarv och i vårt 
medvetande. Men de är inte nedtecknade utan fungerar som oskrivna lagar, detta är en sorts 
gemensam värdegrund som är nödvändigt för att samhället ska fungera. Det finns som mer 
eller mindre självklara spelregler människor i mellan. Att bryta mot en oskriven lag är 
klandervärt, men inte juridiskt straffbart. De skrivna och de oskrivna lagarna fungerar 
parallellt i vårt samhälle och båda behövs.  
 
Värderingar 
Varför tycker och tänker vi som vi gör skriver Gren (1999). Ibland är vi klara över våra 
värderingar. Vi vet varför vi tycker och på ett visst sätt, ibland inte. Det är många olika 
orsaker och sammanhang som gett oss vår värdegrund. Även om vi kan ha gemensamma 
värderingar, är inte dens ena värderingsgrund den andre lik. Gren menar med värderingsgrund 
att det sammanhang som mina värderingar är sprungna ur. De värderingar vi har integrerade i 
oss uppfattar vi som våra, som en del av vår person. Sedan vi föddes har vi mött olika 
värderingar, en del av dem har integrerats i oss, andra inte. En värdering är en uppfattning 
eller en uppskattning av värdet hos en företeelse. Med värderingar avses ofta grundläggande 
åsikter och ställningstagande, ofta av etisk karaktär till exempel kristna eller humanistiska 
värderingar. I pedagogisk uppslagsbok (1996) står det att, skolan vilar på en demokratisk 
grund och därför ska verksamheten utformas i överenskommelse med grundläggande 
demokratiska värden. Skolan ska försvara tanken på alla människors lika värde och rätten att 
bli respekterad och hörda. I skolan ska den gemensamma värdegrunden omformas i praktisk 
undervisning och allmänt förhållningssätt. Den humanistiska människosynen är den syn som 
lagar och riktlinjer för skolan bygger på. I Lpo94 (2002) framhålls det bland annat att: 
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Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika 
värde, jämställdhet mellan kvinnor och män, samt solidaritet med svaga och utsatta 
är de värden som skolan skall gestalta och förmedla. I överensstämmelse med den 
etik som förvaltas av kristen tradition och västerländsk humanism sker detta genom 
individens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande. (s.5 ) 

 
Attityder 
Att ha en inställning till någonting, kan man också kalla att ha en attityd. En attityd är tredelad 
enligt Fyhr och Wilhelmsson (2002): 
 
 Vad jag vet – kunskap, 
 Vad jag känner – känsla, 
 Vad jag gör – handling. 

 
En inställning eller en attityd till något medför ofta att man handlar på ett visst sätt, inte enbart 
tycker och känner menar författarna ovan. Vi kanske talar till yngre personer med en litet 
nedlåtande, barnslig ton. Det är då viktigt att vi funderar över vår egen inställning, dvs. min 
attityd, till unga. Det är viktigt därför att vår medvetenhet kan få oss att tänka till, att 
reflektera, innan vi handlar. Vi får och skaffar oss våra attityder alltifrån barndomen och 
genom uppväxten. Omgivningens attityder finns tätt inpå vår egen person att det ibland kan 
vara svårt att urskilja sina egna attityder. Vi tror kanske att alla andra har felaktiga attityder 
medan vi själva är felfria. 
 
 
Hur ökar vi vår självkänsla 
 
Självkänsla och självförtroende går ofta hand i hand. Det är också möjligt att ha dåligt 
självförtroende i vissa situationer, till exempel att vara blyg bland okända människor, men 
ändå ha god självkänsla och vara övertygad om att duga som människa. Det går också att ha 
högt självförtroende i t.ex. sitt yrke, men känna sig som en hopplös person som inte är värd att 
bli älskad skriver Masreliez-Steen & Modig (1997). När vi arbetar med att öka självkänslan 
och tar tag i möjligheter vi har omkring oss, så behöver vi samtidigt öka kunskapen om hur vi 
fungerar. Vi behöver bl. a förstå hur vår personlighet tog form, hur präglingen gick till osv. 
Att öka medvetenheten om hur vi med tankens hjälp styr oss själva mot eller från 
utvecklingen är ett spännande perspektiv som öppnar möjligheter. Det är en kunskap som tar 
tid att utveckla. Att medvetet börja arbeta med sin egen utveckling är som att starta en resa, 
som kommer att ta tid samt behöver en blandning mellan lek och allvar för att den ska vara 
givande. Ju längre denna resa pågår gör att min självkänsla ökar. Några lätta tips av 
ovannämnda författare om hur du kan öka och bygga upp din självkänsla. 
 
 formulera för dig själv skriftligt svar på frågan, Vem är jag? 
 ge uttryck för vad du själv anser, eller tycker om olika saker  
 tillåt dig själv fler och bredare erfarenheter 
 ge dig själv ett positivt erkännande när du lyckas bra med något 
 ta emot andras beröm och erkännanden, utan att studsa 
 äg ditt beteende 
 formulera vad du är bra på 
 sluta med att nedvärdera dig själv 
 sätt upp mål för din utveckling 
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Att använda sig av positiva tankar och ord fyller det omedvetna av kraftfull och bejakande 
bilder skriver Pollak (u.å.). Det redskap vi kan använda oss av är positiva ord som 
konstruktiva målbilder istället för att bygga meningar med ordet ”inte”. Att tillsammans öva 
och hjälpa varandra att ge och skapa bejakande bilder, färgar av sig på våra beteende och 
tänkande. Field (1995) säger att vår självkänsla eller brist på densamma har omedelbar effekt 
på hur vi ser på vår omvärld. Ditt sätt att uppfatta (övertygelse, förmodan, förväntningar) 
saker och ting ligger till grund för din syn på världen. Har du en stark eller svag självkänsla? 
Är din syn på omvärlden begränsad eller expansiv? Genom affirmationer och övningar samt 
genom att besvara frågor om dig själv, lär du dig hur du kan skapa inre harmoni och bli kvitt 
gamla begränsade tankemönster och beteenden.  Hur skulle du beskriva ett glas med vatten? 
Som halvtomt eller halvfullt? Är tårtan halväten eller finns halva tårtan kvar? Syftet med 
affirmation är att utövaren skall förändra sitt tänkande i önskad riktning och därmed förbättra 
sin livsinriktning och sina konkreta omständigheter. Att lära sig formulera positiva fraser. 
 
Värderingsövningar 
Värderingsövningar är ett bra sätt att träna sig i att stå för sina åsikter, tillfälle att tänka efter 
och ta ställning menar Hanström (1996) och det går att träna sig i att uttrycka sina åsikter, 
motivera sina ståndpunkter och att lyssna på andra. De får tillfälle att bearbeta sina 
värderingar och attityder som kan öka samstämmigheten mellan ord och handling, att vi själva 
är ansvarig för våra handlingar. Värderingsövningar även kallat aktiva värderingar är ett 
strukturerat sätt att inleda samtal i frågor som saknar givna svar, t.ex. frågor om moral, 
ideologier eller livsstilar skriver Steinberg (2003) som introducerade metoden i Sverige 
utifrån den amerikanska pedagogiska teorin values clarification. Förutom att bearbeta attityder 
och värderingar bidrar metoden ofta till ökat självförtroende hos deltagarna, om arbetet 
bedrivs på ett sådant sätt att deltagarnas åsikter och tankar behandlas med respekt.  När vi har 
ett glapp mellan våra åsikter och våra handlingar kan vi antingen ändra våra handlingar så att 
vi kan förstår dem, eller så ändrar vi våra åsikter så att de ”passar” och kan försvara våra 
handlingar. Genom att träna aktiva värderingar kan vi bli medvetna om våra val och vad det är 
som styr dem. Värderingsövningar syftar alltså till att motverka en självbild där vi ser oss 
själva som offer i en värld där saker inte ”blir av” eller ”bara händer”. Ytterligare ett syfte 
med värderingsövningar menar Steinberg, är att öka medvetenheten om våra egna tankar och 
känslor och ge tillfälle att bearbeta värderingar och attityder för att på så sätt öka 
samstämmigheten mellan ord och handlingar. Värderingsövningar kan dessutom vara roliga 
och fungera avslappnande som ett bra sätt att lära känna varandra bättre.  
 
Drama 
Personlig trygghet och självkänsla grundläggs i hemmet, men även skolan har en viktig roll 
skriver Lpo 94 (2002). Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas, känna växande glädje och 
få känna den tillfredställelse som det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter. Drama 
är ett av många sätt att utveckla sig själv. Naturligtvis kan man genom andra metoder utveckla 
den skapande förmågan och stärka gruppgemenskapen, men det finns inom skolan inte något 
ämne, som har så många uttrycksmöjligheter som drama. Lindvåg och Skolförlaget (1988) 
menar att genom den egna upplevelsen skaffar sig ungdomarna information om sig själva och 
andra i nära grupprelationer, de skaffar sig handlingsberedskap för liknande situationer senare 
i livet. De övar sig i beslutsfattande, att uttrycka sina åsikter, att leva sig in i olika roller. 
Ungdomarna får ett redskap att upptäcka sina resurser som stärker deras självförtroende och 
frigör en skapande förmåga som ligger latent hos alla. De som arbetar med drama får insikt 
om sig själva, men de kan också lära sig att förstå hur andra tänker. Det pedagogiska 
rollspelet belyser ens eget beteende i olika vardagssituationer, det är ett medel för att utforska 
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social problem. Ett mål med dramaövningar kan t.ex. vara att hjälpa en grupp som har 
problem med mobbing. Det är viktigt att inte bara tala om känslor utan även konkret arbeta 
med känslor. När man i övning gestaltar någon innebär det att hela jaget medverkar både 
fysiskt och psykiskt och att man berörs på en känslomässigt djup nivå, vilket leder till bättre 
förståelse och samarbetsvilja med medmänniskor avslutar Lindvåg och Skolförlaget. 
 
 
Syfte 
 
Syftet med vår studie är att undersöka om medvetandegörande övningar påverkar och stärker 
ungdomars självkänsla. 
 
Vår definition av självkänsla: 
Den egna upplevelsen av självuppfattning, självtillit, självförtroende och självvärdering.  
 
    
Metod 
 
För att kunna utläsa resultat av utvecklingsarbetet har vi använt oss av en enkät vid förstudien 
och en avslutande enkät vid efterstudien med trevalsalternativ för att kunna mäta 
ungdomarnas utveckling. Patel & Davidson (2003) menar om att vi avser att göra en 
kvantitativ analys för att besvara frågeställningar är det lämpligt att välja att formulera 
frågorna med fasta strukturerade svarsalternativ i enkäten. Vi har använt oss av öppna frågor 
som komplement till de fasta frågorna i enkäten som redovisas i bilaga 5:1-6:2 och även utfört 
en strukturerad observation vid varje tillfälle som vi i förväg skrivit ned vad vi skulle titta på 
och redovisar detta som bilaga 1:1-1:8 samt en samanställning som redovisas i resultatet. 
Ejvegård (2000) menar att fördelen med en deltagande observation är att man har möjlighet 
att gå på djupet och förstå skeendena i gruppen och det pågåendet händelseförloppet. När man 
ska ta reda på åsikter, tyckande, uppfattningar, kunskaper osv. så använder man sig i 
forskningssammanhang av enkäter och intervjuer. Enkätens fördelar är att en större grupp kan 
delta samt att det är lättare att bearbeta svaren och att försökspersonerna vid rätt hantering 
förblir anonyma skriver Ejvegård. Eleverna har även fått göra en skriftlig utvärdering om vad 
de har lärt sig under alla tillfällena.  
 
 
Försökspersoner 
 
Vi har utfört vårt utvecklingsarbete med tjugosex elever i en årskurs sjua, både flickor och 
pojkar vid en högstadieskola i Skellefteå kommun. För att eleverna skulle svara så ärligt som 
möjligt vid de två enkättillfällena så utlovade vi dem absolut anonymitet. 
 
Bortfall 
Alla elever i klassen har varit närvarande och deltagit i alla träffar, samt vid de två 
enkättillfällena. 
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Material 
 
Under träffarnas gång har vi utfört ett strukturerat observationsformulär som vi i förväg 
skrivit ned det vi ville titta på (bilaga 1:1), dels för att användas som mätmetod och 
komplement till enkätformulär för att mäta deras utveckling, samt för att enkelt kunna utföra 
reflektioner över vårt eget arbete. Vid det sista tillfället har eleverna fått skriva en skriftlig 
utvärdering (bilaga 2) i samband med enkättillfälle två som vi redovisar som bilaga. 
 
 
Genomförande 
 
Vi har under en sjuveckorsperiod utfört ett utvecklingsarbete i en årskurs sjua vid en 
högstadieskola i Skellefteå kommun. Vi gjorde ett utskick till försökspersonernas föräldrar 
före träffarna med eleverna, där vi redogjort syftet för vårt arbete. Klassen träffade vi vid åtta 
tillfällen, där varje träff var ungefär 60 minuter långa (bilaga 1:1-1:8) Under alla träffarna har 
vi använt oss av en strukturerad observation (bilaga 1:1), som vi förväg skrivit ned vad vi 
skulle titta på. En av oss har vid varje träff haft till uppgift att observera eleverna. Vid fösta 
och sista tillfället har vi lämnat ut en enkät som de fick besvara (bilaga 3). Vid den sista 
träffen fick eleverna även skiva en utvärdering (bilaga 2) om vad de hade lärt sig. Under 
träffarna arbetade vi med värderings- drama- och tillitsövningar samt gruppdiskussioner för 
att stärka elevernas självkänsla (bilaga 7:1-14:2). Vi har deltagit själva i de praktiska 
övningarna vilket varit uppskattat av eleverna. 
 
Tidsplan 
 
   Vt. – 02      Ht. – 02       Vt. – 03       Vecka 13-19        Vecka 20-23    
 
 

 
 
Val av ämne. PM skrivs. 
 
Litteraturstudier och inläsning av ämnet. Utformning av bakgrund, syfte och metod. 
Kontakt med rektor och lärare vid någon högstadieskola i Skellefteå kommun. 

 
Vi skriver enkäten samt grovplanerar inför träffarna med ungdomarna. Vi besöker 
skolan och presenterar oss och vårt arbete för lärarkåren och ungdomarna. Vi lämnar 
ut ett brev som eleverna lämnar till sina föräldrar där vi förklarar vårt syfte med 
arbetet.    

           
            Utförande av utvecklingsarbetet. Se bilaga 1:1 – 1:8 
 
            Färdigställer rapporten. 
 
              Slutseminarium vecka 22-23 
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Resultat 
 
 
Enkätresultat 
 
Vi har valt att redovisa delar av enkätfrågorna i diagram, som vi i förväg sett ut, i 
enkätresultatet redovisas de två enkättillfällena tillsammans fråga för fråga. Enkäten i sin 
helhet redovisas som bilaga 3. De öppna enkätfrågorna redovisar vi i bilaga 5:1-6:2.  
 
n= antalet elever. 
  
Fråga 1a. 

Hur trivs du med dig själv i allmänhet?
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Figur 1a. Visar skillnader mellan de två enkättillfällena på hur eleverna trivs med sig själv i 
allmänhet. 
 
Kommentar: Figur 1a visar att antalet elever som trivs med sig själv i allmänhet mycket bra 
ökade från tillfälle ett till två med 16 %. Skillnader mellan elever som trivdes bra med sig 
själv minskade med 12 %. Mindre bra minskade med 4 % 
 
 
Fråga 1b. 

Hur trivs du i klassen?
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Figur 1b. Visar skillnader mellan de två enkättillfällena hur eleverna trivs i klassen. 
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Kommentar: Figur 1b visar att antalet elever som trivs i klassen mycket bra minskade med 7 
%, och de som trivdes bra ökade med 11 %, medan mindre bra visar ingen skillnad mellan de 
olika tillfällena. 
 
 
Fråga 2 

Känner du dig trygg i klassen?
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Figur 2. Visar skillnader mellan de två enkättillfällena om eleverna känner sig trygg i 
klassen. 
 
Kommentar: Figur 2 visar att de elever som alltid känner sig trygg i klassen inte ändrat sig vid 
de två enkättillfällena, de som ibland känner sig trygg i klassen minskade med 8 % och de 
som sällan/aldrig känner sig trygg i klassen ökade med 8 % från det första till andra 
enkättillfället. 
 
 
Fråga 3a. 

Vågar du visa känslor inför dina klasskamrater?
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Figur 3a. Visar skillnader mellan de två enkättillfällena om eleverna vågar visa känslor inför 
deras klasskamrater. 
 
Kommentar: Figur 3a visar en liten ökning med 3 % mellan de olika tillfällena för dem som 
alltid vågar visa sina känslor inför klasskamraterna. Även en ökning med 8 % för de elever 
som ibland vågar visa sina känslor, medan det är en minskning med 11 % som sällan/aldrig 
vågar visa sina känslor inför klasskamraterna mellan de olika enkättillfällena 
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Fråga 4a 

Vågar du göra bort dig inför dina klasskamrater?

4%

65%

31%

12%

46%
42%

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18

alltid ibland sällan/aldrig

tillfälle 1, n=26
tillfälle 2, n=26

 
 
Figur 4a. Visar skillnader mellan de två enkättillfällena om eleverna vågar göra bort sig 
inför deras klasskamrater. 
 
Kommentar: Figur 4a visar en ökning med 11 % för de elever som alltid vågar göra bort sig 
inför sina klasskamrater, även en ökning med 8 % för de elever som sällan/aldrig vågar göra 
bort sig inför sina klasskamrater. Medan man kan se en minskning med 19 % på de elever 
som ibland vågar göra bort sig inför sina klasskamrater mellan de olika enkättillfällena. 
 
 
Fråga 5a 

Vågar du komma med förslag och ideér till dina 
klasskamrater?
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Figur 5a. Visar skillnader mellan de två enkättillfällena om eleverna vågar komma med 
förslag och idéer till sina klasskamrater. 
 
Kommentar: Figur 5a visar en liten skillnad med 3 % mellan de olika enkättillfällena för de 
elever som alltid och ibland vågar komma med förslag och idéer till sina klasskamrater, samt 
ingen skillnad alls vid elever som sällan/aldrig vågar komma med förslag och idéer till sina 
klasskamrater mellan de olika enkättillfällena. 
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Fråga 6 

Upplever du att du är omtyckt för den du är i de 
grupper du arbetar med i skolan?
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Figur 6. Visar skillnader mellan de två enkättillfällena om eleverna upplever sig omtyckta för 
den dem är i de olika grupper de arbetar med i skolan. 
 
Kommentar: Figur 6 visar en ökning med 20 % för de elever som upplever att de alltid är 
omtyckta för den de är i de olika grupperna som de arbetar med i skolan. De som svarade 
ibland på frågan minskade med 11 % och sällan/aldrig visade ingen skillnad mellan de olika 
enkättillfällena. 
 
 
Sammanfattning observation 
 
Samarbete, engagemang och initiativ 
Under våra träffar tillsammans såg vi att eleverna till största del hade en god samarbetsvilja 
med dem de umgås med i vanliga fall i klassen. Samarbetet i klassen blev bättre efter var träff. 
Engagemanget i klassen har under träffarnas gång varit stort ibland de flesta eleverna, men 
vissa elever behövde extra stöd och uppmuntran. Ett fåtal av eleverna tog i början av träffarna 
en framträdande roll underhand tog fler elever egna initiativ i de olika övningarna, även de 
som varit tillbakadragna i början av träffarna började att agera på eget initiativ. 
 
Trygghet och stämning i klassen 
Vid de två första tillfällena var eleverna otrygga och tystlåtna, men med tiden vågade fler 
elever att diskutera och agera i de olika övningarna. Stämningen i klassen blev efter hand 
bättre och mer avslappnad. 
 
Förhållningssätt 
Eleverna var positivt inställda gentemot övningarna, men de hade svårt att uttala sina åsikter 
samt stå för dessa. Många av eleverna hade svårt att ta emot positiva egenskaper av sina 
klasskamrater under övningarna. Några elever upplevde att det var jobbigt ta ögonkontakt 
med sina kamrater, det hade svårt att genomföra övningar där ögonkontakt var viktiga. 
 
Respekt för varandra 
Vid de fyra första tillfällena hade många av eleverna svårt för att lyssna på varandra, de hade 
även svårt för att inte kommentera sina kamraters åsikter. Detta blev bättre i slutet av våra 
träffar, då de började uppmuntra varandra och allt fler vågade agera. 
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Diskussion 
 
 
Reliabilitet 
 
För att kunna utläsa om ungdomarnas självkänsla har stärks av medvetandegörandeövningar 
och diskussioner, valde vi att använda oss av en enkät med strukturerade frågor med 
trevalsalternativ och några öppna frågor vid förstudien och en avslutande vid efterstudien, för 
att kunna mäta ungdomarnas utveckling. Vi valde att använda samma ordning på frågorna vid 
de två tillfällena. Resultatet hade kanske sett annorlunda ut om vi omformulerat eller valt 
andra frågor, vilket skulle göra att eleverna inte kände igen enkäten från det första tillfället 
eller svarat annorlunda. Det går inte säkert säga att eleverna svarade ärligt på frågorna vid de 
bägge tillfällena, vår känsla är att de vid det andra enkättillfället svarade ärligare. Vid vår 
observation under enkättillfället kunde vi se att eleverna tittade på varandras svar vid det 
första tillfället, var av vi fick den känslan. Vi använde oss av en strukturerad observation vid 
varje tillfälle, där vi i förväg skrivit ned vad vi skulle titta på. Vi anser att 
observationsschemat fungerade bra. Givetvis kunde vi tittat på andra beteenden eller studerat 
enskilda elever för att få ett bredare och större resultat. Det skulle också gå att ta in 
utomstående observatörer som vi kunnat jämföra våra resultat med. För att få ett bredare 
underlag kunde vi ha använt oss av intervjuer. Resultatet kunde ha blivit annorlunda ifall 
utvecklingsarbetet pågått över en längre tid. Det är svårt att vara neutral när man har skapat en 
relation till eleverna och kan därför ha påverkat resultatet. Vi deltog aktivt i övningarna vilket 
kanske gjorde oss mindre uppmärksammade under träffarna och det kan ha påverkat 
observationsresultatet. 
 
 
Validitet 
 
Att värdera självkänsla är inte lätt, för att självkänslan kan vara hög och låg på en och samma 
dag. Genom att mäta ungdomarnas självkänsla med hjälp av enkät med strukturerade och 
några öppna frågor och dessutom komplettera med en strukturerad observation under alla 
träffarna, anser vi att mätmetoderna skapat en möjlighet att mäta vårt syfte. Eleverna har 
också fått en möjlighet att göra en utvärdering där de fått skriva vad de hade lärt sig. I fortsatt 
forskning skulle vi även använda oss av intervjufrågor för att mäta självkänslan för att 
ytterligare säkerställa resultatet. Vi anser att resultatet från enkäterna, observationerna och 
elevernas utvärdering i jämförelse med varandra är ett bra komplement. 
 
 
Resultatdiskussion 
 
Vårt syfte med utvecklingsarbetet var att undersöka om medvetandegörande övningar 
påverkar och stärker ungdomars självkänsla. Personlig trygghet och självkänsla grundläggs i 
hemmet men även skolan har en viktig roll säger Lpo 94. Varje elev har rätt att i skolan få 
utvecklas, känna en växande glädje och få känna den tillfredställelse som det ger att göra 
framsteg och övervinna svårigheter. Mead i Stensmo (2000) menar att innehållet i människans 
medvetande och hennes jaguppfattning eller självbild bestäms av vilken typ av sociala 
situationer hon ingått i och hur omgivningen i dessa situationer har agerat. Genom att i dessa 
situationer tar det andras roller, har hon lärt sig sina sociala villkor. Vad hon kan och inte kan, 
sina begränsningar och möjligheter och hur andra värderar henne som människa. Samspelet 
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mellan andra inom familjen, släkten, kamratgruppen eller i arbetsgemenskapen kommer att 
prägla en människans självuppfattning, hennes identitet. Jaget blir uttryckt för helheten av 
tankar, känslor och erfarenheter, självbilden utvecklas genom relationer till andra. Vår bild är 
att skolan har stor betydelse för de ungas utveckling och har blivit allt mer tydligt under 
arbetes gång. Eftersom det är många faktorer som har betydelse för de ungas personliga 
trygghet och självkänsla, är vi väl medvetna om att åtta tillfällen är för lite för att få någon 
större förändring i deras utveckling av självkänslan.  
 
Det är svårt att läsa ut något större resultat från enbart enkäterna utan måste ses i relation med 
observationsresultatet. 
 
Fråga 1, ”Hur trivs du med dig själv i allmänhet” visade en liten ökning i svarsalternativet 
mycket bra. Wennberg & Wennberg (1995) menar att självkänslan är något som är påverkbar 
och föränderlig beroende vilken situation vi befinner oss i. Eleverna har fått arbeta med sin 
självbild genom olika övningar och vi har genom observationerna kunna se att de har stärkt 
sig själva som individ. Laxvik (2001) anser att ur ett främjande perspektiv blir det mycket 
viktigt med att individen är nöjd med sig själv, dvs. har en god självkänsla. Vi anser att det är 
viktigt att tycka om och respektera sig själv för att gå vidare i sin utveckling. Vi menar att det 
handlar om att utveckla unga människors förmåga att möta och hantera några av livets 
möjligheter och svårigheter. Enligt skolverket (www.skolverket.se/studier/halsa/kunskap. 
shtml 2002-09-04), är det skolans uppgift att bl.a. ge unga människor de verktyg och den 
självkänsla som krävs för att klara av några av livets svårigheter. Frågor om kroppen om 
växandets förändringar, om utseende, användningen av droger och alkohol kan ofta härledas 
tillbaka till grundfrågor om självkänslan. Duger jag? Är jag normal? 
 
Fråga 2, ”Känner du dig trygg i klassen”. De allra flesta trivs alltid i klassen, det kan bero på 
att de känner sig trygga och trivs med sig själv. De övriga som svarade ibland eller 
sällan/aldrig kanske upplevde att det var jobbigt att vi kom in och förändrade deras rutiner, 
gruppindelningar eller att de tyckte det var jobbigt att synas och agera vid vissa tillfällen. Vi 
tror att en del elever behöver mera tid på sig för känna sig trygg i nya situationer och i nya 
relationer.  
 
Fråga 4a, ”Vågar du göra bort dig inför dina klasskamrater” visade en ökning på att de vågar 
göra bort sig mera än tidigare inför sina klasskamrater, vilket kan tyda på att våra övningar 
har stärkt deras tillit och mod. Wrangsjö i folkhälsoinstitutet (1996) skriver att ju fler gånger 
du vågar sträcka dig lite längre, desto mer ökar ditt mod. De elever som kryssade sällan/aldrig 
kan ha upplevt att det är jobbigt att agera och träda fram inför klassen. Vi har under träffarnas 
gång observerat samt att några elever sagt under utvärderingarna att de tycker att det är 
jobbigt att ta ögonkontakt med andra. Det kan tyda på en blygsel, dåligt självförtroende i vissa 
situationer, eller att de har en känsla av att inte tycker att de duger som de är.   
 
Fråga 6, ”Upplever du att du är omtyckt för den du är i de grupper du arbetar med i skolan” 
Visade en ökning på svarsalternativet alltid. I helhet så känner de allra flesta sig omtyckta för 
den de är. Laxvik (2001) menar att självkänslan är beroende av att jag duger, i mina egna och 
andras ögon, i de olika sociala sammanhang som jag deltar i. Viktigt är då att jag är medveten 
om min kompetens och väljer sociala sammanhang där jag duger som jag är och får 
uppskattning. Vi är väl medvetna om att vi inte kan välja sociala sammanhang där vi ska 
trivas och må bra, t ex i tilldelade grupper i skolan. 
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Det som kan ha påverkat resultatet till en del i studien, kan vara att samma dag vi träffade 
klassen fick de en ny elev, vilket gjorde att eleverna var lite oroliga och avvaktande. Andra 
faktorer som kan ha påverkat var lokalens storlek till övningarna eller att vi inte vet vad 
eleverna har varit med om innan vår träff samt klasslärarnas närvaro vid 
värderingsövningarna som kan ha hämmat eleverna. Wrangsjö skriver i Folkhälsoinstitutet 
(1996) att självkänslan inte är konstant och är inte något som bara vissa människor har medan 
andra inte har, självkänslan pendlar hela tiden. Under en och samma dag kan självkänslan 
vara hög när du pratar med några människor som du trivs med. En timme senare med andra 
människor kan du känna dig helt fel. Efter detta resonemang kan vi undra om eleverna vid de 
tillfällen de inte gav oss något gensvar, kunde ha berott på lärarnas närvaro i klassrummet. 
Eleverna kanske kände sig obekväma och hämmade i situationen att när de skulle svara på 
frågor som handlade om dem själva i deras närvaro.  
 
Genom observation såg vi att det fanns klara grupperingar inom klassen, det verkade inte som 
grupperna hade så mycket med varandra att göra under våra träffar. Det visade sig också 
under övningarna att endast ett fåtal ville vara framträdande, framförallt i början. Vilket kan 
beror på att de saknade mod. Enligt Wrangsjö, i folkhälsoinstitutet (1996) gör mod att du 
vågar prova nya saker och tänja på gränser för vad du vågar säga och göra. Mod är att inte 
begränsa sig av rädslas och osäkerhet. Goldinger (1992) skriver att perioden mellan barndom 
och vuxenhet utgör en kritisk utvecklingsperiod i livet då det sker stora förändringar. Den 
unge känner inte riktigt igen sig själv när kroppen och humöret förändras. För vissa innebär 
denna omvälvning inga allvarliga bekymmer men för andra innebär denna tid en känsla av 
stark främlingsskap gentemot sig själv och andra. Det har under träffarnas gång fått prova på 
att arbeta i olika grupper än de vanliga, vilket visat att samarbetet i gruppen som helhet blivit 
bättre. Eleverna har lärt känna varandra bättre samt ökat sin respekt mot varandras olikheter 
än tidigare. Coleman (1982) menar att i förlängningen innebär utvecklingen av jagidentiteten 
en förmåga till uthållighet och trofasthet mot människor och ideal. Att vara sig själv och 
kunna dela med andra.  I de diskussioner vi har haft i klassen kom det fram att många elever 
tyckte att de inte behövde lära känna eller respektera varandra i klassen. Hälften tyckte att det 
var viktigt att alla trivdes i skolan och att alla hade ansvar att bygga upp trivseln gemensamt, 
medan övriga ansåg att det var upp till var och en att fixa sin egen trivsel. Vår uppfattning är 
att många elever i klassen är otrygga i sig själva och vågar inte stå för sina åsikter samt att de 
kanske inte känner varandra så väl. Eriksson i Coleman (1982) menar att den unge måste få 
tid till att experimentera med roller vilket sker i samspel med jämnåriga kamrater. I relationer 
med andra får vi svar på frågor som ”Vem är jag”?, ”Vad tycker andra om mig?”, ”Hur blev 
jag den jag är”? Under våra träffar tillsammans såg vi att eleverna i största del hade en god 
samarbetsvilja med dem de umgås med i vanliga fall i klassen. Vi kunde i vår observation se 
att samarbetet i gruppen blev bättre efter varje träff. 
 
Resultatet i vår undersökning stöder teorin om att värderingsövningar i Steinberg (2003) 
syftar till att motverka en självbild där vi ser oss själva som offer i en värld där saker inte ”blir 
av” eller ”bara händer”. Genom drama skriver Lindvåg (1998), kan eleverna skaffa sig 
information om sig själva och andra i nära grupprelationer, de skaffar sig handlingsberedskap 
för liknande situationer senare i livet. De övar sig i beslutsfattande, att uttrycka sina åsikter, 
att leva sig in i olika roller. Från vår observation (bilaga1) och elevernas utvärdering (bilaga 
2) kan vi dra slutsatserna att med hjälp av våra övningar har eleverna kunnat stärka och hitta 
sina positiva egenskaper. Eleverna har även börjat reflektera över sin egen självkänsla och 
delaktighet i sina egna liv, att de själva kan påverka sin situation med aktiva val. 
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Fortsatt forskning 
 
I fall man förlänger utvecklingsarbetets längd skulle resultatet se annorlunda ut för de 
enskilda eleverna. I en fortsatt forskning skulle vi vilja titta på skillnaderna mellan flickor och 
pojkars självkänsla i skolmiljö eller andra arenor som ungdomar befinner sig i. Det skulle 
också vara intressant att skilja på pojkarna och flickorna i övningarna.  
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Procedur                                            Bilaga 1:1
      
Vi har lagt den största tonvikten på bearbetningen av ungdomarnas självbild, den bild de har 
av sig själv och deras självkänsla samt stärka deras tillit till sig själva och andra. Vi har använt 
oss av självbildsträning, drama, tillitsövningar, olika värderingsövningar, diskussioner och 
roliga lekar. Material och idéer är hämtade Hanström (1999), Hägglund, Fredin och Liber 
utbildningen (1993), Steinberg (2003) och Lindvåg (1988). En del övningar är ändrade av oss 
för att passa gruppen. 
 
 

Träff 1 
 
Syfte och mål 
Vi och gruppen ska lära känna varandra. Vi vill skapa en trygghet, en stämning där alla tillåts 
att göra sina röster hörda samt grundlägga ett intresse för kommande lektioner. 
 
Genomförande 
Presentation – Ta upp praktiska frågor 
Rita av varandra (bilaga 7:1)       
Namn lek – byt namn (bilaga 7:1) 
Kom (bilaga 7:1) 
Heta stolen – Lära känna varandra (bilaga 7:2 – 7:3)   
Dela ut enkäten (bilaga 3) 
Avlutning och utvärdering av träffen med bilderna från tidigare övning 
 
 
Observationer 
 
Under samtliga träffar med ungdomarna har vi valt att observera följande för att tydligare 
kunna utläsa deras utveckling: 
Samarbete, engagemang och initiativ 
Trygghet och stämning i klassen 
Förhållningssätt 
Respekt för varandra  
 
Samarbete, engagemang och initiativ 
Eleverna samarbetade bra tillsammans med dem de umgås med i vanliga fall, men med de 
övriga klasskamrater var samarbetet bristfälligt. De flesta elever var förväntansfulla men de 
var tystlåtna och avvaktande. Engagemanget i klassen var stort ibland de flesta elever även 
om några tappade koncentrationen väldigt fort under de praktiska övningarna. Vissa av 
eleverna behövde uppmuntras för att öka sitt engagemang och initiativ. 
 
Trygghet och stämning i klassen  
Klassen var indelad i sex smågrupper med fyra elever runt varje bord. Alla elever tillhörde 
någon grupp, men kontakten mellan grupperna är tillsynes sparsam. Samma dag vi hade vår 
första träff med ungdomarna fick de en ny elev i klassen vilket gjorde gruppen lite oroliga och  
 



Bilaga 1:2   
 

spända. Många var avvaktande och lite osäkra men förväntansfulla, de var blyga möjligen 
rädda för att prata inför varandra. Endast ett fåtal var framträdande. 

                          
Förhållningssätt         
De var positivt inställda gentemot övningarna och var nyfikna över vad som skulle hända. I 
övningen rita av varandra (bilaga 7:1) och i impulsövningen, kom (bilaga 7:1) tyckte en del av 
eleverna att det var jobbigt att ta ögonkontakt och titta de andra i ögonen och fuskade då med 
att titta hur de ritade eller flamsade runt. I övningen heta stolen (bilaga 7:2 - 7:3) markerade 
de sitt ställningstagande genom att byta plats på kort betänketid men hade svårt att 
argumentera sitt val. 

    
Respekt för varandra 
Vid övningen heta stolen (bilaga 7:2 - 7:3) hade eleverna svårt för att inte prata i munnen på 
varandra och inte lyssna på vad kamraterna sa. De ville gärna kommentera när någon bytte 
plats eller inte bytte plats, trots att vi poängterade före övningen att det inte fanns något rätt 
eller fel svar och att alla har rätt att tycka vad de vill. Vissa i klassen spelade över, vilket 
irriterade många. 
 
Egna reflektioner 
För de övningar vi valt var lokalen alldeles för trång och gruppen för stor, vilket medförde att 
flera tappade koncentrationen väldigt fort. Vi kommer att skilja på kamratindelningarna i 
klassen vid en del gruppövningar i fortsättningen, för att alla ska kunna delta på sina egna 
villkor, våga tycka och tänka som de själva vill. Förhoppningsvis kommer det att leda till en 
starkare klassamhörighet. Vi var själva med i övningarna för att vi tror, om vi bjuder på oss 
själva så törs eleverna öppna sig mera och vi kommer fortsättningsvis att delta i övningarna. 
Vid övningen heta stolen (bilaga 7:2 - 7:3) tyckte många att de inte behövde lära känna eller 
respektera varandra i klassen, det kändes inte alls viktigt för dem, vilket överraskade oss. 
Hälften tyckte att det var viktigt att alla mådde bra och trivdes på skolan, men resterande 
ansåg att det är upp till var och en att fixa sin egen trivsel. Vi kommer därför att utöka 
samarbetsövningarna för att stärka klassen som grupp.  
 
 

Träff 2 
 
Syfte och mål 
Ge en teoretisk bild av hur självkänsla, självkännedom och självförtroende hänger ihop. Träna 
sig att lyssna på varandra och diskutera om självkänsla. Att känna tillit till sig själv och andra. 
Att träna mod att synas. 
 
Genomförande 
Uppföljning av föregående träff 
Brainstorming i grupper (bilaga 8:1) 
Tillitsövningar 
- Här är jag (bilaga 8:1) 
- Ahoj (bilaga 8:1) 
Avslutning och muntlig utvärdering av träff 



Bilaga 1:3 
 

Observationer 
 
Samarbete, engagemang och initiativ 
Bra samarbete i de små grupperna vi tilldelade dem och i övningarna i helklass. De flesta tog 
initiativ i grupperna och engagerade sig i uppgiften Brainstorming (bilaga 8:1), medan ett 
fåtal elever fick extra stöd och uppmuntran för att de skulle få något gjort.  
 
Trygghet och stämning i klassen 
Det blev lite oroligt vid indelningen av nya grupper. En del kände sig osäker i början av 
grupparbetet men fann sig snart tillrätta i de tilldelade grupperna. Stämningen i klassen var 
bättre än föregående träff. Diskussionerna flöt på bra i några av grupperna i övningen 
brainstorming (bilaga 8:1), endast ett fåtal av eleverna var framträdande. 
 
Förhållningssätt 
De var positivt inställda till grupparbetet, men i slutet av övningen fanns ingen koncentration 
kvar. 
 
Respekt för varandra 
De visade större respekt mot varandra vid detta tillfälle, alla fick chansen att säga vad de 
tyckte och tänkte i grupperna utan att bli kritiserad eller förlöjligad av andra. 
 
Egna reflektioner 
Vi valde att avbryta grupparbetet tidigare än planerat för att vi såg att eleverna tappade 
koncentrationen och att orken tagit slut. Vi valde att lägga in lekarna ”Här är jag och Ahoj” 
(bilaga 8:1) istället för de diskussionsfrågor vi planerat i slutet av övningen. Vi bytte till en 
större lokal för att få bättre utrymme för de praktiska övningarna samt för vi tror att 
miljöombytet gjorde att de kom bort från sina klassrumsbeteenden. Vi anser att det var bra att 
vi tilldelade dem nya grupper för att skilja på de olika kompisgrupperna. Detta är en tystlåten 
grupp som behöver träna tillit till sig själv och andra. Vi kommer fortsättningsvis att arbeta i 
mindre grupper för att alla ska få komma till tals och bli bekräftade av varandra, vilket är 
svårt i stor grupp.   
 
 

Träff 3 
 
Syfte och mål 
Att reflektera över självkänsla och träna sig att uttala sina ståndpunkter.  
 
Genomförande 
Uppföljning av brainstormingen i föregående träff 
Utdelning av arbetsbladet, funderingar kring självkänslan (bilaga 9:1) 
Heta stolen – Jag duger (bilaga 9:2) 
Avslutning och muntlig utvärdering av träffen 
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Observationer 
 
Samarbete, engagemang och initiativ 
Det var inget större engagemang i några av grupperna, endast ett fåtal av eleverna tog initiativ 
i diskussionerna. 
 
Trygghet och stämning i klassen 
Stämningen i klassen var lågmäld och dämpad. Eleverna verkade vara hämmade.  
 
Förhållningssätt         
De var tillbakadragna och tystlåtna, de ville inte alls diskutera. 
 
Respekt för varandra 
De visade god respekt mot varandra under övningen heta stolen (bilaga 9:2). De godtog 
varandras ställningstagande utan diskussion. 
 
Egna reflektioner 
Klasslärarna var med under träffen, vilket man kan fråga sig om det hämmade eleverna vid 
deras eget ställningstagande och vid diskussionerna. Vi upplever att eleverna var ärliga i sitt 
ställningstagande vid heta stolen (bilaga 9:2), men ville inte uttryck i ord sina åsikter. Vad vi 
måste tänka på är att använda mera vad, när och hur frågor istället för varför, vilket kanske 
gör eleverna mera aktiva. 
 
 

Träff 4 
 
Syfte och mål 
Att reflektera över vilka positiva och negativa påståenden om oss själva vi använder oss av. 
Lära känna andra sidor av varandra och hos sig själv. Att träna tillit till sig själv och andra 
genom att synliggöra sig själv och sina positiva egenskaper 
 
Genomförande 
Uppföljning av föregående träff 
Att ta och ge positiva budskap (bilaga 10:1) 
- Att väva ett nät (bilaga 10:1) 
Avslutning och muntlig utvärdering av träffen 
 
 
Observationer 
 
Samarbete, engagemang och initiativ 
Eleverna var betydligt mer initiativrika än föregående träff men samarbetet i en del av de 
mindre grupperna var inte på topp. Vid början av övningen väva nät (bilaga 10:1) var det ett 
bra samarbete och engagemang, i slutet spårade det ut och blev slamsigt. Vissa elever tyckte 
att övningen var tråkig men de flesta tyckte att den var rolig och nyttig. 
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Trygghet och stämning i klassen 
Vi upplever att stämningen i klassen har blivit bättre än tidigare, men det verkar fortfarande 
finnas en otrygghet i grupperna. De vågar inte prata om sig själv och vill hellre lyfta fram 
negativa än positiva egenskaper i övningarna. 
 
Förhållningssätt 
De var mycket positiva för att vi kom till dem och utförde olika övningar. De har fortfarande 
svårt att öppna sig och diskutera, många sitter tysta. 
 
Respekt för varandra 
Några hade svårt att hålla tyst och inte kommentera vad andra sa om sig själv. En del elever 
försökte att peppa de som hade svårt att hitta positiva egenskaper hos sig själv. T ex ”Du är 
snäll och glad”. 
  
Egna reflektioner 
Det var lite stökigt och surrigt i samband med övningen väva ett nät (bilaga 10:1), det blev 
bättre efter en tillsägelse då alla skärpte till sig. De hade lättare för att hitta negativa 
egenskaper hos sig själva än positiva. Vi anser att klassen behöver känna trygghet till 
varandra och sig själv för att våga öppna sig. Vi kommer att fortsätta med samarbetsövningar 
för att stärka gruppen. De är ganska trygga i sina roller (som den tyste, pratiga etc.), men inte i 
klassen som helhet. 
 
 
Träff 5 
 
Syfte och mål 
Att reflektera över vilka positiva påståenden om oss själva vi använder oss av. Lära känna 
andra sidor av varandra och hos sig själv. Att träna tillit till sig själv och andra genom att 
synliggöra sig själv och sina positiva egenskaper 
 
Genomförande 
Uppföljning och fortsättning av föregående träff 
- Självbildsspelet (bilaga 11) 
Avslutning och muntlig utvärdering 
 
 

Observationer 
 
Samarbete, engagemang och initiativ 
Samarbetet var mycket bra i alla de tilldelade grupperna, de satte i gång snabbt med uppgiften 
”självbildsspelet” (bilaga 11) och alla var engagerade och tog uppgiften på största alvar. 
 
Trygghet och stämning i klassen 
Det var en lugn och trygg stämning i samtliga grupper. Många nya elever trädde fram och 
pratade.  

  



   Bilaga 1:6   
Förhållningssätt                                                         
De var positivt inställda till uppgiften (bilaga 11). Många hade svårt att ta emot och ge sig 
själv positiva egenskaper, de ansåg att de inte passade in på dem själva.  
 
Respekt för varandra 
En del elever hade svårt att inte kommentera sina kamraters val av egenskap och mottagare, 
men i det stora hela visade de respekt mot varandra. 
 
Egna reflektioner 
De var alerta och samarbetsvilliga, och visade tydligt att de verkligen ville göra uppgiften. Vi 
anser att många i klassen verkligen behöver träna på att ge och ta positiva budskap till sig 
själv. Vissa elever verkade känna sig obekväma i uppgiften, de hade svårt att ge sig själva 
några kort, de gav hellre dem till någon annan eller att det inte passade till någon alls. De 
uttalade inga större motiveringar till varför de gav just det kortet till den personen.  
 
 

Träff 6 
 
Syfte och mål 
Lära känna andra sidor av varandra och hos sig själv. Att träna mod att synas och tillit till sig 
själv och andra. 
 
Genomförande 
Uppföljning av föregående träff 
Samarbetsövningar och tillit 
- Här är jag (bilaga 8:1) 
- Ett klapp hopp (bilaga 12:1) 
- Ambulansen (bilaga 12:1- 12:2) 
Avslutning och muntlig utvärdering av träffen 
 
 

Observationer 
 
Samarbete, engagemang och initiativ 
Alla var alerta och samarbetsvilliga. I stort tog alla initiativ, även de blyga/tillbakadragna tog 
ett steg framåt. 
 
 
 
Trygghet och stämning i klassen 
När alla hade trätt fram i första övningen ”här är jag” (bilaga 8:1), blev tryggheten i gruppen 
större. Alla vågade vara med utan protester. Stämningen i klassen har blivit bättre, fler elever 
än tidigare vågade prata högt inför sina klasskamrater. 
 
Förhållningssätt 
Positiva till träffen trots att de missade idrotten. De visade tydligt att de tyckte om övningarna 
och ville gärna fortsätta. 



Bilaga 1:7 
 
 
Respekt för varandra 
De visade stor respekt mot varandra, inga ”glop” ord kastades till varandra. Alla skrattade och 
hade roligt. 
 
Egna reflektioner 
Det blev en lyckad träff där alla var engagerade och vi såg att alla växte med övningarna. 
Även de elever som i början protesterade högljudd över att de missade idrottstimmen blev 
mycket engagerad och genomförde övningarna med stor inlevelse. 
 
 
Träff 7               
 
Syfte och mål 
Att lära känna andra sidor hos sig själv och andra. Reflektera över sig själv, träna tillit och 
mod att synas. 
 
Genomförande 
Uppföljning av föregående träff 
Att berätta om sig själv- kortlek (bilaga 13:1 - 13:2) 
Dramatisering – Den ruttna totempålens dal (bilaga 13:2 - 13:3) 
Avslutning och muntlig utvärdering av träffen 
 
 
Observationer 
 
Samarbete, engagemang och initiativ 
De var alla engagerade, tog initiativ och var samarbetsvilliga. De grupperade sig själva i sex 
olika grupper utan problem. 
 
Trygghet och stämning i klassen 
I de olika grupperingarna de själva valt, hamnade några i den gamla klassrumsrollen. De som 
visat framfötterna i andra grupperingar tog ett steg tillbaka i den gruppering de själva valt. I 
några grupper ville de inte avsluta övningen med att berätta om sig själv (bilaga 13:1 - 13:2), 
de kände sig trygga med den grupp de själva valt. Många av de tystlåtna gillade övningen och 
ville inte sluta att prata. 
 
Förhållningssätt 
De visade stort intresse för de övningar vi valt till detta tillfälle. 
 
Respekt för varandra 
Alla var koncentrerade och lyssnade uppmärksamt på varandras svar utan att kommentera. 
 
Egna reflektioner 
Att de fick svara på frågor och berätta om sig själv var en bra övning som alla gillade (bilaga 
13:1 - 13:2). Det gick lite trögt för en del i början men när de väl kom igång ville de inte sluta  
 



   
Bilaga 1:8 

 
med uppgiften. Vi tycker att eleverna bör jobba mera med övningar som handlar om att lyfta 
fram dem själva, många har svårt att prata om sig själva och vad de egentligen tycker. 

  
Träff 8 
 
Syfte och mål 
Att träna sig i att uttrycka sin egen vilja och att medvetengöra att passivt uppträdande ofta 
medför att andra människor tar beslut åt en. Att öva tillit till sig själv och andra, träna mod att 
synas. 
 
Genomförande 
Uppföljning av föregående träff 
Line up (bilaga 14:1) 
Ahoj (bilaga 8:1) 
Hur vågar man säga vad man vill? (bilaga 14:1) 
Åskådaren (bilaga 14:2) 
Utlämning av enkäten (bilaga 3) 
Avslutning och skriftlig utvärdering av träffarna 
 
 
Observationer 
 
Samarbete, engagemang och initiativ 
Bra samarbete i helklass och i de indelade grupperna. Alla var aktivt engagerade i de olika 
momenten och gruppmedlemmarna peppade varandra att våga agera. 
  
Trygghet och stämning i klassen 
Det var en uppsluppen stämning i klassen och de allra flesta verkade vara trygga i sina 
grupper. De elever som tidigare träffar varit tillbakadragna agerade med inlevelse och visade 
framfötterna. 
 
Förhållningssätt 
De var nyfikna inför denna sista träff vi skulle ha med dem och de kände sig laddade för 
drama. 
 
Respekt för varandra 
De visade stor hänsyn och respekt för varandra. De peppade varsamt de i gruppen som inte 
vågade agera i vissa moment. 
 
Egna reflektioner 
Denna sista träff gick som på räls, alla visade intresse och deltog aktivt i alla övningar. De 
elever som tidigare varit tillbakadragen och inte vågat agera visade mod och handlingskraft 
speciellt i övningen ”hur vågar man säga vad man vill”? (bilaga 14:1). Det är först nu som vi 
har lärt känna eleverna och de känner sig trygga i vårt sällskap vilket har märkts tydligt i 
denna sista träff. De har blivit mera frispråkiga, vågar agera och uttala sina åsikter mera än 
tidigare, även de som tidigare varit tysta och tillbakadragna. 



      
Bilaga 2 

       

Elevernas utvärdering av träffarna            
 
Vad tycker du om träffarna? 
De flesta tyckte att träffarna har varit bra även om en del övningar varit tråkiga som t ex 
övningar där de skulle skriva. Alla övningar där de har fått agera har de tyckt varit roligast. 
 
Vad har du lärt dig? 
En del av eleverna tycker att de har lärt sig mera om sig själv och andra, hur de ska bemöta 
andra samt begreppen självförtroende, självkänsla och självtillit. Många tyckte att de har lärt 
sig samarbeta i grupp och anser att de har blivit mer säker på sig själv. 
 
Är självkänsla ett viktigt ämne att ta upp i skolan? 
Alla elever tyckte att självkänslan är viktigt att ta upp i skolan, det är många som behöver det. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                  Bilaga 3
Enkät            
                   
Pojke                                                                                                                      Mindre   Mycket 
Flicka                           Bra bra        bra 
1A.  Hur trivs du med dig själv i allmänhet?                                                                  
 
1B.  Hur trivs du i klassen?                                                                                                                          
                                                                                                                                                       
                   Sällan/ 
                                     Alltid    Ibland    aldrig 
2.    Känner du dig trygg i klassen?                                                  
                    
                Sällan/ 
                 Alltid    Ibland    aldrig 
3A. Vågar du visa känslor inför dina klasskamrater? 
      
3B.  I vilka situationer/sammanhang vågar du inte visa dina känslor i skolan?              

  _________________________________________________________ 
       _________________________________________________________ 
       _________________________________________________________ 
 
                Sällan/ 

                                                                                                                 Alltid    Ibland   aldrig                         
4A. Vågar du göra bort dig inför dina klasskamrater? 
 
4B.  I vilka situationer/sammanhang vågar du inte göra bort dig i skolan?    

  _________________________________________________________ 
        _________________________________________________________ 
        _________________________________________________________                                                    
      
                                                            Sällan/ 
                                                                                                                                              Alltid    Ibland   aldrig                            
5A.  Vågar du komma med förslag och idéer till dina klasskamrater? 
    
5B.  I vilka situationer i skolan vågar du inte komma med förslag och idéer? 

  _________________________________________________________ 
        _________________________________________________________ 
        _________________________________________________________                                                     
                                                                                                                        Sällan/          
               Alltid    Ibland  aldrig                     
                                   
6.    Upplever du att du är omtyckt för den du är i de grupper du arbetar med 
        i skolan? 
 
7.    Vilka situationer/sammanhang i skolan får dig att må bra? 

  _________________________________________________________ 
  _________________________________________________________ 

       __________________________________________________________ 
 
Tack för din medverkan! 
Hälsningar Malin och Mis 



Bilaga 4 
      

 
Hejsan alla föräldrar!                                                 
 
Vi är två studenter som snart är klara fritidspedagoger och läser via Luleå tekniska universitet 
här i Skellefteå. Vi avser att utföra vårt examensarbete inom området självkänsla i era 
ungdomars klass. Under 8 tillfällen kommer vi att och arbeta med att undersöka om 
medvetandegörande övningar påverkar och stärker ungdomarnas självkänsla. Vår avsikt är att 
de ska bli medvetna om sig själva och att de själva kan påverka sina val i olika situationer, 
reflektera över varför de tänker och handlar som de gör.   
 
Allt som sägs under dessa tillfällen stannar naturligtvis inom klassrummets väggar. Vi 
kommer att arbeta praktiskt med värderingsövningar, drama och diskussioner. En stor vikt 
kommer att läggas på att skapa en trygghet i klassen så att alla vågar uttrycka sina tankar och 
åsikter. 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Malin Löfstedt & Mari-Louise Skoogh 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
Bilaga 5:1               

 
    

 
Enkät tillfälle 1     
     
 
Pojke  
Flicka                                                                                                    Mindre   Mycket                                        
                                                                                                                                  Bra     bra          bra        
1A.  Hur trivs du med dig själv i allmänhet?  13        2 11 
 
1B.  Hur trivs du i klassen?    Blankt: 1            14        1       10 
                                                                                                                                     Sällan/                                           
                        Alltid  Ibland  aldrig          
2.    Känner du dig trygg i klassen?                                                18        8        0
  
                                                                                                                                 Sällan/                               
                        Alltid   Ibland   aldrig                
3A. Vågar du visa känslor inför dina klasskamrater? Blank: 1 9        13       4 
      
3B.  I vilka situationer/sammanhang vågar du inte visa dina känslor i skolan?              

 vet ej : 11 
 blankt: 7 
 när min åsikt är lite motbjudande 
 för den man gillar 
 man busar istället för att visa känslor 
 om man tex. inte tycker någonting som alla andra tycker 

 ingen kommentar 
 om man blir ledsen eller sårad 
 när jag är jätte ledsen 
 när vi tejpar upp bilder av varandra på väggen 
 det är olika 
                         Sällan/ 

                                                                                                           Alltid  Ibland   aldrig                                             
4A. Vågar du göra bort dig inför dina klasskamrater?   8        17       1 
 
4B.  I vilka situationer/sammanhang vågar du inte göra bort dig i skolan?    

blankt: 3  
vet ej: 10 
vågar alltid göra bort mig 
i matsalen och då det är andra klasser med 
glömmer bort en fråga eller något sånt 
olika 
i idrott 
ingen 
när man säger någonting som man har varit bombsäker på och sen så är det fel 

      vid pinsamma händelser inför hela skolan 
       matsalen, caféet        
       i duschen 
      det beror på vad jag gör 
       i matsalen 
       inför hela klassen eller fler 

                                   



                         Bilaga 5:2   
                         

 
 
 
 
                                   
                               

             Sällan/    
Alltid   Ibland aldrig                 

5A.  Vågar du komma med förslag och idéer till dina klasskamrater?           15        10        1
     
5B.  I vilka situationer i skolan vågar du inte komma med förslag och idéer? 

 blankt: 8 
         vet ej: 10 
 när det inte är så bra 
 aldrig: 2 
 ingen: 3 
 när man sitter i stor grupp 
 jag vet inte riktigt, men ibland känner man bara inte för det 
                                                                                                                                             Sällan/      
                                                                                           Alltid  Ibland  aldrig 
6.    Upplever du att du är omtyckt för den du är i de grupper du arbetar           8     17        1 
       med i skolan? 
 
7.    Vilka situationer/sammanhang i skolan får dig att må bra? 
 håltimmarna  
 håltimmarna och roliga lektioner 
 lunch och raster 
 när jag arbetar och är med vänner 
 vet ej: 4 
 blankt: 1 
 mina kompisar 
 idrott: 3 
 idrott, friluftsdagar och grupparbeten 
 rast, lov och idrott 
 när allt flyter på 
 korta skoldagar 
 när jag är med kompisar, håltimmar och raster 
 håltimmar och slagsmål 
 olika:2 
 när allt är som vanligt eller just före lov 
 när vi får sluta tidigare, håltimme, bild och simning på gympan 
 lunch och raster: 2 
 vid alla tillfällen 
 
 
Tack för din medverkan! 
Hälsningar Malin och Mis 
 
 

 
                 
 

                 



Bilaga 6:1 
 
 
 

               
Enkät tillfälle 2        
                                               
 
Pojke 
Flicka                                                                                                    Mindre  Mycket                                         
                                                                                                                                  Bra       bra        bra                     
1A.  Hur trivs du med dig själv i allmänhet?  10        1 15 
 
1B.  Hur trivs du i klassen?                   17        1        8 
                                                                                                                    
                                                                                                                                                          Sällan/                     
                        Alltid   Ibland  aldrig 
2.    Känner du dig trygg i klassen?                                                18        6        2               
                              
                                    Sällan/ 
                           Alltid   Ibland  aldrig 
3A. Vågar du visa känslor inför dina klasskamrater?  10        15       1 
      
3B.  I vilka situationer/sammanhang vågar du inte visa dina känslor i skolan?              

 blankt: 14 
 vet ej: 7 
  när man är ledsen: 2 
  lektioner/ raster 
  när man sitter och gråter  
 vid olika tillfällen 

        
                                                                                                                           Sällan/                         

                         Alltid   Ibland  aldrig                          
4A. Vågar du göra bort dig inför dina klasskamrater?  11        12       3 
 
4B.  I vilka situationer/sammanhang vågar du inte göra bort dig i skolan?    

 blankt: 10 
  vet ej: 8  
 ibland 
  i matsalen: 2 
 i duschen 
 på SO-lektionerna 

         när man gör någonting inför hela skolan  
 framför hela klassen 
  när många är samlade och tittar just på mig 
                                               
                                                                                                                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bilaga 6:2                 
 
 
 
 
 

 
 
                                                                                                                                                                        Sällan/             
                                                                         Alltid    Ibland  aldrig 
5A.  Vågar du komma med förslag och idéer till dina klasskamrater?           16        9        1
     
5B.  I vilka situationer i skolan vågar du inte komma med förslag och idéer? 

 blankt: 15 
  vet ej: 6 
 vid olika tillfällen 
  när det är många man inte känner 
  om idéerna inte är så bra 
 ibland har jag bara inte lust       
 i duschen och på rasterna                                               

                                                                                                                                    
                                     Sällan/          
                                                                                                                                                  Alltid  Ibland  aldrig      
6.    Upplever du att du är omtyckt för den du är i de grupper du arbetar          13      12      1 
       med i skolan? 
 
7.    Vilka situationer/sammanhang i skolan får dig att må bra? 

 blankt: 8 
  vet ej: 4 
  lektionerna 
 basket på idrotten, sovmorgon och sluta tidigare 
  när det går bra och det är kul 
 matten och rasterna  
 rasterna 
 engelskan och bildlektionerna 
  lunchen och grupparbetena 
 rasterna och roliga  lektioner 
 håltimmar, långa raster och korta dagar 
  sluta tidigare, svenska, bild och håltimme 

 när det är kul 
 sitter vid datorn 
 raster, lov och idrott 
 håltimmarna, idrott och rasterna 
 
 
Tack för din medverkan! 
Hälsningar Malin och Mis 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bilaga 7:1

Övningar träff 1-8              
       
 
Rita av varandra         
 
Mål och syfte 
Tillitsövning, vi lär känna eleverna och eleverna lär känna oss och sina kamrater. 
 
Instruktion 
Alla i klassen får fem papper var och en krita. Varje elev ska rita av fem andra elever utan att 
titta på pappret. T ex, två elever står och ritar av varandra utan att titta på pappret, de ser 
varandra i ögonen hela tiden. När paret har ritat av varandra skriver de ner namnet på 
personen de ritat av och byter teckningar så eleverna får porträttet som föreställer dem själva. 
De ritar sedan av fyra till på samma sätt så de har fem teckningar av sig själva. När alla elever 
har fått fem teckningar sätter de sig i en ring och väljer ut ett porträtt som överrensstämmer 
bäst med deras personlighet. Då alla elever har valt en teckning får de först berätta för 
personen som sitter bredvid varför de har valt den teckningen och vad de heter, tycker är 
roligt/tråkigt och vad de gör på fritiden, sen berättar var och en högt för hela klassen vad 
kompisen bredvid har sagt. 
 

Namnlek – Byta namn 
 
Syfte: 
Att lära känna varandra på ett roligt sätt. 
 
Instruktion 
All går omkring i rummet och hälsar på varandra genom handskakning och namn. När du har 
hälsat på en person så byter du namn med denne person. Gå vidare i rummet med ditt nya 
namn och hälsar på nästa person, även nu byter du namn. När du fått tillbaka ditt eget namn så 
är du ute ur leken. Målet är att alla ska få tillbaka sina namn och således ska ingen i slutändan 
vara kvar i leken. 
 
 
Kom 
 
Syfte 
Tillits- och koncentrationsövning, träna mod att synas och bli bekräftad. 
 
Genomförande 
Deltagarna står i en ring med lite svängrum. Ledaren börjar övningen med att titta på någon 
av deltagarna i ögonen och denne ska kalla på ledaren genom att säga kom när de har fått 
ögonkontakt. Ledaren går sakta över till den som kallade och samtidigt måste han/hon (den 
som kallade) ta ögonkontakt med någon ny som ska kalla över han/hon till sin plats. Man får 
aldrig stå mer än en på varje plats. 
 



                         
                                 Bilaga 7:2
Heta stolen          
         
 
Mål och syfte 
Att ge deltagarna tillfälle att börja träna sig att våga stå för sina åsikter och att samla 
koncentrationen och väcka ett intresse för det tema man avser att behandla. 
 
Instruktion 
Deltagarna sitter på stolar i en ring. Ledaren har ett papper med färdiga påståenden. Om man 
instämmer i påståendet ska man resa sig upp och byta stol med någon annan som också har 
den åsikten. Genom att sitta kvar på stolen kan man markera två saker; antingen instämmer 
man inte i påståendet eller också behöver man längre betänketid för att kunna ta ställning. 
Börja med några oförargliga påståenden: ”vintern är härligare än sommaren ”, ” Jag skulle 
tacka ja till en ballongfärd över Stockholm”, etc.  Det okontroversiella innehållet gör att 
deltagarna vågar lämna sina trygga stolar utan något större motstånd.  För varje påstående får 
några i gruppen tillfälle att motivera varför de gick – respektive satt kvar – på den här frågan.  
 
Tänkvärt 
Som ledare bör du fördela ordet jämnt i gruppen. Försök se till att alla har fått komma till tals 
när övningen är slutförd. Förhindra att två – tre personer fastnar i en diskussion. Berätta att 
den här övningen inte ger möjlighet till uttömmande diskussioner i varje fråga. Förhåll dig 
neutral till de olika svaren. Inget svar är mera rätt än något annat. Det är mångfalden åsikter 
som gör övningen spännande och intressant. 
 
Alternativ 
Handuppräckning. 
I en del grupper förekommer sträng åsiktshierarki som förhindrar många människor att våga 
visa vad de tycker. Då kan det vara lämpligt att låta deltagarna sitta kvar på sina platser och 
visa sina åsikter med hjälp av handuppräckning. 
 
Om man instämmer i påståendet, räcker man upp handen. Ett nej/instämmer inte, uttrycks 
med båda händerna ner mot golvet. ”Jag hinner inte ta ställning – behöver mera betänketid” 
visas med armarna i kors på bröstet. Här gäller det att ha ett högt tempo, så att de dominanta 
begränsas i sitt inflytande över gruppen. Man hinner helt enkelt inte spana in vad som anses. 
Det är inte lämpligt att låta deltagarna blunda för att de dominanta inte ska få en chans att 
påverka. Då missar man det väsentliga i övningen, nämligen att träna sig att stå för sina 
åsikter och argumentera. 
 
Genomförande  
Heta stolen - Lära känna varandra 
• Alla som tycker att det kändes spännande att börja 7:an byter plats. 
• Alla som gillar vinter…… 
• Alla som har badat i havet i somras…. 
• Alla som gillar Magnum Mandel… 
• Alla som gillar Britney Spears musik… 
• Alla som tycker det är viktigt att respektera andra precis som de är… 
• Alla som tycker att det är viktigt att respektera vad andra säger… 



Bilaga 7:3 
 
• Alla som tycker att det är fel att slå barn…    
• Alla som tycker det är tufft att röka… 
• Alla som tycker det är tufft att snusa… 
• Alla som tycker det är dumt att dricka alkohol…                            
• Alla som aldrig har ljugit… 
• Alla som tycker att det är fel med mobbing… 
• Alla som aldrig sagt något dumt om någon annan… 
• Alla som ofta pratar om andra (positivt/negativt) … 
• Alla som ofta pratar om sig själv (positivt/negativt) … 
• Alla som tycker det är tufft att ”skita” i skolan… 
• Alla som tycker att det är viktigt att alla trivs i klassen… 
• Alla som tycker att det är viktigt att alla trivs i skolan… 
• Alla som har vänner som är ganska olik sig själv… 
• Alla som tycker att det är viktigt att lära känna alla i klassen… 
• Alla som tycker att det är viktigt att lära känna alla sina lärare… 
• Alla som tycker det är viktigt att alla mår bra och trivs på skolan… 
• Alla som skulle vilja ha bra självförtroende… 
• Alla som skulle vilja ha bra självkänsla… 
 
   

 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Brainstorming                                                                            Bilaga 8:1                 
                                                      
Mål och syfte: 
Att ge ungdomarna en teoretiskbild av hur självförtroende, självkännedom och självkänsla 
hänger ihop. Att träna och diskutera självförtroende. Att reflektera över vem man är. Att 
skapa positiva och negativa uppskattningar och påståenden om oss själva. Att upptäcka hur 
grupptilliten växer fram och ger en sammanhållande kraft. Att lyssna till andra 
gruppmedlemmar. 
 
Instruktion 
Ha en brainstorming i mindre grupper kring: Vad är självkänsla? Vad är självförtroende? Vad 
är självsäkerhet? Diskutera i gruppen och skriv ned förslagen på ett löst blädderblocksblad. 
Ett blad för varje frågeställning. Varje grupp redovisar sedan för alla vad de har kommit fram 
till.  
Diskutera frågorna nedan i grupperna och skriv på lösa blad resultaten som sedan redovisas 
för hela gruppen. 
Hur man får självförtroende, självkännedom och självkänsla. 
Tankens kraft och positivt tänkande, tror ni på det? 
Självuppfyllande profetia! Vilken betydelse har det om man inte tror att man ska klara något? 
 
Tänkvärt 
Tala om för deltagarna att inga rätt eller fel svar finns på frågorna före de börjar arbeta med 
arbetsuppgifterna. Ledarna samlar ihop alla bladen och sammanställer dem för att sedan 
redovisa resultaten för hela gruppen. 
 

Här är jag 
 
Syfte 
Att träna modet att synas och bli bekräftad 
 
Instruktion 
Alla deltagare ska var och en i turordning gå fram till en viss punkt och vända sig mot 
”publiken” och säga högt och tydligt ”Jag är här”. Öka på meningen efter varje runda med 
t ex ”Här är jag,  jag heter…och gillar…” 
                       

Ahoj  
 
Syfte 
Tillitsövning 
 
Instruktion 
Alla står i en ring och blundar. Ledaren väljer ut en person som ska vara Ahojen och placera 
denne någonstans i rummet. Nu ska alla försöka hitta Ahojen samtidigt som de blundar. När 
man möter någon säger man Ahoj och möts man med ett Ahoj tillbaka har man hittat fel 
person, de ska fortsätta leta tills de hittar någon som inte svarar. Detta är Ahojen. Nu blir det 
två Ahojer som ska stå tysta och stilla tillsammans. Leken fortsätter tills alla är Ahojer. 



 
   Bilaga 9:1       

Funderingar kring självkänsla                                         
 
Att ha självkänsla det är: 
 Att veta vem jag är och tar ansvar för mitt handlande utan att ensidigt styras av 

omgivningens gillande och ogillande. 
 
 Att leva i nuet utan att bindas av traditioner, men med förmåga att använda och utveckla 

generationers kunskaper och erfarenheter. 
 
 Att göra det som känns riktigt utan att kasta ängsliga sidoblickar på omgivningens 

förväntningar inför det jag gör. 
 
 Att inse att jag inte kan vara bra på allt, att jag inte har tillräckliga kunskaper om en del 

saker. 
 
 Att inte bli rädd för min egen osäkerhet utan i stället visa den. 

 
 Att acceptera mina svaga sidor och arbeta med dem, eller leva med dem,  allt efter vad 

jag bestämmer mig för. 
 
 Att våga det man verkligen vill. 

 
 Att ha självkänsla är att bottna ända in i sitt innersta, att känna en inre trygghet. En 

människa med självkänsla är ledsen eller glad, orolig eller harmonisk. 
 
Att äga sitt beteende 
 
 Andra människor äger inte mitt beteende. Jag äger det. 

 
 Att äga sitt beteende är kanske det mest väsentliga för en människa med självkänsla. Att 

tillskriva omgivningen, kompisar, föräldrar, lärare etc. sitt beteende, gör att man inte låter 
sig själv upptäcka att jag faktiskt kan vara en annan än omgivningen förväntar sig. 

 
 Att upptäcka och gripa möjligheten till makt och ansvar över egna känslor, handlingar, 

tankar och vanor ökar hela tiden min självkänsla. 
 
 Alla människor har mänskliga/personliga rättigheter, som alla bör ge sig själv och andra.  

 
Gå igenom punkt för punkt och ta ställning till om du ger dig själv rätten och om du ger andra 
den: 
1. Rätten att få respekt från andra (kamrater, föräldrar, lärare etc.). 
2. Rätten att få uttrycka mina åsikter och tala till punkt. 
3. Rätten att bli lyssnad på. 
4. Rätten att fråga om jag inte förstår och be om mer information. 
5. Rätten att be om något jag önskar och samtidigt vara beredd på att höra ett ja eller ett nej. 
6. Rätten att säga nej utifrån vad du själv vill och rätten att inte ställa upp på krav, utan att 

känna skuld eller känna sig egoistisk. (Detta är dock en balansgång då man alltid har ett 
visst ansvar för familj, barn, vänner etc.). 
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8. Rätten att göra misstag och ta ansvar för dem. 
9. Rätten att ändra sig.                                                                                               
10. Rätten att förändras. 
 
Diskutera listan med rättigheter i gruppen och utöka den gärna.  
        
 
Heta stolen 
 
Mål och syfte 
Att ge deltagarna tillfälle att börja träna sig att våga stå för sina åsikter och att samla 
koncentrationen och väcka ett intresse för det tema man avser att behandla. 
 
Heta stolen – Jag duger 
• Alla som tycker att det är lätt att vara sig själv byter plats 
• Alla som tycker att utseendet är viktigt… 
• Alla som tycker att ”insidan” av en människa är viktig… 
• Alla som tycker att det är viktigt att respektera om någon säger nej eller jag vill inte… 
• Alla som är bra på att uppmuntra andra… 
• Alla som är bra på att uppmuntra sig själv… 
• Alla som tycker att det är lätt att ta kritik från andra… 
• Alla som tycker det är lätt att ge kritik till andra… 
• Alla som tycker att det är roligt att få beröm… 
• Alla som tycker att det är roligt att ge beröm… 
• Alla som tycker att det är roligt när någon annan får beröm… 
• Alla som tycker att alla människor är lika mycket värda… 
• Alla som tycker att det är viktigt att respektera vad andra säger… 
• Alla som respekterar vad andra säger… 
• Alla som ofta pratar om andra (positivt/negativt) … 
• Alla som ofta pratar om sig själv (positivt/negativt)… 
• Alla som tycker att det är lätt att tala om sina brister… 
• Alla som är nyfikna på vad andra tycker om mig själv… 
• Alla som tycker det är viktigt att respektera andra precis som de är… 
• Alla som respekterar andra precis som de är… 
• Alla som är rädda för konflikter… 
• Alla som är rädd att svara fel… 
• Alla som har stort behov av att ha rätt… 
• Alla som upplever att andra har stort behov av att ha rätt… 
• Alla som har någon vuxen att prata med om sina tankar och känslor… 
• Alla som skulle vilja ha bra självförtroende… 
• Alla som skulle vilja ha bra självkänsla… 
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Att ge och ta positivt budskap       
   
Vi utgår ofta från att det normala är det rätta, det som flest människor gör. Men det är viktigt 
att våga ifrågasätta det normala, att söka sin egen väg och att våga göra bort sig, att våga 
pröva något nytt. Att ge sig ut i det okända är att våga utvecklas och växa. Syftet med att 
utsätta sig är inte att man sak pressa sig för att må dåligt, eller vara dumdristig. En hel del 
ångest släpps lös, men att övervinna den gör att man känner sig säkrare och vågar ge sig på 
nya utmaningar. Glöm inte att humor och skratt är viktiga redskap. 
 
Vi har alla upplevelser då och då av tvivel på oss själva, vi frågar oss om vi är normala. Vi 
jämför oss med våra jämlikar. Detta kan vara jobbigt, men är en del i vår utveckling och 
viktiga och användbara upplevelser som är en förutsättning för självkännedom (självinsikt). 
 
Vi har svårt att ta emot beröm. Vi tänker alltför ofta i negativa mönster t.ex. Äsch det menar 
hon inte. Det sa hon bara för att vara snäll. Om vi ser dessa mekanismer och tränar oss i att 
tänka annorlunda kan vi förändra bilden av oss själva. Ingen människa är född med en negativ 
bild av sig själv. Den får vi på vägen, ju tidigare desto starkare. 
 
Syfte 
Att synliggöra för sig själv och andra om vilka budskap vi ger oss själva och andra. 
 
Instruktion 
Fundera två och två över negativa budskap ni ger till er själva. Samla dem på ett papper och 
diskutera tillsammans. Redovisa sedan i klassen gruppvis. 
 

Att väva ett nät 
 
Instruktion 
Alla sitter i en cirkel, ledaren håller ett garnnystan i sin hand, tråden löper runt ett finger. 
Ledaren börjar med ett positivt påstående om själv och kastar sedan nystanet till någon annan 
i gruppen, som lindar garnet runt ett finger och säger ett positivt och ett negativt påstående om 
sig själv. Hon/han kastar sedan vidare till någon annan i gruppen. Fortsätt tills alla i gruppen 
fått nystanet. Sedan vänder processen och varje tjej/kille repeterar det som tjejen/killen hon 
kastade nystanet till sagt. (Linda tycker att hon är öppen för nya saker).  
 
Diskutera 
Vad är svårt med att säga något positivt om sig själv? 
Vad är svårt respektive lätt att minnas vad andra sagt? 
Vad är lättast respektive svårast att tala om? 
 
Tänkvärt 
Ibland kan någon i gruppen ha mycket svårt att säga något bra om sig själva, en möjlighet är 
att låta dem fundera och komma igen när nätet är byggt. Är det fortfarande svårt för dem att 
göra övningen ovan se om de kan ta fasta på något som de andra sagt om dem. I gruppen kan 
man sen utveckla det hela genom att man säger något positivt om den man kastar nystandet 
till. 
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Självbildspelet                           
 
Mål och syfte 
Syftet är att lyfta fram en persons goda egenskaper och på så sätt bli bekräftad och få ett bättre 
självförtroende. 
 
Instruktioner 
Dela in gruppen i mindre grupper och sätt dem vid ett bord. Varje bord får en uppsättning kort 
där det endast står positiva egenskaper. Låt korten ligga i en hög på bordet med texten mot 
bordet. Deltagaren plockar en i taget upp ett kort från högen och läser tyst för sig själv vad 
som står på det, stämmer det in på den som tagit upp kortet lägger han/hon kortet på sin högra 
sida med texten nedåt. Om kortet inte stämmer in på en själv ger man det till någon annan i 
gruppen, på dennes vänstra sida. De kort som jag ger mig själv ska ligga på min högra sida 
och de som jag tar emot ska ligga på min vänstra sida När kortleken är slut plockar man först 
upp korten man gett till sig själv och läser upp vilka de är. När alla har gjort det tar man ett 
och ett av de kort som man tagit emot och läser upp. Den som lagt kortet får motivera varför 
han/hon valde att lägga kortet på just den personen. Den som fått kortet får aldrig ifrågasätta 
eller neka till de kort man fått. När alla deltagare har gått igenom sina kort tar var och en ut 
två kort som de tyckte bäst om. Exempel på kort som kan ingå i Självbildspelet: positiv, 
duktig, generös, initiativrik, öppen, rolig etc. 
 
Att samtala runt 
Hur kändes det att spela Självbildsspelet? 
Hur kändes det att inte få kommentera något/någon gång? 
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Ett, klapp, hopp 
 
Syfte 
Samarbets- och koncentrationsövning. 
 
Instruktion 
Stå mitt emot varandra två och två. Man ska var sin gång säga en siffra i ganska rask takt utan 
avbrott. Den ena börjar säga siffran 1, den andre siffran 2, den förste 3, den andre säger 1 osv. 
Byt sedan ut siffran 2 mot handklapp. Den ene börjar säga siffran 1, den andre handklapp, den 
förste 3 osv. 
Byt sedan ut siffran 3 mot ett hopp. Den ene börjar säga siffran 1, den andre handklapp, den 
förste ett hopp osv. 
 
Alternativ 
Deltagarna kan själva bestämma vad det ska byta ut och själva välja ljud eller rörelse. 

 

Ambulansen 
 
Syfte 
Träna mod att agera inför andra. 
 
Instruktion 
Roller: Pelle, syster, mamma, telefon, doktor, ambulans eller bärare, regissör. 
Visa gärna scenen samtidigt som den förklaras. Regissören spelas av ledare. Alla står 
uppställda på en rad, utom regissören som står vid sidan av och iakttar. 
 
 
Syster: Mamma, mamma. Pelle har fått en mjölpåse i huvudet. Jag tror han dör. 
 
Mamma: Vad ska jag göra åt det? 
 
Syster:  Ring till doktorn! 
 
Mamma: (ringer genom att ta telefonens ena hand mot sitt öra) 
 
Telefonen:  Ring, ring. 
 
Doktorn: (lyfter luren. Dvs. tar telefonens andra hand) Hallå? 
 
Mamma: Pelle har fått en mjölpåse i huvudet. Jag tror han dör. 
Doktorn: Vad kan jag göra åt det då? 
 
Mamma: Ni kan väl skicka en ambulans. 
Doktorn: En ambulans? Jaja, jag kanske kan skicka en ambulans. (lägger på luren och vänder 
sig till ambulansen) Pelle har fått en mjölpåse i huvudet, kan du hämta honom. 
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Ambulansen:  Tuut-tuut. 
                        

 
Regissören: Stopp! Det här fungerar inte! Ni måste spela med inlevelse. Ni måste spela med 
mera Ilska, glädje, punk stil, operett stil, blygsel, rädsla, Hip-hop stil etc… 
 
Aktörerna byter nu roller Pelle blir syster, syster blir mamma, mamma blir telefon osv.. 
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Att berätta om sig själv                       
 
Mål och syfte 
Genom att få frågor och att berätta om sig själv och sin historia blir vi tydliga för varandra, 
men också tydliga för oss själva. Deltagarna lär känna varandra. De lär känna andra sidor av 
varandra än de vanliga. Med större kunskap om varandra ökar också toleransen för det som 
känns främmande och i deras tycke avvikande. Var och en av deltagarna får också stå i 
centrum för den person man är inte för det man gör eller presterar det stärker självkänslan. 
 
Instruktion 
Intervjua varandra! Sitt i cirkel och gör en gruppintervju. Den som blir intervjuad börjar med 
att berätta något om sin familj och sitt liv och får sedan två till fyra kort dragna från den 
färdigställda kortleken med frågor. Alla deltagare ska ställa minst en fråga var till den som 
blir intervjuad. Korten stoppas sedan tillbaka och en ny person blir utfrågad. 
 
Intervjufrågor - Berätta om dig själv  
Om du var en känd person, hur skulle du vilja vara? 

Namnge tre ting du inte gillar hos dig själv. 

Vilka färdigheter skulle du vilja ha? 

Om du hade en fri önskning vad skulle du önska? 

Vilka tre egenskaper skulle du vilja ha? 

Vad har varit den mest pinsamma upplevelsen i ditt liv? 

Vilken är din favoriträtt? 

Vilken är din favoritfärg? 

Vad gör dig riktigt arg? 

Om din bäste vän berättade att hon/han var homosexuell, hur skulle du reagera? 

Beskriv din idealdag från början till slut? 

Vilken idrott tycker du är roligast? 

Beskriv ditt liv om 10 år? 

Vad är du rädd för? 

Vad gör dig ledsen? 

Vad betyder vänskap för dig? 

Vem är den viktigaste personen för dig - och varför? 

Var skulle du helst vilja leva? 

Nämn några speciella egenskaper som kvinnor har? 

Nämn några speciella egenskaper som män har? 

Om jag hade pengar skulle jag… 
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Vad ångrar du mest i ditt liv? 

Vad är din favoritklädsel? 

Vad skulle du aldrig ta på dig?                           

Den bästa film jag sett är… 

Brukar du göra något tillsammans med dina föräldrar du tycker är kul? 

Berätta om en person som betytt mycket för dig 

Säg en sak som du irriterar dig på hos andra 

Beskriv dig själv för någon som aldrig har sett dig 

 

Dramatisering 
 
Mål och syfte 
Detta är en rolig variant på drama som alla kan delta i oavsett tidigare erfarenheter av teater 
eller drama. Man tränar sig i att våga göra bort sig, mod att synas och agera inför andra och 
det ökar tillit och gemenskap i gruppen. 
 
Instruktion 
En sketch där deltagarna får spela de olika rollerna – oförberedda efter regi. Dela ut de olika 
rollerna till deltagarna. Ledaren läser manuset sakta så att deltagarn hinner agera mellan 
händelserna. Betona rollinnehavarnas namn så att de uppfattar vem som ska agera och hur. 
 
De ruttna totempålarnas dal 
 
Akt 1 
Personer: 
1 st. bardisk – två personer 
2 st. svängdörrar – två personer 
1 st. bartender 
Ett antal Pommacflaskor 
1 st. bov 
1 st. hjälte 
 
Hjälten kommer in genom svängdörrarna. Svängdörrarna gnisslar. Hjälten går fram till 
bardisken. Han beställer en Pommac. Bartendern hämtar en Pommac. Torkar den och öppnar 
den. Boven kommer inrusande. Han drar sin pistol. Skjuter ned Pommacflaskorna. Skjuter ner 
bartendern. Vräker omkull bardisken. Knuffar omkull hjälten. Hjälten tycker att det här var 
försmädligt. Boven skjuter vilt i luften och rusar ut. 
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Personer: 
Samma bov 
Samma hjälte 
Bovens häst 
1 st. kaktus 
1 st. förgiftat vattenhål 
 
(Scenen är en oändlig öken full med grus) 
Boven kommer inridande på sin häst. Hästen är uttröttad och hänger med tungan. Boven 
kliver av hästen och snyter sig i handen. Hästen snyter sig i hoven. Hästen får syn på det 
förgiftade vatten hålet. Det förgiftade vattenhålet kluckar inbjudande, men förrädiskt. Hästen 
böjer sig ned och dricker ohämmat av vattnet. Han viftar glatt med svansen, slickar sig om 
munnen och faller död ner. Boven blir förargad. Kaktusen sticker – hem. Hjälten trippar in. 
Boven ser upp. Hjälten drar en revolver. Boven drar sin revolver. Hjälten drar ännu en 
revolver. Boven blir rädd. Hjälten drar en revolver ur armhålan. Boven darrar av skräck. 
Hjälten drar en kanon ur stövelskaftet. Boven blir vit av skräck. Hjälten småler genom 
mungipan. 
 
Akt3 
Personer: 
Samma bov 
Samma hjälte 
1 st. hjältinna 
1 st. djup tystnad 
Rättviks spelmanslag – två personer 
Klippiga bergen – två personer 
 
(Scenen är en annan öken, om möjligt ännu grusigare) 
Boven är trött och skäggig. Han får syn på klippiga bergen. Spejar runt i horisonten och 
skyndar sig att gömma bakom klippiga bergen. Hjältinnan kommer in. Hon böjer sig ner – och 
reser sig upp. Hjälten kommer in och får syn på hjältinnan. Han gömmer sig bakom klippiga 
bergen. Hjältinnan skriker på hjälp, hjältinnan får grus i halsen. Rättviks spelmanslag kommer 
in och spelar Gärdebylåten, ty även Rättviks spelmanslag kan fela. Hjältinnan går ut för att 
hosta upp gruset. Boven följer efter. Hjälten följer efter boven. Rättvikt spelmanslag gömmer 
sig bakom Klippiga bergen. Boven kommer in och känner sig bortkommen. Hjälten kommer 
in och tappar hakan. Han låter den ligga. Rättviks spelmanslag får sand i fiolerna. Hjälten drar 
en pistol. Boven drar en historia. Hjälten drar på smilbandet. Boven drar åt skogen. Rättviks 
spelmanslag får sanden ur fiolerna. De använder den som leksand. Hjältinnan kommer in. 
Hon låtsas vara vacker. Hjälten plockar upp hakan. Han ger den som present åt hjältinnan. 
Hjältinnan svimmar.  Rättviks spelmanslag vill åka till Mora. Boven flyr hals över 
huvudstupa. Hjältinnan vaknar utan orsak. Rättviks spelmanslag åker till Orsa. Hjälten hjälper 
hjältinnan på benen. Hjältinnan ser hjälten djupt i ögonen. Hjälten ser hjältinnan djupt i 
ögonen. En djup tystnad uppstår. Hjälten ler gråmodigt. De skakar hand. Klippiga bergen 
reser sig och går till alperna. Den djupa tystnaden pyser. Hjälten ler godmodigt. Han blir trött 
i mungiporna. Hjälten och hjältinnan är ensamma kvar. Hjälten flyr godmodigt. Hjältinnan 
drar en djup suck, drar åt skosnöret och drar därpå sin väg. Och allt är åter lugnt i Vilda 
Västern.  
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Mål och syfte 
Alla deltagare blir sedda och ser de övriga deltagarna. 
 
Instruktion 
1. Ställ er på två led på golvet med ansiktet mot det andra ledet. 
2. Be deltagarna att syna det motsatta ledet från topp till tå, låt detta pågå i ca tre minuter. 
3. Be deltagarna vända sig om så att de två leden står med ryggarna mot varandra. 

Uppgiften är nu att förändra tre saker på sig själv, ex. knäppa upp en skjortknapp, lägga 
håret bakom örat eller något annat. 

4. Vänd er om igen så att ni hamnar med ansiktet mot det andra ledet. Nu är det gruppens 
(det andra ledet) uppgift att titta på en deltagare i taget på motsatta sidan och hitta de tre 
saker han/hon har förändrat. Så fortsätter gruppen tills alla förändringar är lokaliserade. 
Obs! en person i taget. 

 
Samtala 
Alla gå till sina platser. 
- Hur kändes det att bli uppmärksammad av så många på en gång? 
- Hur kändes det att stå och studera det andra ledet? 
 
Summera 
Det är viktigt att alla blir sedda i en grupp. 
 
 
Hur vågar man säga vad man vill  
 
Syfte 
Att träna sig i att uttrycka sin egen vilja och att medvetengöra att det handlar inte bara om vad 
man säger, utan också om alla de gånger man inte säger någonting. Ett passivt uppträdande 
medför ofta att andra människor tar beslut åt en. 
 
Instruktion 
Dela in deltagarna i mindre grupper. Alla ska fundera över ett tillfälle då de sagt ja men skulle 
hellre ha velat säga nej och diskutera det i gruppen T ex dina kompisar vill gå på bio – du 
skulle hellre vilja göra något helt annat. Du beställer en pizza med ost, tomat och skinka och 
får in en pizza med ost, tomat, skinka, svamp och ananas vilket du inte gillar. Du petar bort 
det mesta och äter upp pizzan i stället för att skicka in den och få en ny med det du beställt. 
Varje grupp redovisar sedan för alla vad de kommit fram till. 
 
Varje grupp ska nu gestalta i rollspel några av de exempel som framkommit i gruppen och 
spela upp det för de övriga. Först såsom exemplet var och sedan såsom det borde vara.  
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Syfte 
Att träna modet att agera inför andra. Träna tilliten till sig själv och andra 
 
Instruktion 
Dela upp deltagarna i två grupper. A och B. Grupperna sätter sig i utom hörhåll från varandra. 
Grupp A börjar som åskådare. De ska bestämma en händelse som de ska titta på. Det kan vara 
härligt, hemskt, spännande, äckligt, roligt. Det kan utspela sig på marken eller i luften, 
inomhus eller utomhus. När gruppen har bestämt vad de ska titta på börjar de bete sig som 
åskådare till just den aktiviteten. De behöver inte bete sig likadant men alla ska vara åskådare 
till samma sak.  
 
Grupp B börjar som gissare. De ska titta på åskådarna och försöka att förstå vad det är de tittar 
på. Den som tror sig veta vad det är, får inte säga det högt utan istället går hon/han framför 
åskådarna och gör det hon/han tror att de tittar på. Tror hon t ex att de spelar tennis, går 
hon/han upp och spelar tennis med hjälp av en kamrat. Om någon t ex boxas när åskådarna 
tittar på en skräckfilm, vinkar åskådarna till sig den som har gissat fel. Denne blir nu 
åskådare, och dessa försöker bli tydligare i att visa vad de tittar på. När en av gissarna gissat 
rätt, applåderar åskådarna. Därefter byter de roller. De som tidigare haft fel är i samma grupp 
som de kallats över till. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




