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Sist men inte minst tackar jag mig själv för att jag har klarat av att genomföra det här arbetet 
på egen hand.     
 
Luleå december 2003-12-12 
 
 
 
 
 
 
Linda Andersson 



Abstrakt 
 
Syftet med mitt examensarbete var att undersöka om man med hjälp av självstärkande 
övningar och ett uppmuntrande förhållningssätt kan öka barns självkänsla. Jag genomförde 
min undersökning i en 1-2: a bestående av 28 barn, av vilka jag valde ut två försökspersoner, 
en flicka 7 år och en pojke 8 år. Jag har använt mig av enkäter och observationer som 
undersökningsmetoder. Vid genomförandet av mina övningar samt under övrig tid har jag 
observerat mina försökspersoner för att se om någon utveckling skett. Resultatet visar 
tendenser på att barnens självkänsla har ökat. 
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Bakgrund 
 
Inledning 
 
Jag studerar till lärare med inriktning 1-7 sv/so vid Luleå Tekniska Universitet. Jag vill med 
mitt examensarbete undersöka om man med hjälp av självstärkande övningar och med ett 
uppmuntrande förhållningssätt kan öka barns självkänsla.  
 
Under utbildningen har jag tänkt tillbaka en hel del på min egen skolgång. Jag tänker på alla 
jobbiga situationer som uppstod på grund av min dåliga självkänsla. Jag var rädd för att göra 
bort mig och litade inte på att jag kunde. Min dåliga självkänsla bidrog till att tiden i skolan 
till viss del var mödosam, men även att inlärningen blev lidande på grund av detta. Jag önskar 
att jag på något sätt skulle kunna hjälpa elever med liknande problem i mitt kommande yrke 
som lärare, men framför allt att kunna förebygga att sådana problem uppstår hos barnen. 
 
I mitt arbete används olika uttryck såsom självkänsla, självaktning och självförtroende. Dessa 
ord är synonyma med varandra och handlar om det som jag vill uppnå med mitt 
utvecklingsarbete. Jag vill att barnen i den klass där jag ska utföra mitt utvecklingsarbete ska 
känna sig trygga med sig själva och i sin klass.  De ska förstå att de har ett värde, precis som 
alla andra människor. Alla ska känna sig sedda och att de är betydelsefulla. Jag vill att barnen 
ska våga lita på sina förmågor. De ska inte vara rädda för att svara fel eller göra bort sig, utan 
våga fråga samt uttrycka sina tankar och känslor.  
 
 Förankring i styrdokumenten  
 
I styrdokumentet Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 
fritidshemmet LPO-94 (Utbildningsdepartementet, 1999) kan man läsa följande angående mitt 
val av område: 
 

Omsorg om den enskildes välbefinnande och utveckling skall prägla verksamheten. (s.5)  
 
Personlig utveckling och utveckling av en positiv självkänsla ser jag i allra högsta grad som 
viktigt för den enskildes välbefinnande. 
 

Skolan skall sträva efter att vara en levande social gemenskap som ger trygghet och vilja 
och lust att lära. (s.9)  
 

Detta strävansmål ser jag som en förutsättning för att barn ska ha större möjligheter att kunna 
utveckla en positiv självkänsla i skolmiljön. 
 

Personlig trygghet och självkänsla grundläggs i hemmet, men även skolan har en viktig 
roll därvidlag. Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas, känna växandets glädje och få 
erfara den tillfredsställelse som det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter. (s.9) 

 
På s.11 kan man läsa att skolan skall sträva mot att varje elev: 
 

• utvecklar tillit till den egna förmågan 
• känner trygghet och lär sig att ta hänsyn och visa respekt i samspel med andra 
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På s.14 kan man läsa riktlinjer för vilket förhållningssätt lärare ska ha för att barnen ska 
stimuleras till en positiv utveckling. Läraren skall: 
 

•  stärka elevernas vilja att lära och elevens tillit till den egna förmågan, 
•  stimulera, handleda och ge särskilt stöd till elever som har svårigheter 
 

Skolan har en viktig uppgift i att utveckla en trygghet och en bra självkänsla hos barnen. Att 
få känna sig trygg och att det finns förutsättningar för personlig utveckling är en rättighet som 
barnen ska ha i sin skola. 
 
I Boden kommuns vision (2003) gällande barn och ungdomars lärande, kan man läsa följande 
punkt:  
 

Arbetssätt och arbetsformer utvecklas och anpassas efter individens behov så att 
självkänsla och medmänsklighet förstärks. 

 
Definition av begrepp 
 
I den psykologisk-pedagogiska uppslagsboken, definierar Boalt (1956) självkänslan som en 
känsla en människa har om sitt eget värde i förhållande till andra människors. Självkänslan är 
en mycket viktig del i personlighetsutvecklingen.  En person kan visa olika attityder utåt men 
kan inom sig känna sig helt annorlunda mot för hur de försöker uppträda. Till exempel kan en 
person som verkar självsäker ha mindervärdeskänslor som han eller hon försöker kompensera 
genom sitt uppträdande. 
 
Egidius (1994) definierar självkänslan på följande sätt i Psykologilexikonet: 
 

Upplevelse av självförtroende och självsäkerhet eller brister i detta avseende. Man har 
god eller dålig självkänsla, accepterar vissa sidor hos sig själv men inte andra osv. 
 

Samma författare, Egidius (1995), skriver följande om självkänsla ett år senare: 
 

självkänsla  självuppfattning, självtillit, självförtroende, självvärdering 
 
Enligt Weston (1996) kan självkänslan definieras utifrån att man respekterar, känner tillit till 
och uppskattar det egna jaget. Självkänslan uppkommer ur den samling begrepp och tankar 
som bestämmer hur vi uppfattar oss själva. När vi trivs och har bra tankar om oss själva är 
självkänslan hög.  
 
Tidigare forskning 
 
Hur självkänslan uppkommer och utvecklas 
 
Ekman (2000) har i sin bok använt ett tänkvärt citat: 
 

I ögonen på föräldrar och lärare (som uppfostrar och utbildar dem) ser barn små speglar i 
vilka de upptäcker sig själva. H. Stephen Glenn  

 
Weston (1996) är inne på samma spår och skriver att det är under de första levnadsåren som 
våra bilder och uppfattningar om oss själv utvecklas och formas av föräldrar och andra viktiga 
personer i barnets omgivning. 
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 Brodin (2002) förklarar att självet utvecklas och kommer till i känsloladdade möten med 
andra människor. De känslomässiga svar som barnet får på sig själv och sina egna 
känslouttryck formar till stor del självkänslan. Barnet får många upplevelser som sätts ihop 
till ett komplicerat känsloliv. De olika blandade känslor som barnet upplever och 
reaktionerna, samtalen och sammanhangen som skapas kring upplevelserna, bygger upp 
barnets självbild, dvs. barnets upplevelse av sig själv. Brodin menar att en god självkänsla 
handlar om att kunna använda sig av alla sina känslor på ett sätt som gagnar en själv och 
andra. 
 
Enligt Brodin har namnet en stor betydelse för självkänslan eftersom barn tidigt lär sig att 
urskilja sitt eget namn och reagerar på det. Med vilken röst och tonfall som barnet oftast får 
höra sitt namn får betydelse för självbilden. Om rösten oftast är glad, vänlig och kärleksfull 
bekräftas den goda självbilden. Om den oftast är ilsken, ledsen, föraktfull eller gnällig blir den 
ett hot mot självkänslan. 
 
Vidare skriver Brodin att lita på alla sina känslor, även de negativa, är vad självkänsla handlar 
om. Man måste kunna försvara sig om någon behandlar en illa. Hon menar att sådana gånger 
är det bra att ha tillgång till sin ilska men också att använda den på ett konstruktivt sätt. Barn 
måste få uttrycka ogillande och kunna säga nej till obehagliga saker. De måste få sin vilja 
respekterad, liksom att de måste lära sig att respektera andra och inte såra någon i onödan. 
Barn som inte ha fått bekräftelse på sina känslor som avsky, ilska eller rädsla, kan få svårt att 
känna igen och lita på dessa känslor. Detta kan medföra att de inte kan skydda sig från farliga 
situationer, där de borde säga nej.  
 
Brodin menar att känslor av inkompetens och skam uppkommer när ett barn misslyckas. De 
känner sig små och dåliga – kroppen sjunker ihop och blicken riktas neråt. Många sådana här 
upplevelser sänker självkänslan och barnet skapar en upplevelse av att vara en ”som inte kan”. 
För att skydda sig mot skamkänslan kan barnet tappa intresset för det som de kan misslyckas 
med. Att aldrig prova något nytt är ett sätt att skydda en svag självkänsla för många barn. De 
kan fälla kommentarer som ”vad barnsligt” eller ”vad tråkigt” om det mesta som föreslås.  
 
Evenshaug (2000) anser att förskolebarns självkänsla är ganska diffus. När de bedömer sig 
själva som duktiga på något område, har det en tendens att blandas ihop med en motsvarande 
bedömning på andra områden. I den här åldern stämmer inte alltid självkänslan överens med 
faktiska förhållanden eller hur de uppfattas av andra. När barnen sedan kommer upp i 
skolåldern börjar de skilja mellan olika kompetensområden vid sin självbedömning. Vid 
denna ålder handlar en bra självkänsla framför allt om att vara duktig i skolan och att ha 
många kompisar. Självkänslan blir också mer överensstämmande med den faktiska 
kompetensen och andras bedömningar. På det hela taget speglar andras bedömningar av dem 
stor roll på deras självkänsla.  
 
Levander (1997) skriver i sin bok om Erik H Erikson. Erikson var professor i 
utvecklingspsykologi och levde mellan 1902-1980. Han delade in människans liv i åtta olika 
utvecklingsstadier. Stadium fyra infaller mellan 6-12 års ålder och betonas av arbetsflit kontra 
underlägsenhetskänslor. Eriksson menade att barn som inte kan koncentrera sig, göra färdigt 
uppgifter eller öva in nya förmågor, kan känna sig väldigt otillräckliga och odugliga. Det 
finns en risk att en känsla av underlägsenhet gentemot andra människor grundläggs i den här 
perioden. En lyckad utveckling innebär att barnet utvecklas intellektuellt och socialt och 
känner arbetsglädje och ett växande självförtroende. 
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Ekman (2000) anser att åren i förskola och grundskola är viktiga för barnens utveckling; för 
självkänslan och förmågan att kunna respektera andra. Det som barnen upplever med sina 
familjer och lärare formar barnens självkännedom. Hon anser att det är en stor uppgift för 
dem som arbetar med barn att hjälpa dem att utveckla en god självkänsla. Detta är också 
grunden för att barnen ska kunna värdesätta och respektera andra. 
 
Vad innebär en god självkänsla? 
 
Ekman (2000) menar att barn har en god självkänsla när de: ser sig som kapabla, de har lärt 
sig att de kunskaper och förmågor som de har är viktiga för andra. När de förstår att de är 
betydelsefulla för närstående. När barn känner att de hör ihop med andra människor, när de 
känner sig behövda och när de blir sedda känner de sig betydelsefulla. När de förstår att de 
kan påverka sitt eget liv och människor runt omkring dem. Barn lär sig att de är kapabla när 
de får tillfällen att upptäcka sina starka sidor och nya förmågor. Om de får arbeta i grupp lär 
de sig att de hör ihop med andra och att de är betydelsefulla för gruppen.  
 
Varför är det viktigt med en god självkänsla? 
 
Taube (1984) menar att dålig självkänsla i kombination med otrygghet och rädsla, t ex för vad 
som ska hända på rasten, kan inverka hämmande på inlärningsförmågan. En del barn som 
börjar i skolan är blyga, rädda och har en låg självtillit. De kan ha negativa erfarenheter 
bakom sig t ex brist på intresse, kärlek och accepterande, liksom överkrav eller inga krav alls. 
Att då börja skolan där man ska lära sig en massa nya saker där man riskerar att återigen få 
bekräftat att man inte duger är inte särskilt roligt. Mycket kraft går åt till att försvara den 
svaga bilden av jaget, kraft som egentligen skulle behöva läggas på den första läs- och 
skrivinlärningen, som de därför kan få problem med. Så småningom märker föräldrar och 
lärare att det inte går så bra och sänker förväntningarna på barnet. Detta märker barnet och då 
sänks självförtroendet ytterligare. Det här blir en ond cirkel. 
 
Weston (1996) anser att det är viktigt att barn får en positiv självuppfattning för att kunna 
klara av jobbiga händelser som till exempel skilsmässa, död eller frånvaron av en förälder. 
Barn som har en bra självkänsla värdesätter sitt liv, sina mål och sin kropp högre än 
kamraternas gillande och massmedias inflytande.  
 
Apter (1997) skriver i sin bok hur avgörande självaktningen är för barnens personlighet och 
för vilka människor de vill bli. Hon menar att självaktning till och med är viktigare än 
intelligens eller medfödda anlag. Barn som är medvetna om sitt värde och känner att de duger, 
har större förväntningar på framtida möjligheter. Dessa barn ger inte upp lika lätt och är 
duktigare än andra barn, som är lika begåvade men som har mindre självförtroende. Apter 
pratar också om att självkänsla är viktig för framtiden, och hävdar att framtidens människor 
kommer att behöva en större inre styrka för att klara av olika förändringar och ovisshet. 
Nuförtiden byter man yrke flera gånger under sina yrkesverksamma år. De kompetenser och 
kunskaper som krävs i olika yrken blir allt fler och förändras hela tiden. Framtidens vuxna 
måste vara flexibla, anpassningsbara och ha större självförtroende för att klara av samhällets 
krav.  
 
Vidare skriver hon att om ett barn inte har självaktning kan det leda till depression eller 
destruktivitet. Depression uppstår när man känner hjälplöshet, när man inte har kontroll över 
situationen och har många erfarenheter av misslyckanden. Destruktiviteten är ett försvar mot 
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hjälplösheten och man känner vrede över att inte ha kontroll eller någon möjlighet att göra 
någonting åt situationen. Apter skriver: 
 

För att hjälpa våra barn att vidmakthålla det livsviktiga självförtroende som motiverar 
dem och fyller dem med hopp inför framtiden måste vi förstå vad självaktning är. 
Självaktning är nämligen nyckeln till en ljus framtid. 

 
Tecken på bristande självkänsla 
 
Apter (1997) har i sin bok sammanställt en lista med tänkbara tecken på bristande 
självaktning när barnen befinner sig i skolmiljö. Listan är tillämplig på barn mellan fem och 
femton år. Hon påpekar dock att listan bara är avsedd som hjälp och att alla barn någon gång 
uppvisar något av beteendena på listan. Barns självaktning går i vågor och berör olika 
områden. 
 

• Impulsivitet. Barn som har svårt att lita på sitt omdöme och är oroliga tar sig inte tid 
att överblicka en situation och handlar ofta innan de tänker. För det mesta märker de 
att de inte uppträder på ett lämpligt sätt, men har svårt att göra någonting åt det. 

 
• Koncentrationssvårigheter. Barnet litar inte på att de ska klara av att utföra en 

krävande uppgift. När det börjar gå tungt far tankarna iväg. Den frustration som barnet 
känner upplevs som ett misslyckande av ett barn som saknar självförtroende. 

 
• Akut ängsliga i nya situationer. Barn med låg självaktning kan fungera bra i 

välbekanta miljöer där de vet vad som förväntas av dem och där de har hittat sätt att 
hantera de begränsningar de tror sig ha. När situationen sedan ändras kan de bli oroade 
för att någonting annat förväntas av dem. Det kan till exempel handla om att vara rädd 
för att inte förstå det den nya läraren förklarar eller för att be att få gå på toaletten. 

 
• Plågas av personliga misstag. Ett barn med låg självaktning tycker att det är mycket 

plågsamt att begå misstag därför att deras känsla av att inte duga då bekräftas. Barnet 
gör sig stor möda av att undvika misstag och undviker därmed utmaningar. 

 
• Brist på motivation. Barn tycker det är meningslöst att försöka göra något som de 

inte tror de kan. De känner sig hjälplösa. 
 

• Bristande uthållighet. För att kunna hålla ut måste man tro att det finns en chans att 
man klarar uppgiften. 

 
• Följer stela tankemönster. De tror inte att andra bryr sig om dem, de tror sig inte 

heller kunna avläsa andras förväntningar eller känslor. De håller sig till några få stela 
tankemönster för att de är välbekanta. De vill inte veta av nya idéer eller förslag 
eftersom de blir ängsliga av att prova på något obekant. 

 
• Underskattar/överskattar grovt sin kompetens. Att överskatta sin kompetens är en 

försvarsmekanism. De kan inte acceptera sin verkliga kompetens och använder sig 
därför av fantasier och inbillar sig att de är särskilt duktiga på något som inte står på 
schemat just då, eller någonting som de inte blir bedömda för på skolan. Barn med låg 
självaktning har låga förväntningar på sig själva och underskattar därför sin 
kompetens. 
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• Upplever att de inte själva styr över framgångar. Även om barnen har vunnit en 
tävling eller gjort bra ifrån sig på ett prov kan de inte ta åt sig äran av det för att stärka 
självförtroendet. De kanske istället hävdar att de ”hade tur”. 

 
• Uppfattar att de själva bär skuld för ett misslyckande. Barn som litar på sig själv 

kan tycka att misstaget var en engångsföreteelse som hade olika orsaker, medan barn 
med låg självaktning anser sig vara ”dumma i huvudet” och förstärker deras känslor 
av att inte duga. 

 
• Utgår från att misslyckandet är ofrånkomligt. Barn med låg självaktning tror att ett 

misslyckande visar att det kommer att gå lika illa i framtiden. 
 

• Svårigheter att arbeta självständigt.  Barn med låg självakning blir beroende av 
dominerande kamrater och auktoritära vuxna som kan tala om för dem vad de ska 
göra. De har en bristande tro på sin egen initiativförmåga och vill därför inte arbeta på 
egen hand i skolan. Ofta frågar de andra hur de har tänkt göra eller om det de gör är 
rätt. 

 
• Ställer sällan frågor. Barnen behöver hjälp med sina läxor men har svårt för att be 

om hjälp. De vill inte verka dumma, de vet inte om någon lyssnar på dem eller om de 
kan förstå vad någon menar. Av samma anledningar svarar de sällan på lärarnas 
frågor, även om de vet svaret är de osäkra. 

 
 
Taube (1984)  tar också upp några saker som utmärker barn med lågt självförtroende. 
 

• De är ängsliga och otrygga i sociala situationer och situationer där det krävs 
skolprestationer. 

 
• Överdrivet anpassade i samvaro med skolkamrater och kan lätt ge efter för grupptryck. 

 
• Mycket självkritiska och accepterar kompisars och lärares kritik som berättigade. 

 
• Misslyckanden kan kompenseras med att vara bråkig eller aggressiv. 

 
Vidare framställer Taube en rad frågor som man som lärare kan ställa sig för att öka 
medvetenheten om en elevs självbild och därmed kunna hjälpa dem. 
 

Vilka kommentarer fäller eleven om sina skolprestationer, sitt utseende eller mera 
allmänt om sig själv? Är de ofta av typen ”jag är dålig i läsning”, ”jag är alltid så 
klumpig?” 
Hur fungerar eleven tillsammans med kamraterna? Dåligt självförtroende kan visa sig 
genom att eleven antingen drar sig undan eller försöker väcka uppmärksamhet, t ex 
genom att skryta eller bråka. Blir hon eller han ofta retad av kamrater?  
Frågar eleven ofta hur de uppgifter som han eller hon tilldelats ska lösas trots att uförliga 
instruktioner redan getts? Frågar eleven ofta om hon löser uppgifterna rätt? Frågar eleven 
aldrig om han är på rätt väg? Båda ytterligheterna kan tyda på låg självtillit. 
Hur klarar eleven misslyckanden och besvikelser? Undviker eleven det svåra? 
Förekommer psykosomatiska symtom som magont och huvudvärk eller förekommer 
skolk? Sätter eleven ofta upp helt orealistiska mål för sig? 
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Undviker eleven nya erfarenheter? Är allt nytt motbjudande? Är eleven ovillig att ta på 
sig ansvar? Passiv? Undvikande?  

 
Metoder och förhållningssätt för att uppmuntra barns självkänsla 
 
Jansson (1997) skriver följande om vikten av rätt pedagogik och kunnighet: 
 

I vår uppfostran görs ofta misstag av okunnighet och bristande omdöme som leder till att 
vår självbild krymper i stället för växer. Det är ungefär som en rysk docka där man 
stoppar in den större dockan i den mindre. Med rätt pedagogik och beteende från 
omgivningen kan den ”krympta” människan växa och blomma ut. Det krävs bara att 
förutsättningarna skapas och att ”växandet” stimuleras. 

 
Enligt Apter (1997) finns det många metoder, som ska öka självförtroendet, som handlar om 
positivt tänkande och en stor portion självberöm – barnen ska intala sig att de är ”fantastiska” 
och ”underbara”. Men barn vet vad de kan och inte kan göra. De kan inte säg till sig själva 
hur bra de är om de inte upplever det så. De söker hela tiden gensvar på sin kompetens från 
sin omgivning. 
 
Jansson (1997) menar att det är varje förälder, lärare och ledares uppgift att hjälpa varje barn 
att hitta sina inneboende kvaliteter. Vidare menar Jansson att om man som lärare på något sätt 
vill hjälpa ett barn att växa och utvecklas, ska man leda barnen individuellt mot uppgifter som 
de har goda chanser att lyckas med. En känsla av framgång har den största positiva påverkan 
på självbilden. Självbilden blir bättre varje gång man upplever att man har lyckats eller klarat 
av något som man aldrig har gjort eller klarat tidigare.  
 
Barn behöver i små portioner få öva sig att bli sedda eftersom det är ett viktigt förstadium till 
att kunna berätta om sina åsikter och tankar. Att bli sedd kan t.ex. ske i olika grupplekar. I de 
här lekarna får barnet ha en huvudroll som den får agera utifrån. Barnet blir sedd och lyssnad 
på – annars fungerar ju inte leken. En del barn vill inte vara med, vilket kan innebära att de 
har en svag självbild. Jansson anser att grupplekar är viktiga för att bl.a. uppmärksamma 
dessa barn och för att de ska kunna utveckla en bättre självbild så småningom. Från att ha lekt 
olika grupplekar kan nästa steg vara att leda en sång/ramsa eller berätta om någonting. 
Barnets självbild stärks när det får agera inför gruppen och känner då att de vågar berätta. 
Barnet märker att det JAG står för och säger är viktigt även för andra.  
 
Samarbetslekar är betydelsefulla enligt Orlick (1978). I samverkanslekar vinner alla och ingen 
förlorar. I stället för att spelas ut mot varandra leker de med varandra. Barnen behöver inte 
vara rädda för att misslyckas utan deras självförtroende stärks och de får känna att de är 
betydelsefulla och accepterade. Orlick menar att barn som genom samarbete får uppleva 
framgång och känna sig accepterade av andra har stora möjligheter att utveckla en stark 
självkänsla. 
 
Brodin (2002) hävdar att grunden till en positiv självbild är många glada upplevelser, både 
ensam och tillsammans med andra. Det vi i vardagligt tal kallar för glädje är en blandning 
mellan de positiva känslorna intresse och glädje. Glädje ger avslappning och intresset höjer 
stimulansen. Känslorna balanserar och stimulerar varandra. När barn leker smittar de varandra 
med glädje och intresse och därmed stärks relationerna mellan barnen. De goda minnena som 
de får bygger upp deras positiva självbild av att vara någon som har roligt med andra. 
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Brodin menar också att en drivkraft till utveckling är att våga ta risker och utmana sin rädsla. 
För mindre barn kan det handla om att klättra högt eller balansera. Det kan också handla om 
att våga säga ifrån eller kanske våga säga sitt namn vid samlingen. När man övervinner en 
rädsla ger det lyckokänslor och kan höja självkänslan. Brodin menar att barn behöver uppleva 
att de vågar testa egna och andras känslor. Eftersom barn kan utmana varandra så att det går 
över gränser för vissa barn, är det vuxnas uppgift att balansera det som händer mellan barnen 
och också hitta rätt nivå på utmaningarna för varje barn. 
 
Taube (1984) skriver om hur viktigt skapande i olika former är: 

 
Genom samtal, fri skrivning, skapande dramatik, målning, teckning och musik kan 
eleverna lära känna och erkänna sig själva och också lära känna och uppskatta andra. 
 

Taube tipsar om hur lärare medvetet kan arrangera så att eleven på ett eller annat sätt får 
”glänsa” inför kamraterna, t ex genom att ge frågan till eleven när det är helt säkert att hon 
eller han vet svaret. Man kan också ta reda på barnets intressen och ge dem möjligheter att 
läsa om, skriva om och ”visa upp” något som de är intresserade av för kamraterna. Både 
lärarens och kamraternas attityder har inflytande på en elevs självkänsla 
 
I den bok som Taube (1987) skrev tre år senare, pratar hon om vilket förhållningssätt lärare 
ska ha till eleverna. Hon anser att eleverna ska mötas med respekt av lärare och kamrater, 
eftersom det ökar deras självrespekt till skillnad mot för när de förödmjukas, förlöjligas eller 
hånas. Att sätta gränser är ett sätt att skapa trygghet och självtillit, det innebär att man bryr sig 
om. Det ska dock finnas en frihet och positiv inställning till att pröva nya idéer, ha en 
avvikande mening och att fatta egna beslut. Eleverna bör uppmuntras att ge uttryck för sina 
känslor och värderingar, men också visa respekt för andras. Läraren har till uppgift att vägleda 
eleverna så att de lär sig acceptera andras svagheter. Om en elev säger något positivt om en 
kompis är det bra om eleven får positiv uppmärksamhet från läraren, t ex med en vänlig nick, 
ett leende eller en klapp på axeln. Eleverna lär sig att reagera positivt. Det är bra om läraren 
varje dag försöker uppmärksamma så många av barnen som möjligt individuellt, det betyder 
mycket, speciellt för barn med svagt självförtroende. En viktig regel är att uttala beröm före 
kritik. Kritik får aldrig gälla hela personen utan ska göras specifik för sammanhanget. Som 
lärare kan man vara en bra förebild genom att våga erkänna ett felaktigt beslut eller misstag. 
Vi har alla både starka och svaga sidor. Det är viktigt att få en tolerans för andras svagheter 
och misslyckanden. Ett klassrum med ett positivt inlärningsklimat kännetecknas av att alla 
elever känner att: 
 

Här är jag aldrig rädd 
Här är jag accepterad och omtyckt 
Här vet jag vad jag får göra och vad jag inte får göra och varför dessa gränser finns 
Här lyssnar de andra på mig 
Här möter jag tolerans och förståelse och får hjälp med det som är svårt 
Här ser man vad jag är duktig i och säger det till mig 
Här får jag pröva nya idéer och välja själv 
Här får jag uppleva att det är viktigt det jag tycker, känner och vill 
Här känner jag att jag duger och att jag är någon 

 
Taubes (1984) huvudbudskap är: 
 

Ingen lärare slösar bort tid om hon eller han jämsides med undervisningen försöker skapa 
trygghet och en positiv självuppfattning hos sina elever. 
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Syfte 
 
Att öka barns självkänsla genom självstärkande övningar och ett uppmuntrande 
förhållningssätt. 
 
För mig handlar självkänsla om att känna tillit till sig själv och sina förmågor, förstå sitt 
värde, att kunna gå vidare efter misslyckanden utan att ha en alltför nedvärderande syn på sig 
själv, samt att känna sig trygg med sig själv. Det är också viktigt att känna sig sedd och 
betydelsefull. 
 
Ett uppmuntrande förhållningssätt handlar om att visa barnen respekt, att vara tillåtande och 
uppmuntrande inför deras uttryck av sina känslor och åsikter. Barnen ska känna sig sedda och 
bli positivt uppmärksammade i skolan. Beröm ska uttalas före kritik och kritiken får aldrig 
handla om personen ifråga, utan om det som personen eventuellt har gjort fel. Ett stödjande 
förhållningssätt handlar också om att kunna vägleda och att stödja barnen i deras utveckling. 
 
Med självstärkande övningar menar jag övningar som på något sätt kan bidra till att öka 
barnens självkänsla och personliga utveckling. Det kan vara gruppövningar där eleverna får 
träna sig att blir sedda och uppmärksammade, där de får ha huvudrollen, men det kan också 
vara samarbetsövningar. Övningar som också ökar tryggheten i barngruppen kan vara positivt 
för att utveckla en god självkänsla. Att få prova sina gränser eller att klara av olika 
utmaningar kan ge en härlig känsla av att ha lyckats, vilket bidrar till självkänslan. Det kan 
också handla om övningar där barnen lär känna sig själva och sina förmågor. 
  
Metod 
 
För att undersöka om jag genom självstärkande övningar och ett uppmuntrande 
förhållningssätt kan öka barns självkänsla har jag valt en kvalitativ metod. Eftersom barnen 
var många i klassen, har jag därför valt att välja ut två barn för att observera dem närmare. 
Precis som Patel och Davidson (1994) skriver kan vi studera beteenden och händelser i ett 
naturligt sammanhang vid användning av observationsmetoden. Det jag har tittat på vid mina 
observationer är hur barnens självkänsla sett ut, hur de har betett sig och vidare om några 
framsteg har gjorts, allt med utgångspunkt från det jag skrivit i min bakgrund om barns 
självkänsla. Mina observationer har jag antecknat för att sedan kunna sammanställa och 
analysera det jag har sett. 
 
Försökspersoner 
 
Trots att jag genomfört mitt utvecklingsarbete med alla 28 barnen i klassen har jag valt att 
observera två barn noggrannare. Den ena är en flicka, som är 7 år, och den andra är en pojke 
som är 8 år. Barnen går skolår 1-2. Valet av dessa barn gjorde jag utifrån enkäten, men också 
genom att observera dem och genom att samråda med pedagogerna i klassen.  
 
Bortfall 
 
Inget bortfall har förekommit under genomförandet av mitt utvecklingsarbete. 
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Material 
 
Jag har använt mig av Kerstin Taubes (1984) enkät ”Ballongbarnet och Flaggbarnet” (bilaga 
1) för att försöka kartlägga barnens självkänsla före och efter mitt utvecklingsarbete. Några av 
påståendena i Taubes enkät har jag valt att utesluta och har istället valt att lägga in påståenden 
som jag själv har skrivit. De påståenden som jag själv har skrivit är nummer 8, 10 och 14. 
Dessa påståenden ansåg jag vara nödvändiga för att öka relevansen för det jag ville 
undersöka. 
 
 I ett försök att stimulera barnens självkänsla har jag genomfört olika självstärkande övningar 
(bilaga 3), som direkt eller indirekt syftat till att förbättra självkänslan hos barnen. Både under 
genomförandet av övningarna och under övrig tid har jag observerat barnen.  
 
Genomförande 
 
Tidsplan 
 
 
 
 
 
 
  
 
Jag fick till uppgift att lämna in mitt PM angående examensarbetet under hösten 2002. Mina 
tankar väcktes då kring självkänslan. Att ha en bra självkänsla kan underlätta för många barn i 
skolan. Jag började även samla material som hade med ämnet att göra. Detta ledde till att jag 
under våren 2003 arbetade fram bakgrunden i mitt arbete. Utvecklingsarbetet inleddes under 
hösten 2003, då jag under slutet på första veckan av praktiken skickade hem ett brev till 
föräldrarna (bilaga 2), samt att jag lät barnen fylla i min enkät (bilaga 1). 
 
Vecka 2 Enkät + sammanställande   (bilaga 1, s.1-7) 
       Självporträtt    (bilaga 3, s.6) 

 Mitt namn    (bilaga 3, s.1) 
 Min födelsemånad   (bilaga 3, s.1) 

 
Vecka 3 Magiska lådan/Mina fingeravtryck  (bilaga 3, s.6 resp. 1) 

 Min familj    (bilaga 3, s.2 resp. 5)  
 Min mening    (bilaga 3, s.2) 

   
Vecka 5 Om mig själv    (bilaga 3, s.2) 

 Dirigenten    (bilaga 3, s.6) 
 

Vecka 6 Komplimanger    (bilaga 3, s.6) 
 Jag är bra på att...  (bilaga 3, s.4) 
 Skattkista av talanger   (bilaga 3, s.7) 
 

Vecka 7 Resultatet av den färdiga  
  ”Boken om mig själv”   (bilaga 3, s.2) 

 Enkät + sammanställande   (bilaga 1, s.1-7) 

    Termin 5      Termin 6  Termin 7 

Skrev PM 

Färdigställande 
av bakgrund 

Genomförande 
samt 
Rapportskrivande 
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För att få en uppfattning av hur barnens självkänsla såg ut inledde jag, som sagt, mitt 
utvecklingsarbete med att låta alla barn fylla i enkäten ”Ballongbarnet och Flaggbarnet” 
(bilaga 1). I enkäten fick barnen ta ställning till det egna jaget, dels i relation till skolan och 
skolarbetet och dels i relation till kamrater. Barnen fick svara på enkäten i mindre grupper 
eftersom jag visste att det skulle krävas en del förklaringar.  
 
Efter att jag hade sammanställt enkäten och gjort observationer första veckan, valde jag ut två 
barn som jag sedan har observerat noggrannare. Flickan, som jag valde ut, hade en hög 
totalsumma på enkäten (dvs. god självkänsla). Men efter att ha observerat henne samt 
rådfrågat de pedagoger som känt henne länge, valde jag henne som försöksperson i alla fall, 
eftersom hon uppvisade en negativ bild av sig själv. Det andra observationsbarnet, en pojke, 
hade en låg totalsumma på enkäten och uppvisade också en lägre självkänsla vid mina 
observationer. 
 
Tillsammans med barngruppen har jag genomfört en del övningar (bilaga 3), som indirekt 
eller direkt syftat till att förbättra deras självkänsla. Vid övningarnas genomförande har jag 
observerat de barn som jag valde ut, för att se hur de betedde sig på lektionerna, och hur de 
upplevde de olika övningarna som jag gjorde med dem. Jag har tittat efter signaler, som enligt 
min bakgrund kan tyda på en bristande självkänsla, samt om någon förändring skett hos 
barnen. De observationer jag har gjort har jag att antecknat (bilaga 4).  
 
Under hela utvecklingsarbetets gång har jag även försökt tänka på att ha ett stödjande och 
uppmuntrande förhållningssätt gentemot eleverna. 
 
Under sista veckan fick barnen återigen fylla i enkäten ”Ballongbarnet och Flaggbarnet”. 
Utifrån enkätresultaten och mina observationer har jag sedan försökt att analysera hur 
utvecklingsarbetet har gått, dvs. om jag har kunnat stimulera barnens självkänsla i positiv 
riktning. 
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Hela klassen
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Resultat 
 
Enkät 
 
Barnen fick fylla i likadana enkäter (bilaga 1) under första och sista veckan. Jag ville se om 
barnens självkänsla och syn på sig själva hade påverkats under min praktikperiod i klassen. 
 
Figur 1 Försökspersonernas resultat på enkäten under första och sista veckan 

Flicka Pojke
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18
1517

10

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18

Enkät

 
 
På enkäten den första veckan hade flickan 17 i totalsumma. Detta indikerar att hon borde ha 
haft en bra självkänsla, men verkligheten visade annorlunda. Dock har hon enligt 
enkätresultatet ökat till 18, dvs. maxsumman, vid enkätskrivningen den sista veckan. 
 
Vid första tillfället hade pojken 10 i totalsumma, vilket låg under klassens medelvärde på 
15,91. Vid andra tillfället var pojkens totalsumma 15, också då lägre än medelvärdet. Enkäten 
visar dock att han har en positivare syn på sig själv jämfört med det första tillfället. 
 
Resultatet visar att båda mina försökspersoner har ett förbättrat resultat vid 
utvecklingsarbetets slut. 
 
Figur 2 Hela klassens medelresultat på enkäten vid första och sista veckan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resultatet visar att klassen i helhet hade ett bättre resultat vid det andra tillfället. Klassens 
medelresultat låg på 15,91 första veckan och ökade till 16,15 vid sista tillfället.  
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Observationer 
 
Jag har observerat barnen under de olika övningar jag gjort tillsammans med dem, men också 
vid andra tillfällen. Observationerna består av mina fältanteckningar (bilaga 4), som jag har 
gjort efter varje tillfälle.  
 
Flickan 
 
Trots att det här barnet har en god syn på sig själv enligt enkäten, uppvisar hon motsatsen i 
sitt beteende. Hon kunde ibland vara impulsiv och blev också ängslig och orolig när 
någonting som hon inte var van vid inträffade. Hon är en person som vill ha ganska mycket 
bekräftelse på det hon gör. Framför allt underskattade hon sin kompetens väldigt mycket och 
fällde ofta negativa kommentarer om sig själv, både om sitt utseende och sin kompetens. Hon 
var ofta missnöjd med det hon gjort och kunde fälla kommentarer som ”Titta vad fult jag har 
gjort”. Jag har genom ett uppmuntrande förhållningssätt försökt ”peppa” henne och sagt att 
det visst blev fint, och även varför jag tyckte det. Jag har försökt få henne att förstå att ingen 
kan göra precis som henne och att hon ska vara stolt över det. Självporträttet ville hon först 
inte visa för de andra. Jag talade om att hon inte behövde visa, men att det skulle vara roligt 
om hon ville för att jag tyckte att det var fint. Efter en stund valde hon att visa det i alla fall. 
Hon hade svårt att komma på saker som hon var bra på. Boken om henne själv ville hon inte 
behålla, men efter tillräckligt mycket bekräftelse ändrade hon sig och ville ta hem sin bok till 
mamma och pappa. När vi gjorde övningen ”Magiska lådan” och barnen fick berätta vem de 
fick se i lådan, fällde hon negativa kommentarer om sig själv. Trots allt detta är hon en framåt 
tjej som är väldigt gullig och har glimten i ögat. Hon är en duktig läsare, vilket hon också 
känner själv.  
 
Om det har skett någon utveckling hos den här flickan har jag svårt att riktigt få grepp om. 
Men det har dock visat sig att hon har blivit mer medveten om att hon inte alls är så tokig och 
att hon faktiskt är duktig på flera saker, t.ex. att läsa. Hon har fått sig en och annan 
tankeställare när jag har diskuterat och pratat med henne. 
 
Pojken 
 
Det här barnet hade ganska ofta svårt att koncentrera sig och kunde även vara impulsiv ibland. 
När han inte riktigt förstod vad han skulle göra eller inte fick hjälp på en gång, blev han 
ganska ängslig och tappade genast koncentrationen. Många gånger underskattade han sin 
kompetens. Han litade inte på att han kunde och var ibland missnöjd med det han hade 
presterat. Enligt den första enkäten ansåg han att det var jobbigt att göra misstag. Han hade 
också en ganska negativ syn på skolan, vilket han inte hade vid den andra enkätens ifyllande. 
Vid övningen ”Magiska lådan” fällde han negativa kommentarer om sig själv. Han hade 
också väldigt svårt att komma på något som han var bra på när han skulle fylla i stencilen, 
som skulle ingå i hans egen bok. Efter mycket hjälp lyckades han skiva ner några saker som 
han tyckte att han var bra på. 
 
Enligt enkäten har hans syn på sig själv blivit mer positiv liksom synen på skolan. Han har 
blivit lite mer säker och han är inte lika självkritisk som i början av praktikperioden. 
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Diskussion 
 
Reliabilitet 
 
Reliabilitet är den säkerheten med vilken den aktuella egenskapen mäts, det vill säga 
noggrannheten.  (Patel & Davidson, 1994) 
 
Trots att jag var tydlig i mina instruktioner vid ifyllandet av enkäten kan resultatet ha 
påverkats av flera faktorer. Barn kan tolka saker och ting lite annorlunda än vuxna, liksom att 
vuxna kan tolka på olika sätt. Vid genomförandet uppkom en del frågor om vad det var som 
menades och detta kan givetvis ha påverkat resultatet. Sinnesstämningen kan även den ha 
påverkat. Eleverna kan också ha fyllt i de svar de trodde var de ”rätta”, de svar som de trodde 
att jag ville ha. För barn som är 7 och 8 år gamla kan det vara svårt att tänka på vad man 
egentligen tycker och känner.  Jag anser att reliabiliteten i mitt arbete är lite osäker. Men när 
jag jämför resultaten på enkäten med hur personerna är i verkligheten stämmer de allra flesta 
överens. 
 
Validitet 
 
Validiteten är termen för om mätinstrumenten verkligen mäter det som är avsett. (Patel & 
Davidson, 1994) 
 
Genom att använda mig av mätmetoderna enkät och observationer har jag fått en del svar om 
det jag har avsett att mäta, dvs. om jag har kunnat öka barnens självkänsla. Jag anser att 
validiteten i mina mätmetoder är ganska god.  
 
Resultatdiskussion 
 
Mitt syfte var att försöka öka barnens självkänsla. Precis som Taube (1987) skriver har jag 
därför försökt bemöta barnen med respekt men också sätta gränser. Jag har försökt se varje 
barn varje dag genom att hälsa på dem på morgonen, samtala med dem under dagen, både på 
lektioner och raster. Jag har gett barnen mycket beröm och även talat om varför de har fått 
beröm. Jag har även försökt att berömma barn som har gjort något bra för andra. Under den 
här perioden har jag alltså försökt skaffa mig ett stödjande förhållningssätt gentemot barnen. 
Det har gått ganska bra, men det finns många bitar som man kan reflektera kring och därmed 
också utveckla.  
 
Under praktikens gång började jag fundera över det här med beröm och att ge komplimanger. 
Det yttrade sig i att jag hade en lektion med barnen som handlade om just komplimanger. När 
jag ställde frågan till barnen om vad en komplimang är, sa en väldigt klok flicka att det var 
när man ger glädje till någon annan, och det är ju precis vad det är. Jag följde upp lektionen 
efter ett par dagar genom att fråga barnen om de har gett eller fått någon komplimang under 
veckan. Det visade sig att alla antingen hade gett, eller fått komplimanger. 
 
Jansson (1997) menade att det är bra att man som lärare försöker ge barnen individuella 
uppgifter som de har goda chanser att lyckas med. Det här har jag försökt att tänka på i allra 
högsta grad, det har inte varit lätt alla gånger, men jag har försökt. Jansson tycker också det är 
viktigt att lyssna på vad barnen har att säga. Jag tycker själv att det känns bra när någon 
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lyssnar på mig, så därför känns det självklart för mig att lyssna på det som barnen vill berätta 
och dela med sig utav. Det är väldigt fascinerande att lyssna på barn och deras tankegångar. 
 
Genom en del övningar har barnen fått träna sig på att bli sedda och lyssnad på, vilket är 
väldigt viktigt precis som Jansson (1997) skriver. Barnen har också lärt känna sig själva och 
varandra bättre. De flesta övningar som jag har gjort tillsammans med barnen har varit 
uppskattade och fungerat bra. Den övning som jag är allra mest nöjd med är nog ”Magiska 
lådan”. När barnen tittade ner i lådan och såg sig själva, att de var världens mest värdefulla 
och speciella personer, var härligt att se. Det var många förvånade ansiktsuttryck.  
 
Någonting som jag var missnöjd med, var att jag inte kunde vara med vid allas redovisningar 
av sina böcker om dem själva, samt de ”skattkistor” som de fick göra. Det hade varit 
intressant och givande att se hur de upplevde och förmedlade information om sig själva till 
övriga i klassen. 
 
I mitt arbete har jag använt mig av enkät och observationer för att kunna mäta om mitt 
utvecklingsarbete har gett några resultat. Enligt enkäten har det skett en viss utveckling, men 
med observationerna har det varit svårare att få något grepp om så varit fallet. Jag vill gärna 
tro att det har skett en viss utveckling hos barnen, men mina tolkningar är ju som sagt mina. 
Jag funderar också på om det hade gett mer om jag hade observerat fler barn, eller använt mig 
av andra metoder. Kanske hade jag kunnat observera fler barn om jag hade strukturerat upp 
mina observationer på ett bättre sätt. Det tar lång tid att stärka någonting så viktigt och 
betydelsefullt som självkänslan, betydlig längre tid än sju veckor. Jag är dock övertygad om 
att jag har bidragit med något i mina försök att öka deras självkänsla. 
 
Barnen verkade tycka att det var roligt att fylla i enkäten. Från början hade jag tjugo 
påståenden, men strök sedan två då jag kände att det kanske skulle bli för jobbigt för barnen. 
När jag efter arton påståenden, sa att vi var klara, blev barnen nästan upprörda över att det var 
två uppgifter kvar som de inte skulle få fylla i. Jag improviserade då några påståenden som de 
fick svara på (dock ej relevanta för det här arbetet). 
 
Jag anser att barns självkänsla är oerhört viktigt. Det är viktigt för att de ska må bra och att de 
ska ha ett bra lärande. Apter (1997) påpekar hur viktigt det är att barnen har en bra självkänsla 
och är trygga i sig själva, både för att klara motgångar och för att klara ett allt tuffare framtida 
samhälle. Jag håller med henne i allt det hon säger. Men eftersom självkänslan är så viktig för 
barn funderar jag också på hur man som ensam lärare i en klass med 25 elever, eller fler, ska 
klara av att se varje barn och ha en bra relation med var och en? Hur ska man kunna hjälpa 
varje barn till en bra självkänsla? Eftersom det tyvärr är allt för vanligt med stora barngrupper 
och klasser idag, tror jag att det är allt för många barn som inte blir sedda och får känna sig 
betydelsefulla... 
 
Fortsatt forskning 
 
Det som skulle var allra mest intressant att forska vidare om, är att se om det sker någon 
markant förbättring under en längre tid. Det skulle även vara intressant att mer ingående se 
hur lärandet påverkas av självkänslan. Kanske kunde man även forska och undersöka om 
huruvida pojkars och flickors självkänsla skiljer sig åt. 
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Enkätundersökning 
 
Enkäten bestod av 18 uppgifter. Varje uppgift innefattade två påståenden som jag läste upp 
högt för eleverna. De två påståendena stod i motsats till varandra, t.ex. ”Flaggbarnet tycker 
det är roligt i skolan”, ”Ballongbarnet tycker det är tråkigt i skolan”. Barnen markerar med ett 
kryss på sitt blad vilket barn som mest liknar dem själva. Ett av påståendena på varje fråga 
motsvarar positiv självkänsla och ett påstående motsvarar lägre självkänsla. 
 
Introduktion av enkät 
 
Jag talade om för barnen att de skulle få fylla i några uppgifter som rör dem själva och att jag 
ville att var och en skulle tänka efter noga. De skulle inte fråga sina klasskamrater efteråt vad 
de skrev utan det var, var och ens hemlighet vad han eller hon svarade. Barnen fick sitta så att 
de inte kunde se vad kamraterna har svarat. Det enda barnen fick ha framför sig var en 
nyvässad penna och ett suddgummi. 
 
Jag berättade för barnen om två barn. Det ena barnet hade en ballong och så visade jag bilden 
på Ballongbarnet. Sedan visade jag bilden på det andra barnet som höll i en flagga, det barnet 
kallade vi för Flaggbarnet. Nu delade jag ut häften till barnen där de fick skriva sitt namn. 
Barnen blev ombedda att titta på första sidan av sitt häfte där de såg Ballongbarnet och 
Flaggbarnet bredvid varandra. Sedan talade jag om att Ballongbarnet tycker om glass. 
Flaggbarnet tycker inte om glass. Tycker du som Ballongbarnet – alltså tycker om glass? Eller 
tycker du som Flaggbarnet, som inte tycker om glass? Barnen blev ombedda att sätta ett kryss 
på det barn som tyckte likadant som de. Jag talade om att vi skulle fortsätta göra på samma 
sätt. Jag säger något om Ballongbarnet och något annat om Flaggbarnet och att barnen varje 
gång skulle sätta ett kryss på det barn som tyckte som de. Jag berättade att ibland kommer de 
att tycka som Ballongbarnet och ibland som Flaggbarnet. Jag påpekade också att det inte finns 
några rätta svar utan att de skulle tänka efter vad just de tyckte. 
 
Barnens häften bestod av fyra blad med fem frågor, som är numrerade, på varje sida. Varje 
sida har en figur som de skulle hitta för att vara på rätt sida. Jag talade om för dem när de 
skulle vända blad och att de skulle titta efter om de t.ex. hade hunden högst upp på sidan. 
Sedan började vi med fråga ett osv. 
 

 
 
Ballongbarnet Flaggbarnet 
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Påståenden till enkät 
 

1. Ballongbarnet tycker att det är dumt att man måste gå i skolan 
 Flaggbarnet tycker det är roligt att gå i skolan 

 
2. Ballongbarnet blir nästan aldrig retat i skolan 

Flaggbarnet blir retat av många i skolan 
 

3. Ballongbarnet tycker att mycket av det man lär sig i skolan är tråkigt 
 Flaggbarnet tycker att de får lära sig mycket som är spännande och roligt 

 
4. De andra barnen tycker att Ballongbarnet är en bra kamrat 
 De andra barnen tycker att Flaggbarnet är dumt 

 
5. Ballongbarnet tycker att det är tråkigt att var ute på rasterna 

Flaggbarnet tycker inte det är tråkigt att vara ute på rasterna 
 

6. Ballongbarnet tycker att det är besvärligt att behöva göra som fröken säger 
Flaggbarnet tycker att det är lätt att göra som fröken säger 

 
7. Ballongbarnet tycker det är roligt att lära sig läsa 

Flaggbarnet tycker inte att man behöver lära sig läsa 
 

8. Ballongbarnet tycker att det är jobbigt att göra misstag 
Flaggbarnet brukar tänka att alla kan göra fel ibland.  

 
9. Ballongbarnet tycker att matematik är svårt 

Flaggbarnet tycker inte att matematik är svårt 
 

10. Ballongbarnet tycker att det är duktigt på flera saker 
Flaggbarnet tycker att det inte är så duktigt. 

 
11. Ballongbarnet har många vänner i skolan 

Flaggbarnet har nästan inga vänner alls i skolan 
 

12. Ballongbarnet är ofta ovän med de andra i klassen 
Flaggbarnet är sällan ovän med de andra i klassen 

 
13. Ballongbarnet tycker de andra barnen inte vill leka med det 
 Flaggbarnet tycker att de andra barnen gärna vill leka med det 

 
14. Ballongbarnet vill helst inte prova på nya saker 
 Flaggbarnet tycker det är spännande att prova på nya saker. 

 
15. Ballongbarnet får ofta beröm i skolan 
 Flaggbarnet får nästan aldrig beröm i skolan 

 
16. Ballongbarnet önskar ofta att det kunde gå i en annan klass 
 Flaggbarnet går gärna kvar i den klass de nu går i 
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17. Ballongbarnet berättar gärna inför klassen 
 Flaggbarnet tycker inte om att berätta inför klassen 

 
18. Ballongbarnet får skulden när det är bråk 
 Flaggbarnet får sällan skulden för att det är bråk. 
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Namn:  
 
SVAR 
 
 
1 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
5 
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Sammanställning 
 
I sammanställningsforumuläret (s.6) markeras elevens val vid varje uppgift med 1 eller 0. 1 
visar på god självvärdering och 0 på negativ självvärdering. Totalsumman är 18. Ju högre 
totalsumma desto högre positiv självvärdering.  
 
Förteckning av svarsalternativen 
 
Nedanstående visar på vilket svarsalternativ på varje fråga som speglar positiv självvärdering. 
 
1. F   6. F 11. B 16. F 
2. B   7. B 12. B 17. B 
3. F            8. F 13. B 18. F 
4. B   9. F 14. B 
5  F       10. B 15. B 
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Ballongbarnet och Flaggbarnet  

Sammanställning av enskild elevs svar   
   
Namn:    
Klass:    
   
   
Skolan allmänt (S) Ballongbarnet Flaggbarnet 
Uppgift nr     
1. dumt/roligt gå i skola     
6. besvärligt/lätt göra som fröken säger     
15. ofta/aldrig beröm i skolan     
16. vill ej/vill gå kvar i den aktuella klassen     
      
      
Skolarbetet (Sa)     
Uppgift nr     
3.mycket är tråkigt/roligt av det man lär sig     
7.roligt/ej nödvändigt att lära sig läsa     
9.matematik svårt/inte svårt     
17.berättar gärna/inte gärna inför klassen     
      

Skolan totalt:      
   
   
Kamratrelationer (Ka)     
Uppgift nr     
2.aldrig retad/retad av många i skolan     
4.de andra barnen tycker att bra kamrat/är dum     
5. tråkigt/inte tråkigt vara ute på rasterna     
11.många vänner/inga vänner alls i skolan     
12. ofta/sällan ovän med andra i klassen     
13.andra barn vill inte/vill gärna leka med barnet     
18. får skulden/sällan skulden när det är bråk     
      
Kamratrelationer totalt:      
   
   
Personliga frågor (P)     
uppgift nr     
8.jobbigt göra misstag/alla kan göra fel     
10. duktig/inte så duktig på flera saker     
14. vill helst inte prova nya saker/spännande     
      
Personligt totalt:      
      
   
   
Summa totalt:    
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Hej Föräldrar! 
 
Jag heter Linda Andersson och går sista terminen på lärarutbildningen vid Luleå 
Tekniska Universitet.  Jag har fått möjligheten att göra min avslutande praktik i 
ert barns klass. Efter att ha varit på XXXXXXX i en vecka kan jag bara 
konstatera att jag har hamnat i en väldigt fin klass. Jag kommer att vara i 
klassen under ytterligare sex veckor och under den här tiden kommer jag bl.a. 
att arbeta med mitt examensarbete, som handlar om hur man kan stärka barns 
självkänsla. Barnen kommer bl.a. att få göra en bok om sig själva där olika 
moment ingår. Det kan komma att bli någon hemuppgift och jag hoppas att ni har 
möjlighet att hjälpa ert barn med dessa. 
 
Hälsningar 
 
Linda   (P.S. Har ni några funderingar får ni gärna kontakta mig.) 
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Självstärkande övningar 
 
Boken om mig själv 
 
Barnen har fått göra olika övningar och uppgifter som så småningom kom att bli en bok som 
handlade om dem själva. Syftet med ”Boken om mig själv” var att barnen skulle få en ökad 
självkännedom, uppleva sin identitet, bli bekräftad samt att de skulle förstå att de är värdefulla 
och unika. Min inspiration till de flesta av dessa övningar fick jag från Jansson (1997). 
 
Vecka 2 Mitt namn 
  Min födelsemånad 
 
Vecka 3 Mina fingeravtryck 
  Min familj 
  Min mening 
Vecka 5     Om mig själv 
 
Vecka 6     Jag är bra på att... 
 
Vecka 7    Göra framsida/baksida samt sätta ihop boken 
 
Mitt namn 
  
Eftersom namnet är en viktig del av barnets identitet och självkänsla fick barnen göra en liten 
hemläxa tillsammans med någon därhemma, helst med mamma eller pappa. De skulle 
tillsammans svara på följande frågor: 
 

1. Varför valde man just ditt namn? 
2. Har du fått ditt namn efter en viss person? Varför i så fall, och vem var det? 
3. Vad betyder ditt namn 
4. Har du något smeknamn? 
5. Tycker du om ditt namn? 
6. Om du fick välja ett annat namn, vilket skulle du då välja? 

(Wahlström, 1993) 
Genomförande  
 
Precis när jag började min praktik i klassen hade barnen redan fått den här uppgiften. Jag fick 
därmed vara med på redovisningarna av deras namn. 
 
Min födelsemånad 
 
Jag introducerade uppgiften genom att prata om månader och årstider. Jag berättar om min 
födelsemånad. Barnen fick sedan måla en bild med färger, saker eller naturens utseende som 
är typiskt för deras födelsemånad. De fick även skriva månadens namn på målningen. 
     
Mina fingeravtryck 
 
Den här uppgiften kom direkt efter att vi gjort övningen ”Magiska lådan” (s.6). Jag pratade 
om att alla är vi olika och unika. Det finns ingen i hela världen som är exakt lika som oss, vi 
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är speciella och därför ska vi ju vara stolta över oss själva.  Vidare berättade jag att någonting 
som skiljer oss från andra är våra fingeravtryck. Det finns inte två i världen som har likadana 
fingeravtryck. 
 
Jag hade plockat fram färg och delade ut papper till banen. Högst upp på papperet fick de 
skriva ”Mina fingeravtryck”. De gjorde sina egna fingeravtryck och fick sedan jämföra 
varandras med hjälp av ett förstoringsglas. Jag hade även med mig en bok om just 
fingeravtryck som de fick titta i.  
 
Min familj 
 
Barnen fick en släkttavla (s.5) där de i mitten skulle placera ett foto eller ritat ansikte av sig 
själv. Tillsammans med någon hemma fick de fylla i namnen på syskon, föräldrar och mor- 
och farföräldrar.  
 
Min mening 
 
Vi satt i ring på golvet och hade den ”magiska” stenen med. Jag förklarade att jag börjar säga 
en mening som alla sedan ska få fylla i med det som de tycker. 
Jag blir glad när... 
Jag tycker inte om... 
Jag är rädd för... 
Om jag var ett djur skulle jag vara.... därför att... 
Jag önskar att... 
  
Sedan fick barnen välja en mening som de skulle skriva på ett papper samt måla en bild till. 

     (Wahlström, 1993) 
Om mig själv (se s. 3) 
 
Jag förklarade för barnen vad det stod på pappret de fått och förklarade vad som menades. 
Sedan fick de skriv ner saker om sig själva på pappret. Syftet var att de skulle få en ökad 
självkännedom. 
 
Jag är bra på att...  (se s.4) 
 
Syftet med den här uppgiften var att de skulle bli mer medvetna om att det faktiskt finns 
många saker som de är bra på. 
 
Jag började med att berätta för barnen vad jag tyckte att jag var bra på. Vi pratade lite runt 
omkring det här med att vara bra på saker och ting. Att det inte är så viktigt vad andra tycker 
utan det är vad man själv tycker som är viktigt. Sedan fick barnen fylla i stencilen med saker 
som de tyckte att de var bra på. 
 
Resultatet av den färdiga ”Boken om mig själv” 
 
Barnen fick göra eget papper som de använde till fram- och baksida till sin bok. Det här 
papperet fick de sedan dekorera som de vill samt skriva en titel som de själva valde t.ex. 
”Boken om...” eller ”.......s bok”. 
Barnen fick sedan redovisa och visa upp sina böcker för varandra. Tyvärr hann jag inte vara 
med på alla barnens redovisningar. 
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     JAG HETER______________________________________________. 
 
     JAG ÄR FÖDD DEN ________________________________________. 
 
     JAG BOR I ___________________________. 
 
  JAG HAR___________________ÖGON. 
  
                 ____________________HÅR. 
 
  JAG ÄR____________________CM LÅNG. 
 
  JAG TYCKER OM____________________________________________ 
 
    ________________________________________________________. 
 
   JAG TYCKER INTE OM_______________________________________ 
 
     ________________________________________________________. 
 
 
     JAG SKULLE VILJA BLI______________________________________. 

 
 
 

JAG ÖNSKAR ATT 

 
 
 
 

 
___________________________________________________. 
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     ___________________________________________________________________ 
 
 
     ____________________________________________________________________ 
 
 
     ____________________________________________________________________ 
 
 
     ____________________________________________________________________ 
       
 
    _____________________________________________________________________ 
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Övriga övningar 
 
Vecka 2 Självporträtt 
 
Vecka 3 Magiska lådan 
 
Vecka 5 Dirigent 
 
Vecka 6 Komplimanger 
  Skattkista av talanger 
 
Självporträtt 
 
Syfte: självkännedom och kreativitet samt att bli sedd och lyssnad på. 
Material: papper, färg, sax, häftapparat, div. dekorationsmaterial. 
 
Eftersom barnen hade fått göra självporträtt tidigare valde jag att göra ett som var lite 
annorlunda, nämligen ett 3-D porträtt. Barnen fick börja med att måla ett vanligt porträtt som 
de sedan klippte ut tillsammans med ett tomt papper under. Därefter fick de häfta ihop de två 
delarna men lämna en öppning högst upp. De fick dekorera porträttet med hår (garn) osv. I 
öppningen fick de stoppa in pappersskräp för att porträttet skulle få lite mera liv. De häftade 
ihop och satte fast en ögla högst upp för upphängning. De som ville fick också skriva 
någonting om sig själva på baksidan. Något som de tyckte om att göra, favoritgodis etc. Alla 
fick visa upp sitt porträtt och sedan hängde vi upp dem på en gardinstång i ett fönster.                      

   (http://hymer.klippan.se/beringskolan/nat.htm) 
 
Magiska lådan 
 
Syfte: förståelse för att de är värdefulla och betydelsefulla. 
Material: ”magisk låda” med en spegel inuti. 
 
Till den här övningen hade jag med mig en ”magisk” låda. Inuti lådan fanns en spegel. Jag 
inledde övningen med att fråga barnen vem de tror är den mest speciell personen i världen. 
När barnen hade gett förslag på vem de trodde, berättade jag att jag hade en ”magisk” låda 
med mig. Jag talade om att alla skulle få möjlighet att titta i den och se vem som är världens 
mest speciella person. Barnen fick inte säga vem de såg i lådan förrän alla har fått titta i den. 
Sedan frågade jag dem vem de såg i lådan. Jag frågade om de blev förvånade? Hur det kändes 
att se att det var han/hon själv som var den speciella personen? 

      (Egen) 
Dirigenten 
 
Syfte: Att bli sedd och ”lyssnad på”. 
Material:  Klassrumsinstrument, dvs. instrument som barnen fått leta fram i klassrummet 
med hjälp av sin fantasi t.ex. stenar, burkar, pennor. 
 
Jag introducerade den här övningen med att låta barnen gissa vad jag spelade på för slags 
instrument. Därefter visade jag vad jag spelat på. Sedan fick barnen i uppgift att hitta sina 
egna instrument. Därefter satte vi oss i en ring och jag stod i mitten och gick/hoppade på olika 
sätt. Barnen fick då spela i takt med hur jag gick - fort/långsamt/smygande osv. Sedan fick de 
som ville prova på att vara dirigent. Vid byte av dirigent skickades instrumenten vidare så att 
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alla skulle få prova kompisarnas instrument. Tidigare erfarenheter av denna övning har visat 
att de blygsammare barnen också provar mot slutet. Tyvärr hann inte alla barn som ville vara 
dirigent.               
               (Egen) 
 
Komplimanger 
 
Syfte: att kunna ge och ta emot komplimanger. 
Material:  ett mjukisdjur. 
 
Jag inledde med att fråga barnen om de visste vad komplimanger var för något. Sedan tog jag 
fram min medhavda nalle och frågade barnen om de kunde ge komplimanger till nallen, vilket 
de gjorde. Sedan pratade vi om hur de kändes att få komplimanger och hur det kändes att ge 
komplimanger. Vi talade också om att man kunde säga tack när man hade fått en komplimang 
av någon. Den här lektionen följde jag upp ett par dagar senare genom att fråga barnen om de 
hade gett eller fått någon komplimang under veckan. Min tanke med den här lektionen var att 
inspirera barnen att ge komplimanger till varandra eller som en flicka så klokt sa: ”Ge glädje 
till någon.”                       
                      (Ekman, 2000) 
 
Skattkista av talanger 
 
Material: skokartonger, tidningar,  tygbitar, snören etc. 
Syfte: bli medveten om sina färdigheter och talanger 
 
Barnen hade tidigare fått skriva ner saker som de är bra på. Jag förklarade att nu skulle de få 
varsin låda. Lådan, ”skattkistan”, skulle de fylla med sådant som de tyckte att de var bra på. 
Om de t.ex. var bra på att cykla kunde de måla, klippa eller klistra in en cykel i sin låda. Dvs. 
de skull göra saker som symboliserade sådant de var bra på och sedan sätta det i sin skattkista. 
De färdiggjorda lådorna staplades sedan upp i klassrummet med insidorna utåt så att alla 
kunde se varandras lådor. 
                    (Ekman, 2000) 
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Fältanteckningar 
 
Flickan 
 
Enkät 
 
Hon förstod ganska snabbt hur hon skulle göra vid ifyllandet av enkäten. Men vissa frågor 
behövde hon hjälp med. Jag tror hon kände sig lite osäker på vad hon skulle svara på vissa 
frågor.  
 
Självporträtt 
 
Under tiden hon arbetade med sitt självporträtt sökte hon bekräftelse på något vis genom att 
visa för mig och säga: - Titta vad fult! Jag försökte givetvis tala om för henne att det var fint 
och att hon skulle vara stolt för ingen annan i hela världen kunde göra precis som henne. 
 
När tillfället kom, då de skulle visa upp sitt självporträtt för varandra, ville hon först inte visa. 
Jag talade om för henne att hon inte behövde, men att det skulle vara roligt om hon gjorde det. 
När nästan alla hade visat sina självporträtt sa hon: - Okej, jag visar.  Så hon visade, men ville 
sedan gömma undan den. 
 
Mitt namn 
 
Eftersom det kan vara ganska svårt att läsa sina föräldrars ”kråkfötter” fick hon hjälp med att 
läsa upp bladet om hennes namn. Jag tror hon kände sig lite generad och osäker på vad de 
övriga skulle tycka. Men allt gick bra. Hon sa också att hon tyckte om sitt namn. 
 
Min månad 
 
Hon förstod vad hon skulle göra och målade flitigt en fin bild och skrev själv månadens namn.  
 
Magiska lådan/Fingeravtryck 
 
Hon, liksom övriga barn, blev förvånade när de fick se sig själva i lådan. Att de var världens 
mest speciella och värdefulla människor. När barnen sedan fick tala om vem de sett i lådan 
och även tala om hur det kändes fällde flickan negativa kommentarer om sig själv, både om 
utseendet och om henne som person. Jag pratade med henne och försökte få henne att förstå 
att hon var en jättefin och värdefull tjej. Jag tror att någonting gick in hos henne efter den här 
övningen. 
 
Min familj 
 
Barnen fick till uppgift att tillsammans med föräldrarna fylla i namnen på sin familj. De skulle 
även färglägga, rita eller klistra in en kort på sig själv. Allt verkade ha gått bra för flickan, 
men hon varken ritade eller klistrade in en bild av sig själv. 
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Min mening 
 
Den här övningen gick bra för försökspersonen. Hon kom på något att säga ganska snabbt, 
dock verkade hon vara lite förlägen när hon sa det hon ville. 
 
Om mig själv 
 
Eftersom hon är duktig på att läsa och skriva gick det ganska bra att fylla i det här bladet. 
Några saker ville hon ha hjälp med. 
 
Dirigenten 
 
Försökspersonen hade inga problem med den här övningen utan verkade tycka att det var 
roligt att vara dirigent. 
 
Komplimanger 
 
Den här övningen gick bra. Hon framförde sina tankar och idéer utan problem. 
 
Jag är bra på att... 
 
Den här uppgiften hade hon väldigt svårt för. Hon tyckte inte att det fanns någonting som hon 
var bra på. Jag gav henne många ”självklara” förslag, men det var inte många som hon höll 
med om. Till slut skrev hon ner ett några saker som hon var bra på, men mycket hjälp 
krävdes. 
 
Skattkistan 
 
Den här övningen inspirerade henne, hon arbetade på bra och ville gärna visa och berätta för 
mig om sin låda. Det verkade som om hon kände sig lite stolt. 
 
Redovisning av ”Boken om mig själv” 
 
Hon ville ha hjälp av en klasskompis för att läsa upp den. Hon verkade lite förlägen vid 
redovisningen, men allt gick bra och hon fick en applåd sedan. 
 
Enkät 
 
Det verkade som hon var än mer osäker på hur hon skulle svara jämfört med första gången. 
Hon verkade vara orolig.  
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Pojken 
 
Enkät 
 
På flera frågor var han osäker på vad han skulle svara. Jag tror att det gick bra efter den 
vägledning som jag gav honom. 
 
Självporträtt 
 
Han ville ha mycket hjälp och verkade vara ganska orolig utav sig, vilket kan bero på att jag 
gav många instruktioner på en gång. 
 
Mitt namn 
 
Eftersom det kan vara svårt att tyda föräldrars ”kråkfötter” fick han hjälp med att läsa om sitt 
namn. Allt gick bra. 
 
Min månad 
 
Han verkade vara inspirerad och målade en fin bild och skrev månadens namn. 
 
Magiska lådan/fingeravtryck 
 
Han blev precis som alla andra en aning förvånad när han fick se sig själv i lådan. Men precis 
som försöksperson 1 gjorde han sig rolig över sitt utseende och sin person. Försökte även med 
honom tala om hur värdefull han var. 
 
Han var mycket fascinerad av fingeravtrycken.  
 
Min familj 
 
Han hade väl inte ansträngt sig så väldigt mycket, men hade i alla fall klistrat in ett kort på sig 
själv. 
 
Min mening 
 
Vid den här övningen visade han prov på att vara en liten filosof. Han valde en mening som 
hade en liten djupare innebörd. Målningen blev väldigt fin och han arbetade på bra. 
 
Om mig själv 
 
Han behövde en del hjälp för att fylla i det här bladet. Fick han inte hjälp i tid, tappade han 
koncentrationen helt. 
 
Dirigenten 
 
Verkade lite tveksam till en början, men kom sedan igång och ville även han prova på att vara 
dirigent, vilket han tyckte var roligt. 
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Komplimanger 
 
Övningen gick bra. Han framförde sina tankar, idéer och åsikter. 
 
Jag är bra på att... 
 
Försökspersonen hade stora svårigheter att komma på något som han var bra på. Han verkade 
orolig och ville hela tiden ha hjälp för att komma på något. Han ville att jag skulle ge förslag, 
som han antingen antog eller förkastade. Några saker som han var bra på skrev han ner till 
slut. 
 
Skattkistan 
 
Han tyckte att det var roligare att måla utsidan av lådan än att symbolisera det som han var 
bra på inne i lådan.  Han tappade koncentrationen lätt och jag fick hjälpa honom en del men 
att få igång tankarna. 
 
Redovisning av ”Boken om mig själv” 
 
Jag hade inte möjlighet att vara med på hans redovisning. Men han verkade en aning stolt i 
alla fall över sin bok. 
 
Enkät 
 
Ifyllandet av enkäten gick bra. Han verkade inte lika osäker som första gången han fyllde i 
den. 
 
 
 




