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Vår studie är ett utvecklingsarbete i form av aktionsforskning. Studien bygger på ett 
kvalitativt synsätt där vi bland annat har använt oss av observationer, logg och 
diskussioner. Estetik har varit en stor del i vårt utförande med eleverna. Syftet med 
vårt utvecklingsarbete är att belysa hur lärare kan arbeta och förhålla sig för att 
främja elevers självkänsla. I studien framkommer det hur lärare genom dialoger, ett 
demokratiskt förhållningssätt och olika former av interaktioner på ett positivt sätt 
kan stärka elevers självkänsla. Vi ser även de estetiska uttrycksformerna som 
gynnsamma i arbete med att stärka eleverna. Då elevers självkänsla står nära kopplat 
till känslor, inredialog/ inre prat och sitt inre jag/Jaget. Resultatet av studien visar 
till viss del att eleverna upplever att de övningar de gjort tillsammans har varit 
givande.  Vår slutsats är att det vi gjort estetiskt och framförallt de dramapedagogiska 
övningar som vi tillämpat varit gynnsamma. Vi kan även se hur viktigt det är med 
inre- och yttredialoger, diskussioner och framförallt av interaktionens betydelse för 
vår sociala samvaro och utveckling. Självkänslan utvecklas successivt genom 
interaktion med omgivningen.  Och det är även i liknande samsyn med Vygotskij som 
beskriver hur barns förhållande till sig själv och även hur den sociala kompetensen 
utvecklas i interaktion med andra människor. 

_______________________________________________ 

Nyckelord: Självkänsla, inre- och yttredialoger, interaktion, aktionsforskning. 
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Förord 

Vi vill rikta ett stort tack till våra partnerskolor och våra fantastiska handledare för 
ett fint samarbete och det stöd vi fick. Tack även till alla elever och övrig personal på 
våra partnerskolor för ert engagemang och samarbete. 

Ett varmt tack vill vi framföra till vår handledare Kamran Namdar för hans 
engagemang, stöd och handledning vi fått.  

Marielle vill rikta ett särskilt tack till sin man Thomas Fornvik för det fantastiska stöd 
han givit, samt sin familj och släkt. Wildan vill på samma sätt tacka sin familj och 
släkt för deras fina och varma stöd hon fått.  

Vi vill även tacka varandra för ett trevligt och lärorikt samarbete. 

	  

	  

	  

	  

	  

Bygg upp din självkänsla! 

12. 

Anta ständigt nya utmaningar  
för att fortsätta växa, också om det  
betyder att du kan misslyckas.  
Se dina misslyckanden som  
tillfällen att lära – inte att skämmas –  
 på din väg att bli att det du är menad till.  

 

   (Katafiasz, 1999) 
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1 Inledning 
Varför vi valde att arbeta med hur lärare och andra vuxna kan arbeta för att stärka 
elevers självkänsla har att göra med att vi först och främst utefter våra egna 
bakgrunder kan känna att våra egna självkänslor har påverkat vilka vi blivit. Vi 
känner att vår självkänsla har påverkat våra resultat och även avspeglat sig i hur vi 
känt oss inombords. Då vi i vår tur vet hur låga skolors resultat är i de skolor vi utfört 
våra projekt i, såg vi det som en bra tanke med att arbeta med elevers självkänsla och 
hur det förhoppningsvis i sin tur kan leda till bättre skolresultat.  

Vårt arbete speglar även hur vi vill förändra lärares förhållningssätt mot elever, i 
motsatts till hur vi själva blev behandlade när vi gick i skolan. Marielle med sin sent 
konstaterade dyslexi i vuxenålder upplevde sin skolgång som en mycket jobbig tid. 
Fokus riktades på vad hon inte klarade av och rödpennans markeringar upptog stora 
delar av läroböckerna. Wildan har flyttat mellan tre länder under sin skoltid och 
upplever hur svåra förhållanden berodde på okunskaper i nya språk. I och med att 
Wildan inte fått några baskunskaper i läs- och skrivutveckling i sitt modersmål blev 
nya språk svåra att bli förtrogen med. Därmed växte ännu en tanke fram om hur 
lärare kan arbeta för att stärka alla elevers självkänsla oavsett ålder, kön och etnicitet, 
samt utefter elevers tidigare erfarenheter, behov och intresse.   

Vårt arbete avspeglar de centrala bitar som utgör och skapar självkänsla som 
framkommit i vår teoretiska bakgrund och som är känslor, inre dialog/ inre prat och 
Mitt inre jag/ Jaget. Dessa nyckelbegrepp binder även samman med de 
nyckelbegrepp som den teoretiska barkgrunden framskriver som betydelsefullt 
utifrån pedagogiska metoder och förhållningssätt. Dessa är demokrati, interaktion/ 
yttre dialog och estetik. 

Vi har även kommit fram till att läraren har en viktig roll i arbete med att stärka 
elevers självkänsla. Då läroplanen (utbildningsdepartementet, 2011) framskriver hur 
skolan har som uppdrag att bidra till elevernas harmoniska utveckling. Lärarens 
förhållningssätt är av betydelse då Forster (2009) klargör betydelsen om att det krävs 
fem gånger positiv gemenskap som negativ, för att stärka barns självkänsla.  

1.1 Frågeställningen 
Hur kan lärare arbeta för att stärka elevers självkänsla?  

2 Teoretisk Bakgrund  

2.1 Definition av begrepp 

2.1.1 Självkänsla   
Det värde vi sätter på oss själva är självkänsla. Det handlar om hur vi känner över att 
vara den vi är. Den goda vetskapen om oss själva över att känna att jag är älskvärd, 
viktig, duglig och unik är tecken på en god självkänsla (BarnTotal, 2010). Självkänsla 
handlar således om det inre, att känna uppskattning för och över den jag är 
(Muschött, 2011). Axelsson (2007) beskriver i sin avhandling att självkänsla även 
handlar om hur barnet själv tros sig uppfattas av andra.  Vidare redogör Axelsson hur 
självkänsla är en subjektiv privat angelägenhet och handlar även om känslan av att 
”jag är jag och att jag finns till” (s.6). I Nationalencyklopedin (2011) definieras 
självkänsla som en medvetenhet om den egna personlighetens värde.  
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2.1.2 Självförtroende 
Nationalencyklopedin (2011) beskriver om hur självförtroende är att ha en stark 
tilltro till den egna förmågan. Även beskriver Wennberg (2000) att självförtroendet 
bryr sig inte om något unikt mänsklig värde, utan om prestationer och hur människor 
lyckas med sina framgångar. Muschött (2011) menar att  självförtroende handlar om 
att känna uppskattning för egna prestationer. Självförtroende har det yttre som 
fokus. 

2.2 Tidigare forskning 

2.2.1 Hur självkänsla uppkommer och utvecklas 
Brodin och Hylander (1997) lyfter fram Sterns teori som syftar på att barnet redan är 
någon i magen och som därefter föds som icke oskrivna blad.  Stern ser även kropp 
och själ som en helhet, som styrs av arvet, biologin, miljön och psykologin i ett 
ömsesidigt, ständigt pågående interaktion. I och med att alla barn föds och är olika 
blir det föräldrarnas men även pedagogers uppgift att möta, bekräfta, lyfta fram och 
utveckla vartdera barnets speciella resurser och kompetenser.   

Lillemyr (2002) beskriver hur barnet själv skapar sig själv och sin omvärld genom 
handling - reflektion- handling. Vidare beskriver även Lillemyr vikten av hur ett barn 
blir bemött och hur det påverkar barnets utveckling. Även Forster (2009) beskriver 
vikten hur barn blir bemötta och menar på att det bör vara fem gånger mer kärlek än 
negativ kritik. Lillemyr (2002) menar vidare att barns lärande och utveckling i hög 
grad påverkas av deras självupplevelser. Barn har även behov av att bli bekräftade 
och accepterade som dem de är för utveckling av en god självkänsla. Vidare beskriver 
även Brodin och Hylander (2002) hur självkänslan formas i hög grad av de 
känslomässiga svar som barnet får på sig själv och sina egna känslouttryck. Barnen 
läser även av och påverkas av de vuxnas budskap.  
 
Brodin och Hylander (2002) framskriver att känslor utvecklas ur ett antal biologiskt 
givna affekter med det avser de dels det uttryck som vi kan se hos andra människor, 
dels det som kroppen reagerar på när någon t.ex. blir rädd, arg, ledsen eller glad. 
Affekterna fungerar som vägvisare och ger signaler till omgivningen om vad som 
pågår inuti människan.  Människor påverkas av de känslomässiga dialogerna mellan 
varandra både med och utan ord.  Vidare beskriver Brodin och Hylander hur känslor 
förmedlas via tonfall, röstläge och tempo inte bara genom ord. På detta sätt utvecklas 
alltmer nyanserade känsloliv, självkänsla och sociala kompetens. Var på Brodin och 
Hylander menar är att självkänslan utvecklas successivt genom interaktion med 
omgivningen.  Även Vygotskij beskriver hur barns förhållande till sig själv och hur 
den sociala kompetensen utvecklas i interaktion med andra människor(Strandberg, 
2006). Han beskriver även vikten av ett växelspel mellan inre och yttre dialoger för 
personlig utveckling. Den yttre dialogen sker i interaktionen med andra och den inre 
dialogen är samtalet, tankarna och reflektionerna människor gör inom sig själv. 
 
Även Stern beskriver hur barn i interaktion med andra blir sig själv. Stern menar på 
att ett bekräftande samspel med andra blir barnet sig själv, tydlig för sig själv och för 
andra.  Den vuxnes uppgift blir då att utgå från det enskilda barnets 
kunskapssökande och meningsskapande. Det är då av stor vikt att som vuxen finnas 
till vid barns sida som vägledare, och utveckla och stimulera barnets 
kompetens(Brodin & Hylander 1997). Enligt Dysthe (1996) är både skrivandet och 
samtalandet integrerade i socialt interaktiva inlärningsmönster. Samspelet utgör en 
viktig del av det dialogiska. Även uppföljning, engagemang och delaktighet i 
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aktiviteter bidrar och införlivar barnets svar. För att i nästa steg fortsätta reflektera 
över det barn har sagt och för in barnens åsikter i dialogen mellan varandra till 
undervisningssamtal. Pedagogens roll i det dialogiska klassrummet är att ta reda på 
vad barnets starka sida är och bygga vidare på barnets förståelse och tidigare 
erfarenheter.   
 
Enligt Brodin och Hylander (1997) måste varje pedagog hitta det som känns äkta och 
naturligt som passar precis det här barnet i exakt den här situationen. Vidare anser 
Stern att det kognitiva och det känslomässiga inte går att skilja åt. Alla intryck 
förknippas med en känsla. Barnet lyssnar och tolkar tonläge, tonfall och röststyrka i 
kombination med blick, mimik och kroppsspråk och använder själv i ljud i 
kombination med övriga uttrycksmedel för att göra sig förstått. Delat engagemang, 
nyfikenhet och upptäckarglädje stimulerar barnet att gå vidare. Genom lyhörd 
bekräftelse av olika uttryckssätt hjälper läraren barnet att utveckla sin 
uppmärksamhet, sin känslomässiga kommunikation, sin samhörighet med andra, sitt 
språk och sin förståelse för sammanhang. Därigenom får barnet förutsättningar att 
förstå och relatera utifrån sin egen inre och yttre verklighet, att bli sig själv framhåller 
Brodin och Hylander.  
 
Wennberg (2000) anser att utvecklandet av känslomässig intelligens ger oss ökade 
möjligheter att förstå våra känslor och därmed få större möjligheter att använda 
förnuftet. Det är viktigt att kunna tolka och förstå andra människors känslor, att tolka 
kroppsspråk och andra icke-verbala kommunikationsformer är nödvändigt för att 
människan ska få bekräftelse och må bra. Självkänsla är grunden för mycket som sker 
i våra liv, på våra arbetsplatser, i våra skolor och i våra hem. Att ge barnet god 
självkänsla är målet för vår barnuppfostran anser Wennberg. Även Andersson (2003) 
framskriver i sin avhandling förskolan och skolan som viktiga domän för barns 
utveckling för att öka självkänsla och skapa förmågan till att respektera andra. Även 
Brodin och Hylander (2002) beskriver om när barn får uppleva samvaro, samspel 
och samförstånd i kommunikation med andra kan de så småningom förstå både sig 
själva och andra. Den känslomässiga kommunikationen som sker i förskolan och 
skolan blir betydelsefull och leder till att barn blir sig själva för att de ska utveckla sin 
inlevelseförmåga och sociala kompetens.    

2.2.2 Vad innebär en god självkänsla 
Ett barn med god självkänsla kan lätt hitta nya vänner. Det kan ta ansvar, vara stolt 
över sina prestationer och är kreativ. Ett sådant barn kan även ta på sig nya uppgifter 
och utmaningar. Det kan även hjälpa andra utan egen vinning. Barn med god 
självkänsla kan hantera både positiva och negativa känslor och klarar även av att 
kontrollera sitt humör (BarnTotal, 2010).  

Andersson (2002) skriver fram att barn har god självkänsla när de ser sig kapabla, 
när de förstår att de är betydelsefulla för andra och även då de känner att de kan 
påverka både sitt eget och andras liv. Vidare beskriver Wennberg (2000) att god 
självkänsla omfattar hur vi uppfattar vårt eget värde det vill säga kunskap om vår 
självkänsla. Kunskapen som finns inne i oss själva hjälper oss att på ett lämpligt sätt 
hantera och utveckla det inre. Kunskapen utökar våra möjligheter att ta ansvar för 
vårt uppförande och vår kommunikation så att vi lättare kan hantera olika situationer 
vi hamnar i. Vidare beskriver Wennberg att självkänsla handlar om förmågan att 
tycka om sig själv för den man är.  Att vara sig själv att förstå vad som sker i ens inre, 
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att kunna identifiera de känslor som dominerar en. Lärarens roll är då att se, 
uppfatta, förstå och ana vad en elev kan tänkas känna. 

2.2.3 Varför är det viktigt med en god självkänsla? 
Muschött (2011) beskriver att barn som tidigt uppfattar sig själva som viktiga, bra och 
dugliga individer växer oftare upp med en starkare tro på sig själva. De har även 
mindre behov att få bekräftelse eller imponera på andra för att må bra. En god och 
stark självkänsla gör att vi vågar utmana oss själva och göra nya saker som vi annars 
normalt kanske inte vågar och som i sin tur leder till personlig utveckling.  

Brodin och Hylander (2002) anser att barn behöver bli sedda, förstådda och 
bekräftade i sina känsloupplevelser. För att känslorna har en grundläggande 
betydelse för all mänsklig inlärning.  Vidare anser de att det är viktigt att vi vuxna 
uppmärksammar de uttryck för empati som finns hos barnen för att utveckla deras 
empatiska förmåga med ökande ålder hävdar de. Även Wennberg (2000) lägger 
tonvikt på att utveckla känslomässig intelligens vilket ger oss ökade möjligheter att 
ana och förstå våra känslor och därmed få större möjligheter att använda förnuftet. 
Det handlar inte att ställa känslorna mot förnuftet utan ta ansvar att tolka och förstå 
de egna känslorna. Det är ett sätt att agera förnuftigare. Vi är antingen emotionella, 
medvetna eller rationella omedvetna menar Wennberg.  

2.2.4 Tecken på bristande självkänsla 
Barn med bristande självkänsla kommer förutom att inte känna sig älskat, dugligt 
och tillräcklig, att ha svårt att hantera normal frustration. De undviker nya saker och 
säger saker som exempelvis: ”jag kan inte” eller ”jag kommer inte klara det”. De 
skyller hellre över sina misslyckanden på andra, men är även lättpåverkade av andra. 
Dessa barn med dålig självkänsla har det svårare att utveckla sina talanger och 
begåvningar(Vehkalahti, 2008). 

Andersson (2003) beskriver även hon i sin avhandling hur barn som har dålig 
självkänsla är ängsliga och otrygga i sociala situationer och även i situationer där det 
krävs skolprestationer. Dessa barn har även en överdrivande förmåga till att anpassa 
sig i samvaro med skolkamrater.  De kan då dessvärre lätt ge efter för grupptryck. 
Barn med dålig självkänsla är mycket självkritiska och accepterar lärare och 
kompisars kritik som berättigade. Misslyckande hos dessa barn kan ersättas med att 
vara bråkiga eller aggressiva. 

Andersson (2003) har i sin avhandling gjort en lista som sammanställer tänkbara 
tecken som kan tyda på bristande självkänsla. Hon förklarar även att listan är en 
hjälp och kan tillämpas på barn mellan fem och femton år. Hon redogör även att alla 
barn någon gång kan uppvisa tecken på något beteende, då barns självaktning går 
upp och ner och berör olika områden.  
 

• Bristande impulsivitet  
• Koncentrationssvårigheter 
• Akut ängslig i nya situationer 
• Plågas av personliga misstag 
• Brist på motivation 
• Bristande uthållighet 
• Följer stela tankemönster 
• Underskattar/överskattar grovt sin kompetens 
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• Upplever att de inte själva styr över framgångar 
• Uppfattar att de själva bär skuld för ett misslyckande 
• Utgår från att misslyckandet är ofrånkomligt 
• Svårigheter att arbeta självständigt 
• Ställer sällan frågor 

 
Brodin och Hylander (2002) framskriver att när egna känslor och behov tar över sätts 
empatin ur spel. Den egna fientliga känslan måste gå över och ersättas av en önskan 
så att ingen far illa. Starka känslor kan blockera tankarna därför är det viktigt att ta 
hand om barnets känslor först, bekräfta ilskan, ledsenheten och mildra skammen och 
bli förstådd av både parter i en konflikt reaktion. Den bästa lösningen finns hos den 
vuxnes huvud påstår författarna.  Om barn får en strategi för att klara sig på egen 
hand växer självkänslan menar författarna. Brodin och Hylander (1997) anser att 
skammen sänker självkänslan. 

2.2.5 Skolan uppdrag för god självkänsla  
Läroplanen Lgr11 (Utbildningsdepartementet, 2011) skriver hur skolan har som 
uppdrag att bidra till elevernas harmoniska utveckling.  

Skolans mål är att varje elev 

• kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på 
kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska 
värderingar samt personliga erfarenheter, 

• respekterar andra människors egenvärde, 

• tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling, 
samt medverkar till att hjälpa andra människor, 

• kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja 
att handla också med deras bästa för ögonen, och 

• visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare 
perspektiv.  

(Utbildningsdepartementet, 2011, s. 12) 
 
I Läroplanen står det även hur personlig trygghet och självkänsla grundläggas i 
hemmet, men även skolan har en viktig roll. Läroplanen framhåller även att varje elev 
har rätt att i skolan få utvecklas, känna växande glädje och få erfara den 
tillfredsställelse som det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter.  
 

2.2.6 Pedagogers förhållningssätt för att uppmuntra barns självkänsla 
Lillemyr (2002) beskriver hur lärarens samhällssyn är av avgörande betydelse för 
den sociala uppfattningen denne utvecklar. Han benämner även begreppet 
socialisation som det mest centrala i lärarens sociologiska grundsyn. Denna 
pedagogiska grundsyn står för de processer som innebär att barnet blir socialt och 
skapas förmåga till att göra samhällets värderingar, normer och livsmönster till sina 
egna, samt får färdighet och utvecklar kontakt i att umgås med andra och bli 
självständig som individ.  Även Brodin och Hylander (2002)redogör vikten av 
interaktionens betydelse för barns utveckling av självkänsla. De beskriver även att om 
man själv har tilltro och förstår sig själv är det lättare att förstå och ha empati för 
andra.  
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Lillemyr (2002) framhåller därmed förskolans och skolans betydelse att utveckla 
barnets baskompetens synnerligen i den sociala kompetensen. Under den första tiden 
i förskolan och i skolan behöver barnet få stöd i sina förkunskaper. Det i sin tur leder 
till att barnet kan känna trygghet i förhållandet både till sig själv och till andra och 
anses även vara den bästa grunden för att skapa förutsättningar till att erövra 
kunskap och känna trivsel i skolan.  

Enligt Brodin och Hylander (2002) är det också betydelsefullt att läraren hjälper 
barnet att hantera sina känslor och hitta lustfyllda situationer där intresse och glädje 
kan utvecklas och delas med andra så att barnets självkänsla stärks. När läraren 
skapar situationer där gruppen upplever stimulans, glädje och utgår från deras 
intressen och sätter lagom utmaningar kan barnets självkänsla stärkas och lusten att 
lära främjas. Det är betydelsefullt att läraren hittar varje barns intresse så att 
missförstånd och motstånd inte uppstår så att självkänsla kan utvecklas. När barn 
delar de positiva affekter och intressen och glädje med varandra blomstrar leken och 
lärandet i gruppen. Känslorna smittar och relationen stärks mellan barnen anser 
Brodin och Hylander.   

Även lärare kan bli smittade av barns känslor. Lärare har en förmåga att både 
medvetet eller omedvetet både väcka och släcka barns känslor. Lärare kan dela barns 
känslor genom bekräftelse, men likväl kan missförstånd uppstå och ignorering kan 
ske. Barn läser nämligen av och påverkas av vuxnas budskap(Brodin och Hylander, 
2002).  

Doverborg och Pramling Samuelsson (2000)anser för att förstå barn krävs det att 
lärare utgår utifrån barns perspektiv, där det inte finns rätt eller fel i barnens 
förklaringar. Alla barns sätt att tänka är logiska och självklara utifrån deras tidigare 
erfarenheter. Vidare menar de att barn visar med sin hela kropp och har mycket att 
berätta om vi lärare ger dem tid, möjlighet att tänka och fundera färdigt. Forster 
(2009) beskriver vidare vikten av att vuxna skapar förutsättningar för barn till att 
göra bra saker så de lyckas och stärker sin positiva självbild.  

Även Brodin och Hylander (2002) beskriver vikten av att lärare skapar situationer 
där gruppen upplever stimulans, glädje och utgår från deras intresse och så att de har 
roligt tillsammans. När barn delar positiva affekter och intressen och glädje med 
varandra blomstrar leken och lärandet i gruppen. Då föds nytt intresse och ny glädje 
och känslorna smittar och relationen stärks mellan barnen. En förutsättning för detta 
är kompetent ledning, rimligt stora barngrupper, utbildade lärare samt tillräckligt 
med personaltäthet tillgodoses. När de undervisande avsikter lyckas växer 
kompetensglädjen hos både barn och lärare, vilket i sin tur leder vidare till intresse 
för nya utmaningar. 

Söderberg (2006) beskriver vikten av att om vi vuxna ska kunna vara goda förebilder 
måste vi börja med oss själva och våra svårigheter.  Vi måste även skapa ett positivt 
och innehållsrikt förhållningssätt mot oss själva för att ha mod, kraft och tålamod till 
att vara ansvarsfulla vuxna i våra relationer till barn.  Likaså måste vi bryta mot 
jantelagen och vågar tro på, samt vara nöjda med oss själva, som unika människor 
som vi är och som även vågar göra fel, eftersom vi alla lär oss av våra misstag. 

2.2.7 Metoder för att uppmuntra barns självkänsla  
De 20 teserna (budorden) för att stödja barnets självkänsla: 

1. Se barnet  



11	  
	  

2. Lyssna på barnet  
3. Stöd barnet som individ  
4. Stöd barnen som grupp  
5. Värdesätt barnet  
6. Värdesätt dig själv och gör dig förtjänt av barnets uppskattning  
7. Ge barnet tid  
8. Ge barnet utrymme  
9. Lita på barnet  
10. Var pålitlig  
11. Gläd dig åt framgångar tillsammans med barnet  
12. Ingen är fullkomlig  
13. Samarbeta med barnet  
14. Undersök, experimentera och lär dig tillsammans med barnet  
15. Ha roligt tillsammans med barnet  
16. Lär känna barnet 
17. Väck barnets entusiasm  
18. Acceptera att både du och barnet förändras  
19. Ge beröm på ett skickligt och uppriktigt sätt  
20. Tro gott om barnet 

(Vehkalahti, 2008) 

Enligt Rasmusson och Erberth (2008) är det kreativa tänkandet starkt kopplat till 
känslolivet. De anser även att dramapedagogiska aktiviteterna är kopplade i sin tur 
till ett kreativt tänkande. Det leder till en ökar förmågan till idéer och impulser som 
övergår i direkta handlingar. Även Lillemyr (2002) beskriver betydelsen över hur 
barn utvecklas och erövrar kunskaper på bäst då de får använda sig av alla sina 
sinnen. Han anser att tematiskt arbetssätt och estetiska uttrycksformer är av stor 
betydelse för barns utveckling.  

Forster (2009) redogör hur barn utvecklar en sund självkänsla då vuxna ger stöd och 
uppmärksamhet då barnet utforskar sin omgivning och stegvis möter nya 
utmaningar. Han poängterar vikten av att vuxna fokuserar på det som barnen gör och 
inte på ett färdigt resultat. Det gäller istället att vuxna ger en så kallad beskrivande 
uppmuntran i processen som sker. Forster betonar en gynnsam betydelse över hur 
det krävs fem gånger positiv gemenskap som negativ. Söderberg (2006)beskriver i 
sin tur, att om självkänslan skulle trots allt vara låg hos barn är det viktigt som vuxen 
hela tiden visar barnet att du är intresserad av en dialog. Det är dessutom av 
betydelse att vi som vuxna har tillräckligt mycket mod och kraft att möta det som 
kommer fram från barnet (Söderberg, 2006).  
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Bild1. Sammanfattningsmodell  

Vi har skapat en sammanfattningsmodell som tydliggör vad som är de tre mest 
centrala bitarna över vad som utgör och skapar självkänsla. De är; mitt inre 
jag/Jaget, inre dialog/ inre prat och känslor. Vi har även tagit fram de tre mest 
betydelsefulla metoder och förhållningssätt som vår teoretiska bakgrund framskriver. 
De är; delaktighet/ demokrati, interaktion och yttre dialog, samt estetik.  

3 Metod 

3.1 Närmandesätt 
Då vi valde att arbeta med vår studie såg vi det kvalitativa synsättet som en 
inspirerande grund. Att i interaktion med eleverna skapa ett arbete, såg vi som något 
extra betydelsefullt. Stukát (2005) beskriver hur det kvalitativa synsättets 
huvuduppgift är att tolka och förstå det resultat som uppstår och inte generalisera. 
Det handlar om att vilja gestalta eller karaktärisera något. Några vanliga metoder 
som används inom det kvalitativa synsättet är ostrukturerade observationer och olika 
öppna intervjuformer. Med detta som grund blev denna form av synsätt extra 
intressant och en gynnsam förutsättning för oss då valet av forskningsmetod vi 
tillämpat i denna studie är aktionsforskning. Det positiva vi ser med att använda oss 
av en kvalitativ forskning är det att vi får direkta återkopplingar från eleverna.  
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3.2  Aktionsforskning som design och urval 
Vi valde att arbeta med aktionsforskning som beskrivs som ett utvecklingsarbete. 
Denscombe (2009) beskriver hur aktionsforskning huvudsakligen är praktisk och 
tillämpande. Den skapar förutsättning till att arbeta processinriktat i verksamheter. 
Vi ser aktionsforskning som ett mångsidigt sätt att arbeta mer djupgående för att 
kunna arbeta mot en förändring. Denscombe menar på att aktionsforskning 
innefattar två integrerade processer och de är forskning och handling. Vidare 
beskrivs det som om ”processerna forskning och handling är integrerade, så måste 
aktionsforskningen involvera deltagaren på ett mycket nära sätt” (s.171). Denscombe 
beskriver hur aktionsforskningen i sin natur är en form av deltagarforskning.  
Därmed föll det sig naturligt att vårt urval av deltagare blev alla som involverats i de 
klasser vi tillämpat vårt utvecklingsarbete.  

3.3 Datainsamlingsmetoder  
Vi har använt oss av olika verktyg såsom; handledning, då vi haft diskussioner och 
fått råd och tips av våra handledare.  Vi har använt oss av gruppdiskussioner eller så 
som vi ser det som, intervjuer i form av fokusgrupper. Denscombe (2009)beskriver 
hur fokusgrupper består av en liten samling människor som har förenats av en 
moderator (forskaren) för att undersöka uppfattningar och attityder, känslor och 
idéer inom ett speciellt ämnesområde. Vi har dessutom använt oss av observationer, 
som huvudsakligen är byggt på ögats direkta iakttagelser av eleverna (Denscombe, 
2009). Observation är ingen enkel process och den är ytterst känslig för forskarens 
uppfattning. Denscombe beskriver hur våra bedömningar påverkas av våra tidigare 
erfarenheter, vanor och vårt nuvarande tillstånd. Portfolio var också något vi använde 
oss av då vi samlade in elevernas alster och formade till egna ”det här är jag” böcker. 
Det var bland annat materialet till den boken vi skapat, samt elevernas dagböcker och 
bilder de målat. Slutligen har vi och eleverna i åk:5 använt oss av dokumentation/ 
loggbok/dagbok. Bjørndal (2005) beskriver hur loggbok innebär att anteckna ner 
sina observationer, tankar och funderingar i en anteckningsbok i slutet av en lektion, 
arbetsdag eller en arbetsvecka. Syftet vi haft med loggbok är i samsyn med det 
Bjørndal redogör, att det skall skapa en djupare förståelse för den pedagogiska 
verksamheten och kunna reflektera över den egna praktiken.  

3.4 Hänsynstagande utefter de forskningsetiska principerna 
Vi har i anspråk till de forskningsetiska principerna förhållit oss till 
informationskravet då alla berörda i vårt utvecklingsarbete informerats om studiens 
syfte. Elevernas vårdnadshavare har informerats genom ett missiv brev som finns 
under bilaga 1. I förhållande till samtyckeskravet valde deltagarna med 
vårdnadshavarnas samtycke att delta i forskningen. I avseende med 
konfidentialitetskravet är alla anonyma och skolorna där våra forskningar bedrivits 
onämnda.  Slutligen har vårt utvecklingsarbete tagit hänsyn till nyttjandekravet då all 
information från enskilda individer endast är avsedda för studiens ändamål 
(Vetenskapsrådet, 2002).  

3.5 Datainsamling 
Då vi har använt oss av det kvalitativa förhållningssättet i vårt arbete, har vi arbetat 
med aktionsforskning och i och med det använt mestadels observationer, 
diskussioner och logg. Logg har hjälpt oss att kritiskt reflektera och analysera över 
vårt arbete, för att utvecklingen skall gå framåt. Observationerna vi har gjort har legat 
tätt ihop kopplad med loggen vi fört. På så sätt att det som observerat skrivit ner i sin 
logg och därefter kritiskt reflekterats och analyserats. Diskussionerna har varit ett bra 
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sätt anser vi då vi velat få fram elevernas åsikter och arbetat demokratiskt. På så sätt 
har vi kunnat använda oss av elevernas åsikter och önskemål som inslag i 
undervisningen. En av oss har även låtit eleverna föra egna loggböcker (dagböcker) 
under projektet gång. Det har varit ett givande sätt både för henne och för eleverna. 
Eleverna har kunnat reflektera över sina anteckningar och börjat föra inre dialoger 
(Strandberg, 2002) som i sin tur utvecklat dem. Vi ser ytterligare fördel i att eleverna 
fört logg, då Marielle med hjälp av elevernas logg kunnat tilldelas information för att 
utgå och bemöta dem på ett bra sätt. Process beskrivning 

4 Processbeskrivning 

4.1 Utgångsläge 
Vår studie grundar sig i ett tematiskt arbetssätt med att stärka elevers självkänsla i 
form av ett utvecklingsarbete. Utvecklingsarbetet har utförts i kommunala skolor som 
ligger i Mellansverige. Vi kallar skolorna och den av oss som utfört utvecklingsarbetet 
där, vid namn A och B. Då I studien föll det sig så att en av oss har gjort en 
aktionsforskning med två rundor. Den andra har gjort sin aktionsforskning i 
flerstegsprocesser. Vi har gjort våra utvecklingsarbeten på olika sätt på grund av att 
eleverna är i olika åldrar, har olika förutsättningar och olika behov. A gjorde sitt 
utvecklingsarbete i en årskurs 5:a. Klassen bestod av 25 elever, varav 12 flickor och 13 
pojkar och med en behörig lärare. I årskurs 5:an fanns det endast ett fåtal elever med 
annan nationalitet och modersmål. Däremot har nästan hälften av klassen 
åtgärdsprogram. B gjorde sitt utvecklingsarbete i en ålders integrerade klass som 
bestod av 22 elever varav 1o flickor och 12 pojkar där alla elever hade utländskt påbrå 
och med ett annat modersmål än svenska. Klassen bestod av 6 pojkar och 5 flickor 
som gick i år 1 och 6 pojkar och 5 flickor som gick i år 2, samt med en behörig 
klasslärare.  

4.2 Aktioner  

4.3 Aktion på skola A 

4.3.1 Aktionsrunda 1  

4.3.1.1 Syfte 
Mitt inledande syfte är att starta upp elevernas tankeprocesser om sig själva. Då 
eleverna arbetade med sina ”det här är jag böcker” och dagböcker är det för att de 
komma åt sitt inre och börja reflektera över vilka de är och hur de känner och tycker. 
Tanken med att använda sig av rundan är att synliggöra alla eleverna och låta alla 
komma till tals. Det syftade även till att eleverna skulle våga stå för sina åsikter och 
stärkas som individ. Detta ligger även till grund för arbetet med de 
dramapedagogiska övningarna och åsiktsövningen, samt att de i sin tur skall leda till 
att eleverna skulle se likheter och olikheter hos varandra. Att arbeta med övningen 
hemlig kompis är för att eleverna skulle skapas möjlighet till att öka sin empatiska 
förmåga och reflektera över sitt sätt att vara mot andra. Det i sin tur för att öka barns 
självinsikt och bygga sitt inre, för att det i sin tur skulle leda till bättre självkänsla. 
Tanken med att eleverna ger något till sin hemliga kompis är att stärka dem i att våga 
ge något till någon.  Det är även en bra övning för att träna elevers minne, så de 
kommer ihåg vem som de är hemliga kompisar till. Syftet med den bildskapande 
övningen till musik var för att eleverna skulle få utrycka sina tankar och känslor i sitt 
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skapande. Det leder vidare till att det eleverna skrev om sina målningar var för att de 
skulle få sätta ord på sina tankar och känslor. För att lyfta övningen ett steg längre, 
var tanken med att få förklara sin bild är att nu blir alla elevers bilder synliggjorda. 
Det i sin tur ger eleverna möjlighet att reflektera över innehåll, uttryck och form som 
kan gestaltas på olika sätt (Bendroth Karlsson, 1998). Syftet med den avslutande 
utvärderingen bygger på att få fram elevernas åsikter. Det i sin tur ligger till grund till 
kommande projektomgång.  

4.3.1.2  Genomförande 
Jag gick igenom utvecklingsarbetets syfte, med att alla elever skulle kunna känna att 
de duger som de är. Därefter gick jag igenom hur veckan som jag tänkt den kommer 
se ut. Under presentationen gick jag igenom att de skulle få arbeta med att skapa sin 
egen ”Det här är jag” bok. Eleverna fick till uppgift att dagligen skriva dagbok som 
även det skulle ingå i den kommande färdigställda ”Det här är jag” boken som 
eleverna nu skall få arbeta fram. Under hela utvecklingsarbetets gång har eleverna 
vid tillfällen då de har en stund över, eller istället för tystläsning och vid eget arbete, 
fått arbeta med sin egna personliga ”Det här är jag boken”.  De fick denna vecka ha en 
varsin hemlig kompis som de hade till uppgift att visa lite extra omtanke mot. De fick 
även till uppgift att måla en bild till sin hemliga kompis, som de fick ge sista tillfället 
av denna omgång. Någon gång varje dag använde jag mig av något som kallas 
rundan. Här får alla elever möjlighet att komma till tals och säga hur de känner sig. 
Vill någon elev inte berätta får de passa. Jag använde mig även av dramapedagogik. 
Denna omgång använde jag mig av en dramaövning som heter ”Vem är med i din 
grupp”? (Fountain, 1997). Den går ut på att eleverna parar ihop sig med de som 
tycker likadant. Det gäller att viska till varandra. Sedan diskutera om det 
gemensamma innehållet. Jag använde mig även av en värderingsövning som heter; 
Åsiktsövningar (Söderberg, 2006). I denna övning sitter eleverna på sina stolar i ring 
med ryggarna inåt till en början. Efter mittenfrågan får eleverna vända sig om och 
fortsätta svara på frågorna. Handen upp i luften står för ”ja” handen ner står för ”nej” 
och armarna i mitt läge står för ”kanske eller ibland”. Eleverna fick till uppgift att 
måla en bild till musik. Under tiden låten ”In the Moment” av Hans Gustavsson 
spelades fick eleverna måla sina inre bilder och känslor som musiken symboliserade 
för dem. Eleverna fick även till uppgift att skriva en tillhörande text till bilden. 
Eleverna fick på valfritt papper skriva en tillhörande text och förklaring om sin 
målning. Efter eleverna målat och skrivit var det min handledares tid för lektion. Hon 
ville inte att mitt tema skulle sluta där, utan såg sin chans att lyfta denna uppgift 
ännu längre. Eleverna fick nu översätta sin text till engelska och därefter på engelska 
beskriva den för klassen. Slutligen fick eleverna berätta om sin målning för varandra. 
Här blev det en interaktiv planering (Stensmo, 2008). Där jag och min handledare 
tillsammans med eleverna lät arbetet övergå till nästa ämne. Avslutningsvis denna 
omgång var det dags för en gemensam utvärdering med eleverna.  Nu började jag en 
nya runda där eleverna fick säga hur de upplevt veckan och hur de skulle vilja 
utveckla vårt arbete nästkommande vecka. 

4.3.1.3   Elevernas respons 
Jag upplevde då eleverna blev introducerade om att skriva och skapa sina ”det här är 
jag boken” och dagbok som positivt. Under de gånger vi hade rundan var det ingen av 
eleverna som passade, utan alla beskrev hur de kände sig. När dramaövningen ”vem 
är med i din grupp” genomfördes, var det mycket rörigt i klassen. Jag uppfattade att 
eleverna var ofokuserade och de följde inte anvisningarna om att viska utan frågade 
bara rakt ut till varandra. Däremot när vi bytte övning och hade åsiktsövningen blev 
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eleverna genast fokuserade och svarande koncentrerat. Däremot kunde jag läsa av 
hur vissa elever och framförallt en flicka tvekade flertalet gånger då hon skulle svara. 
Då jag ställde frågan om de känner att de duger så som de är, kom handen endast upp 
lite grann. Då eleverna fick måla en varsin bild till musiken var det en pojke som 
målade en ledsen pojke på sin bild. Han berättade att han upplevde musiken som 
sorgsen och att pojken på bilden kände sig ensam. När den avslutande utvärderingen 
genomfördes berättade alla under rundan hur de upplevt veckan och gav förslag på 
vad de ville ha för inslag i nästa projektomgång. Eleverna kom upp med önskemål att 
fortsätta med hemlig kompis, men istället för att rita något önskar de få skriva ett 
brev istället. De gav även förslag på att fortsätta med drama och ville genomföra en 
övning jag gjort med eleverna vid ett tidigare tillfälle i klassen.  

4.3.2 Aktionsrunda 2  

4.3.2.1 Syfte 
Arbetet är att synliggöra alla elever och låta alla få komma till tals, våga stå för sina 
åsikter och stärkas som individ. Övningen handlar även om att se likheter och 
olikheter hos varandra. Varför jag valde att låta eleverna skriva ett brev var för att 
tillgodose eleverna intressen och behov. Rundan var också ett sätt för eleverna att 
sätta ord på sina känslor och stå fast för sina åsikter. Hemliga kompis projektet har 
varit för att eleverna skall synliggöra varandra, skapa gemenskap och utvecklas själva 
som individer. Att presentera sig själva genom att använda ett föremål kan 
konkretisera både för sig själv och för andra hur vi upplever och ser på oss själva. Det 
är ett sätt för eleverna att börja se på sig själva på flera sätt. Avsikten med filmvisning 
var att få eleverna till att reflektera över hur man är och även börja uppskatta sig själv 
för den de är. Syftet med ”det här är jag boken” har varit att eleverna fick möjlighet 
till att reflektera och konkretisera för sig själva i form att skrift och bild om vilka de 
är. En tanke med arbetet var även att få eleverna att mer och mer börja uppskatta sig 
själva och känna att de duger som de är. Utvärderingen var för att jag ville få veta om 
vårt arbete för att stärka barns självkänsla ger någon effekt. Det var även för att ta 
reda på om eleverna själva känner att det hjälpt dem. Mitt ansvar som lärare handlar 
bland annat om att synliggöra alla elever och föra in det demokratiska i det som 
gjordes tillsammans. 

4.3.2.2  Genomförande 
Under andra omgången av aktionen arbetade jag med hemlig kompis. Med initiativ 
från eleverna fortsatte jag även denna omgång med hemlig kompis med klassen. Nu 
fick eleverna åter igen skriva sitt namn på lappar och dra en ny hemlig kompis. 
Eftersom eleverna själva har gett önskemål om att få skriva ett brev och ge till sin 
hemliga kompis fick de göra det. Eleverna fick även gissa vem som varit deras 
hemliga kompis. Denna omgång avslutades hemliga kompis delen med att eleverna 
fick lämna över sina brev de skrivit till sin hemliga kompis. Jag har även visat ett 
klipp med en man utan armar och utan ben som pratade om att duga som man är. 
Där efter diskuterade vi kring filmen. Vi dramatiserade en övning som heter 
”bussen”, som handlar om att alla sitter två och två på ett långt led, längt fram sitter 
busschauffören som skall locka upp en resenär som i sin tur ”smittar” alla 
passagerare med sitt beteende. Denna dramaövning blev ett inslag på elevernas 
initiativ. Där efter dramatiserade vi leken ”Vem är med i din grupp”? Jag bjöd in 
eleverna i övningen, då de fick vara med och säga vad de skulle arbeta med för 
intressen. Jag fortsatte även dagligen med rundan med eleverna. I början av veckan 
fick eleverna till uppgift att ta med sig ett föremål som symboliserar dem. Det fick de 
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presentera för varandra. Jag delade ut elevernas ”Det här är jag boken”. 
Avslutningsvis delade jag ut en utvärdering av projektet som eleverna fick svara på. 
Där fick de svara på hur de upplevt projektet och om det har givit dem något i syfte 
med att ha stärkt deras självkänsla.  

4.3.2.3 Elevernas respons 
Rundan har fungerat alldeles utmärkt under hela projektet. Eleverna har utan 
problem beskrivit hur de känner sig. Denna omgång fungerade ”vem är med i din 
grupp” betydligt bättre. Jag kunde se på eleverna hur de tyckte det var roligt att få 
vara med och bestämma över innehållet i övningen. Då eleverna skulle ha med sig ett 
föremål hade bara hälften med sig till det tänkta tillfället. De andra fick på sig till 
dagen efter att ta med sig.  Eleverna utförde trots allt denna uppgift på ett fantastiskt 
sätt, då alla i slutändan haft med sig ett föremål och utan större svårigheter 
presenterade sig genom sitt föremål. En pojke som har stora svårigheter visade 
gladeligen upp en mobiltelefon och sa ”det är min grej”. Han menar på att han tycker 
om elektroniska föremål. En flicka visade upp sitt Taekwondobälte och berättade att 
det var hennes största intresse. Denna flicka har jag otaliga gånger under min tid i 
klassen haft enskilda samtal med då hennes självkänsla är låg. Det uttrycker sig inte i 
det flickan gör i drama och då hon är med i diskussioner. Det är endast då det skulle 
skrivas och ritas som det tar otroligt lång tid. Det skall ritas precis och skrivandet tar 
tid då flickan även har dyslexi. Hon förklarade att det hon ville prestera skulle vara så 
bra som möjligt för att känna att hon duger, samt göra sin mamma stolt. Flickan 
svarade även i sin utvärdering att projektet hjälpt henne mycket och att hon tyckt det 
varit roligt att göra övningar tillsamman. Hon skrev hur hon känner att hon nu duger 
som hon är oavsett vad andra tycker. Hon skriver även hur hon känner sig stärkt, 
men skulle behöva ännu mera stöttning i sin personliga utveckling. Då eleverna 
skulle ge sina brev till sin hemliga kompis blev det även svårigheter då pojken med 
svårigheter inte hade skrivit något till sin. Han beskrev att han bara inte haft lust att 
skriva. I det stora hela beskrev eleverna i den avslutande runda att de upplevt 
projektet som roligt och i deras utvärderingar kunde jag läsa hur de flest tycker att 
arbetet varit givande i syfte till att stärka deras självkänsla.  

4.4 Observation av pojke  
Under min tid i åk5.an observerade jag extra en pojke i klassen. En pojke som i störta 
allmänhet uppfattas som glad och trygg. När vi hade Rundan sa han ofta att allt var 
bra och att han kände sig glad. Han var med på alla övningar vi gjorde och ställde 
frågor om det var något han undrade över. Däremot framstod det tydligt att det är 
något som finns djupare i pojken då han skulle beskriva sig själv genom ett föremål 
tar fram en glasflaska fylld med vatten från pojkens landställe. Han förklarade att det 
var ett ställe där han trivs. Han hade även med sig en sten som han beskrev 
symboliserar trygghet för honom.  Han beskrev sitt behov av att få känna trygghet. 
Han berättade om hur han ibland känner sig orolig och osäker. Då vi slutligen gjorde 
utvärderingen beskrev pojken hur han duger ganska bra som han är och att han 
känner sig modigare nu än innan.  

 

4.5 Aktion på skola B 

4.6 Aktionsbeskrivning 
Jag har valt fokusera på två elever med invandrarbakgrund med svag svenska för att 
se hur de kan få vara delaktiga att uttrycka sina känslor när de har svårt med språket. 
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Eleverna kommer att benämnas med kön, som flicka 1 och pojke 1 för att tydliggöra 
vem som uttrycker vad.  
 

4.6.1 Steg 1  

4.6.1.1 Syftet  
Syftet med denna aktivitet är att väcka elevers tankar om självkänslor, genom 
samspel, musik och bild, få eleverna uttrycka sina tankar och känslor estetisk så att 
alla vågar komma till tals med sina känslor. 

4.6.1.2 Genomförande 
Under första veckan presenterade jag mig för klassen och informerade vad jag har för 
syfte. Vidare observerade och dokumenterade jag elevernas kunskaper för att bättre 
kunna planera arbetet efter elevernas nivå och behov. Flerspråkiga elever med svag 
svenska hjälpte jag med kroppsspråk och konkreta föremål och bilder även en 
klasskompis som talade samma språk tolkade för att eleverna ska vara med i 
gruppen.  I steg ett inledde jag med att fråga eleverna i helklass vad känslor innebär 
för dem. Sedan informerade jag dem att de kommer att lyssna på fyra olika 
musikstycken och därefter rita vad och hur de känner till varje musikstycke om sina 
känslor. Vidare berätta för varandra två och två om teckningen de har ritat. Efter 
eleverna har berättat färdigt om sina teckningar ställde jag frågor i helklass för att 
utveckla elevernas förståelse och kunskaps förmåga om vad känslor innebär. Efter 
varje aktivitet tillfrågas eleverna hur och vad de tyckte om aktiviteten för att bättre 
kunna tillfredsställa dem i fortsatta arbetet.  

4.6.1.3 Elevernas respons  
När jag frågade vad känslor innebär räckte flera elever upp handen och kom med 
olika förklaringar. De elever som inte räckte upp handen var de som hade dålig 
svenska. Då vi lyssnade på olika musik stycken satt alla på sina stolar tysta och 
lyssnade även de eleverna med dålig svag svenska satt och lyssnade. Vidare ritade 
eleverna med olika färgpennor på ett ritpapper. Elever med invandrarbakgrund hade 
lite svårt att komma igång med ritande. Då jag förklarade för dem ritade de. Under 
ritande ropade flera elever till mig och visade sina bilder.  Elever med svag svenska 
visade olika ansiktes uttryck medan de som hade mer språkförmåga ritade och skrev 
pratbubbla också. Elevernas teckningar visade deras egna känslor uttryck efter den 
musik de lyssnade till med olika motiv och färger.  Vid gruppdiskussion satt eleverna 
två och två och berättade vilka känslor de har ritat för varandra. Jag gick runt och 
lyssnade. Pojke 1 säger ”jag har ritat glada ansikten” efter en tolkning av en 
klasskompis.  Flicka 1 säger ” jag har ritat tre glada och ett ledset ansikte”.   
 

4.6.2 Steg 2  

4.6.2.1 Syftet  
Här är syftet att öka elevernas engagemang, att lyssna på varandra och bli medveten 
om hur och vad känslor innebär även för att utveckla elevernas språk .  

4.6.2.2   Genomförande 
I utvecklingsarbetet fortsatte jag att inleda med att läsa en boken Tilda med is och sol 
(Wilke & Koleff, 2003). som handlar om känslor, is och sol tankar för att väcka och 
främja elevernas tankeprocesser om känslor. Alla elever satt på mattan med släckt 
ljus och jag började läsa tydligt och uttryckte mig med kroppsspråk, olika tonläge och 
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visade bok bilderna för att göra berättelsen spännande och intressant så att alla 
kunde följa med och förstå vad berättelsen handlar om. Sedan ställde jag frågor för 
att öka elevernas förståelse om vad boken handlar. Jag ställde frågor utifrån boken. 
Jag bekräftade deras svar med följdfrågor. Jag avslutade med hur deras dag varit, om 
de har känt is- eller soltankar för att koppla till elevernas vardagsliv så att de blir mer 
medvetna om sina och andras känslor samt för att stärka deras självkänsla och 
självförtroende.  

4.6.2.3 Elevernas respons  
Under högläsning satt alla elever på mattan i en cirkel.  Pojke 1 med svag svenska 
hade svårt att sitta still och lät med sin mun eller gick på toaletten. Jag bad pojken att 
sluta. Då jag läste med olika tonläge och kroppsspråk satt han också tyst och tittade 
på mig. När jag ställde frågor om vad boken handlade räckte mer än halva klassen 
upp sina händer. De elever som inte räckte handen var de elever som inte kunde 
svenska språket. Därefter avslutade jag med att fråga alla vilka känslor de har upplevt 
idag.  Pojke 1 säger ”glad”. Flicka 1 säger ”jag har varit lite ledsen på rasten och sedan 
lite glad”.  

4.6.3 Steg 3  

4.6.3.1 Syftet  
Syftet är att utveckla och stärka elevernas förståelse om självkänslor genom att titta 
på film, reflektera och samspela med varandra på demokratiskt sätt samt att arbeta 
med skapande för att motivera och synliggöra elevers olika känslor där alla vågar 
uttrycka sig. 

4.6.3.2 Genomförande 
I utvecklingsarbetet skulle eleverna titta på en film. Efter filmen diskutera och 
reflektera filmen och sedan skapa ett collage som handlar om olika känslor uttryck, 
om sol- och istankar. Eleverna klippte bilder från olika veckotidningar och skrev en 
text till bilden och sedan klistrade den i collaget. Alla elever fick göra en soltanke och 
en is tanke och synliggjorde sina självkänslor genom att skriva en text till bilden.  
Collaget sattes på väggen ut i hallen för att alla kan se den. De elever som var färdiga 
fick göra en känsloloppa och skrev olika känslobegrepp och målade den för att sedan 
öva med en kompis om olika känslor uttryck.  Jag avslutade med att fråga vad de 
tyckte om att arbeta med känslor på detta sätt.  Efter rasten kom flera elever och 
frågade om de också får ta med sig sin loppa ut. Följden av detta blev att eleverna 
vågade synliggöra sina känslor och tankar genom film, samspel och skapande. 

4.6.3.3 Elevernas respons  
Alla elever satt på sina stolar tysta och tittade på filmen. Flicka 1 skrattade medans 
hon tittade på filmen. Även pojke 1 skrattade och satt tyst och tittade på filmen. Vid 
utförande av collage av sol- och istankar tittade eleverna på olika tidningar och flera 
frågade mig vad de ska klippa. Elever med dålig svenska frågade vad de ska klippa för 
bilder. Jag hjälpte dem konkret genom att visa bilder och med kroppsspråket. Då 
eleverna skulle skriva sina tankar kring bilden ropade flera på hjälp och frågade efter 
ord stavelse. Elever med annat modersmål hade svårt att komma på ord att skriva på 
collaget. Eleverna hade varierande bilder med olika känsla texter på collaget.  Vid 
skapande av känsloloppan säger flicka 1” får jag ta loppan ut på rasten”. Ja svarade 
jag henne. Vid slutet av lektionen satt alla på mattan och jag frågade vad de har lärt 
sig om soltankar och is tankar flicka 1 säger ”jag vet jag vad en sol tanke betyder” och 
förklarar ”att med soltanke känner jag mig glad och med en istanke ledsen”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
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4.6.4 Steg 4  

4.6.4.1  Syftet  
Här är syftet att öka elevernas självkänsla och främja elevernas sociala samspel i 
grupp, genom drama och samspel där alla får uttrycka sig i tal och med kroppsspråk 
och vågar ta plats.  

4.6.4.2   Genomförande 
För att främja elevernas förståelse om självkänslor, fortsatte utvecklingsarbetet med 
att spela teater. Jag frågade eleverna på samlingen att de som vill spela räcker upp 
handen.  Jag skrev elevens namn med den grupp som eleven vill spela med.  Eleverna 
valde egen grupp själva. Vidare fick gruppen tid att diskutera på fritidsscenen för att 
få utrymme till samspel och utförande. Eleverna kom överens tillsammans om vad de 
ska spela och träna på för att senare framföra pjäsen inför klassen. Efteråt ställde jag 
frågor till klassen vad de tyckte om pjäs och vilka känslor gruppen visade för att 
stärka deras förståelse om olika känslor. Sedan tackade jag gruppen och klassen för 
deras engagemang. 

4.6.4.3 Elevernas respons  
Under samlingen räckte många elever sina händer upp och gav varandra signaler 
med händer för att tillhöra samma grupp. Vid träning av pjäsen satt eleverna på 
fritidsscenen. Medan jag informerade talade gruppen i mun på varandra. Under 
planeringen var alla elever delaktiga, dock inte de elever som inte kunde språket men 
under förutsättning av mitt stöd och en klasskompis tolkade kunde även de delta i 
gruppen. Sedan kom gruppen och frågade om de kan få låna en filt. Ja svarade jag.  
 

4.6.5 Steg 5 

4.6.5.1 Syftet  
Syftet är att främja elevernas samarbete i gruppen och utveckla förståelse om 
självkänslor och empati för varandra genom att visa sina känslor fysisk inte bara 
verbalt utan även med kroppen.  

4.6.5.2 Genomförande 
Vidare fortsatte utvecklingsarbetet gruppvis i helklass med att gestalta olika staty 
övningar eller figurer som också handlar om självkänslor. Varje elevgrupp fick tid att 
diskutera och komma överens vad och hur de vill visa eller gestalta sin roll inför 
klassen.  Vidare skulle klassen räcka upp handen och berätta vad gruppen föreställer 
för gestaltning och vad de visar för känslor. När alla framförde sina uppdrag frågade 
jag eleverna hur de tyckte att visa känslor på det här sättet och hur det känns om 
någon i gruppen inte samarbetar. För att främja elevernas samspel med varandra och 
öka deras förståelse om självkänslor bättre. 

4.6.5.3 Elevernas respons  
Eleverna satt på sina stolar när jag informerade om övningen. Då de övade med sin 
grupp var eleverna lite pratiga i klassrummet. Elever med svag svenska tolkade en 
klasskompis till för att de ska förstå. Vid uppvisning av övningen visade varje grupp 
olika kropps forms uttryck som i liggande och stående ställning glada, arga och 
ledsna miner och flera andra figurställningar även elever med svag svenska visade.  
Eleverna tittade och skrattade. Då jag ställde frågor svarade de flesta att det var roligt 
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och kul och kommenterade varandras övningar.  Flicka 1 säger ” kul” och  Pojke 1 
säger ”rolig”.  Elever vågade uttrycka sig med kroppen under denna steg.  
 

4.6.6 Steg 6  

4.6.6.1   Syftet  
I detta avslutande steg är syftet utveckla samspelet tillsammans på demokratiskt 
både i helklass och i mindre grupp. Där inget är rätt eller fel och alla är unika på sitt 
sätt att uttrycka sig på, så att eleverna vågar komma fram med sina tankar och 
känslor.  

4.6.6.2   Genomförande 
Vidare har jag informerat eleverna i helklass att de kommer att arbeta gruppvis med 
olika texthändelser där de får diskutera och lösa situationen om vad är rättvist och 
vad är orättvist. Jag läste texthändelsen tydligt och anpassade den efter gruppen för 
att förverkliga deras tankar och funderingar. Dessutom involverades eleverna in i 
texthandlingen för att tydliggöra och kunna se helheten även för att öka deras 
förståelse för att lösa situationen på bästa möjliga sätt. Vidare skulle gruppen 
redovisa inför klassen. Efter redovisningen ställde gruppen frågor till klassen och jag 
stödde och utvecklade deras frågor genom att fråga varför och förklara hur för att 
främja elevernas förståelse om rättvisa och orättvisa på demokratiskt sätt. Eleverna 
fick även tid till att diskutera och reflektera i helklass efter redovisningen för att 
främja elevernas självkänslor så att de vågar uttrycka sina känslor.  För att få alla till 
komma till tals.  Efter det tackade jag gruppen för ett bra arbete och goda tanke 
förslag och lösningar.  

4.6.6.3 Elevernas respons  
Elevgruppen satt vid ett bord på fritids och tittade på mig medan jag läste 
texthändelsen och sedan diskuterade gruppen tillsammans. Elever med svag svenska 
hade svårt att vara med och diskutera med gruppen.  Elever frågade om de får rita 
och skriva på ett ritpapper. Ja, svarade jag. Elever med svag svenska språk var också 
delaktiga på detta sätt. Flicka 1 säger ”jag vill inte skriva bara rita”. Pojke 1 säger inget 
men när en klasskompis tolkar för honom säger pojke 1 ”rita”. Då jag ställde frågor 
väntade jag in elevernas svar så att alla fick uttrycka sina tankar och komma till tals.  

5 Analys 

5.1 Intresse 
I samsyn med Vygotskij (Strandberg, 2002) ser vi den yttre dialogens betydelse över 
att öppet diskutera med eleverna hur vi hade tänkt med vårt utvecklingsarbete för att 
väcka elevernas intresse.  För att fånga upp elevernas intresse och engagemang är det 
då betydelsefullt att som läraren skapa kreativa och meningsfulla miljöer och möta 
eleverna på ett demokratiskt sätt, utefter elevers behov och förutsättningar. Det i sin 
tur gynnar elevers lärande och självkänsla.   

Läroplanen (Utbildningsdepartementet, 2011) skriver att skolans uppdrag skall bidra 
till elevers harmoniska utveckling. Det gäller för lärare på så sätt som Forster(2009)  
beskriver att komma med positiv beskrivande i elevers process, istället för att 
berömma färdiga resultat. I samsyn med det ser vi betydelsen av att arbeta med vår 
studie i syfte med att stärka elevers självkänsla. Vi anser att om eleverna känner sig 
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stärkta i sin självkänsla, blir deras utveckling mer harmonisk och deras förmåga till 
att möta nya utmaningar stärks. Vi ser även att det kan vara sammankopplat och 
påverka elevers skolresultat i samsyn med det Forster beskriver som ovan. 

5.2 Estetikens betydelse 
Eftersom känslolivet är så starkt kopplad till det kreativa tänkandet så som 
Rasmusson och Erberth (2008) framhåller, anser vi att det var av betydelsefullt att 
använda sig av bland annat dramapedagogik för att öka barns självkänsla. Lillemyr 
(2002) anser att tematiskt arbetssätt och estetiska uttrycksformer är gynnsamt för 
barns utveckling. Dramapedagogik var en av metoderna vi tillägnade under våra 
utvecklingsarbeten. Vi kunde under de dramapedagogiska situationerna se ett ökat 
engagemang och utveckling från första omgången i aktionerna processen till slutet av 
dem. Då den på skola A först beskrev hur eleverna var röriga vid första tillfället då 
hon använde sig av dramaövningen ”vem är med din grupp”, tills att då hon använde 
den i den andra omgången av aktionen då klart kunde se och känna förändring i 
elevernas engagemang. Troligtvis kan förändringen bero på så som Dysthe (1995) 
beskriver att elevernas engagemang och delaktighet ökar då eleverna själva känner 
delaktighet. 

Även de estetiska ämnena som musik och bild upplever vi hur de stärker elevernas 
självkänsla. Vi kan se det så som Lillemyr (2002) beskriver att elever har lättare att ta 
till sig då de får använda sig av flera sinnen. Vi kunde exempelvis observera hur 
eleverna levde sig in i sitt skapade, då de fick måla till musik. Den på skola B såg 
under sitt utvecklingsarbete hur både pojke1 och flicka 1 kunde följa med och 
uttrycka sina känslor genom att rita till musik. Genom teckningen kunde de 
synliggöra sina känslor. I samsyn med det Vygotskij beskriver ser vi att genom 
samspel och tydliga och yttre sociala interaktioner kan elevernas kunskap utvecklas. 
Det är då betydelsefullt att läraren har ambition att hitta den proximala 
utvecklingszonen för barns lärande(Strandberg, 2006). Vi kan dra slutsats om att 
eleverna bättre kom till tals vid de estetiska uttrycksformerna, särskilt i bild och 
drama där de vågade uttrycka sig både muntligt och kroppsligt. Det gällde alla elever 
oavsett ålder, kön eller etnicitet. Därmed anser vi att det är viktigt att läraren har 
olika strategier för att göra lärandet lustfyllt och spännande för att utveckla elevernas 
lärande och hjälpa till att stärka elevers självkänsla. 

För att öka elevernas förutsättningar på ett meningsfullt sätt utvecklade den i skola B 
arbetet med bilden genom att ställa öppna frågor om elevernas teckningar och om 
musiken. Den som var i skola B kunde avläsa att vid helklass diskussion hade 
eleverna med svenska som andraspråk svårare att uttrycka sig. Anledningen till det är 
troligtvis att eleverna har svårt att förstå det svenska språket. I mindre grupp kunde 
den i skola B däremot se hur eleverna bättre kom till tals genom att läraren hade mer 
tid att stödja de flerspråkiga elever och kunde dessutom hjälpa eleverna med 
kroppsspråk och konkreta föremål och bilder. Även en klasskompis med samma 
modersmål och med goda kunskaper i svenska kunde tolka det den i skola B 
berättade. Det tror vi stärker elevernas utveckling och skapar förutsättning för en god 
självkänsla.  
 
Pojken som den i skola A observerade under sin aktions tid läste hon till en början av 
att vara glad, positiv och trygg. Men det visade sig bara vara så som Muschött 
(2011)beskrev att pojken utgör sig för att ha en fin yttre fasad (självförtroende). Då 
det senare framkom att han innerst inne känner sig sårbar och otrygg (självkänsla). 
Vi kan dra en klar slutsats om att denna pojke inte hade kommit fram och beskrivit 
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sig själv och hur han innerst inne känner sig, om det inte vore för övningen då 
eleverna fick beskriva sig själva genom ett föremål. Då han beskrev hur han ibland 
känner sig orolig och osäker, men att han har behov av att känna trygghet. Pojken 
framskriver i sin utvärdering att han känner sig modigare efter projektets 
genomförande. Vi drar slutsatsen om att vi inte skulle vetat om hur pojken tyckte och 
kände om sin utveckling med sin självkänsla om han inte redogjort det för oss.  

5.3 Känslors betydelse 
Brodin och Hylander (2002) redogör hur självkänsla i hög grad formas utav de 
känslomässiga svar som elever får i form av olika tonfall, röstläge och taltempo. 
Eftersom elever reagerar på dessa olika komponenter i vårt tal. Det var något vi tog 
hänsyn till i våra interaktioner med eleverna. Vi tänkte även på det Forster (2009) 
beskriver att vi som vuxna bör ge elever fem gånger mer positiv kritik än negativ. Vi 
tänkte på att ge eleverna tid och möjlighet till att komma till tals. Det här är något 
som bland annat ligger till grund för elevers sociala kompetens och självkänsla.  

Vi kan dra slutsatsen om flickan känslomässig utveckling i skola A har blivit till det 
bättre. Då hon beskriver till en början hur hon vill prestera för att duga till för sin 
mamma och andra. I sin utvärdering beskriver flickan hur hon då känner att hon 
duger som hon är oavsett vad andra tycker. Det vi inte riktigt kan gå in och precisera 
är vad det är som gjort att hon känner denna utveckling. Vi kan anta att det är de 
gemensamma övningar som i drama och diskussioner som har varit det givande, då 
hon beskriver i sin utvärdering hur hon tyckt det varit roligt med att göra saker 
tillsamman. Det kan även vara så att de personliga samtalen i den skola A hade med 
flickan påverkade henne i positiv bemärkelse.  

5.4 Lärarens betydelse 
Det vi sett av betydelse är i samsyn med Brodin och Hylander (2002) som redogör 
vikten av att lärare skapa stimulerande situationer. Det var då av stor vikt för oss att 
bygga vårt utvecklingsarbete på elevernas intresse och behov. Exempelvis använde vi 
oss av dramapedagogiska övningar som eleverna själva önskade. Det leder i sin tur 
vidare till det viktigaste förhållningssättet enligt oss, det demokratiska. Vi ser och har 
upplevt i våra interaktioner med eleverna hur ett demokratiskt förhållningssätt, med 
ömsesidiga dialoger gynnar den sociala utvecklingen. Vi arbetade även på så sätt att 
vi hjälpte eleverna att hantera sina känslor. Då eleverna bland annat fick måla till 
musik, göra gestaltningar under dramapedagogiken, samt i vissa personliga samtal 
med vissa elever har vi hjälpt dem att hantera sina inre känslor. Vi kunde se hur vårt 
förhållningssätt mot eleverna påverkar det sociala samspelet. Vi känner att positiv 
kritik leder till positivare elever. Det handlar inte alls om att lärare inte skall kunna 
poängtera för förändring, men skall lärare lyfta något sämre, är det av betydelse att 
göra det på ett konstruktivt sätt. Några viktiga teser vi använde oss av under vårt 
utvecklingsarbete i interaktionerna med eleverna är att vi lyssnade på eleverna, vi såg 
eleverna, vi gav dem tid och utrymme, samt att vi samarbetade med eleverna 
(Vehkalahti, 2008).  

6 Diskussion 
Avslutningsvis vill vi lyfta upp lite hur vi upplevt vårt arbete och hur vår 
frågeställning besvarats. Vårt arbete har varit spännande och lärorikt. Vi valde att 
arbeta med att stärka självkänsla hos elever på grund av att vi ser det som avgörande 
för elevers utveckling att ha en stark tilltro till sig själv. Det leder i sin tur att elever 
kan utvecklas både socialt och kunskaps mässigt. Vi har märkt hur vårt 
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förhållningsätt och hur vi låter eleverna medverka på ett demokratiskt sätt påverka 
utvecklingen av aktionerna.  Denna studie gjorde vi för att se och reflektera kring hur 
lärare kan främja och stödja elevers självkänsla genom att driva olika pedagogiska 
temaarbeten eller som aktionsforskning.  

Vi kan dra en slutsats om att våra nyckelbegrepp som redogörs i vår teoretiska modell 
är stark sammankopplade med varandra. Det blev tydligt då vi använde oss av de 
estetiska uttrycksformerna, som i sin tur kopplas ihop med inre och yttre dialog. 
Genom att eleverna börjar reflektera och analysera sig själva och kommer i kontakt 
med sina inre tankar. Dessutom yttre dialoger och interaktion då eleverna samtalade 
med varandra.  Då alla tillsammans diskuterar och drar slutsatser och samverkar 
ihop leder det till demokrati. Mitt inre jag/ Jaget och känslor, kopplas även de 
samman med estetiken då allt i ett enda samspel påverkar ens inre känsloliv. Det i sin 
tur påverkar och stödjer elevers självkänsla.  Men allt påverkas enbart i positiv 
bemärkelse om klimatet, miljön, lärare, klasskamrater, har ett positivt förhållningsätt 
i de interaktioner som uppkommer. Det tåls att tänka på det Sterns teori beskriver 
om hur samspelet med andra leder till att bli sig själv (Brodin & Hylander, 1997) och 
även hur Vygotskij redogör om barns förhållande till sig själv och den sociala 
kompetensen utvecklas i interaktionen med andra människor (Strandberg, 2006).  

Det var betydelsefullt att se vilka metoder som är lämpliga för att utveckla och stärka 
elevers känslor så de känner att de duger som de är på bästa möjliga sätt.  Vi hade 
inte innan kunnat gå in med en självklarhet om att vårt arbete skulle främja eleverna, 
däremot har vi nu kunnat dra vissa slutsatser om att det varit utvecklande för 
eleverna. Det ger då inga självklarheter att vårt arbete ger självklara resultat för 
andra. Däremot kan andra lyfta ut och göra vårt arbete till sitt eget genom att utforma 
så det passar till den elevgruppen de själva har. Det gäller även om vi själva skulle 
göra om vårt arbete, då tror inte heller vi att vi skulle göra på samma sätt eftersom vi 
vet att vi behöver utforma arbetet utefter elevers förutsättningar och behov.  

Vi har kommit fram till utefter vår teoretiska grund och våra egna utförda aktioner 
hur dramapedagogiken var det eleverna gjorde tillsammans som gynnsamt. Vi ser 
även en avgörande betydelse över lärarens förhållningssätt gentemot eleverna. Vi ser 
dialogen, demokrati och interaktion slutligen som det mest centrala i lärarens 
förhållningssätt mot elever i sitt arbete med att stärka elevers självkänsla. Vi vill 
slutligen lyfta upp det som Forsters (2009) framskriver och som blivit vårt ledmotiv; 
det krävs fem gånger positiv gemenskap som negativ, för att stärka barns 
självkänsla.  
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Bilaga 1  Missivbrev 
	  

Hej alla vårdnadshavare! 

Vi är studenter som läser sista terminen till lärare för yngre åldrar på Mälardalens 
Högskola. Från och med måndag den 5:e september och fyra veckor fram kommer vi 
göra vår verksamhets förlagda utbildning då vi samtidigt utför vårt utvecklingsarbete 
där ditt barn går. Det handlar om att stärka barns självkänsla, så alla att elever kan 
känna att de duger som de är. Eftersom skolan ska bidra till elevernas harmoniska 
utveckling enligt läroplanen anser vi att det är viktigt att barn stärks i sin självkänsla. 
Detta arbete kommer ligga till grund i vårt examensarbete. 

För att kunna utföra våra utvecklingsarbeten kan vi behöva dokumentation i form av 
ljud och bildupptagning. Det är enbart för att använda som underlag i mitt 
examensarbete och kommer raderas då jag skrivit mitt arbete. Alla elever kommer 
även vara anonyma. Kryssa gärna i om ni tillåter att jag får dokumentera ert barn. 

Är det något ni undrar över, är det bara att fråga oss under tiden vi utför våra 
utvecklingsarbeten. 

Det ska bli roligt att få umgås och lära känna era barn. 

Med vänliga hälsningar/ 

Marielle Fornvik och Wildan Üney 

	  

	  

	  

Får delta i bild dokumentation 

Får delta i film dokumentation 

Får delta i ljud dokumentation 

	  

Elevens	  namn:___________________________________________________	  

Vårdnadshavarens	  underskrift:_________________________________________________	  


