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Namn  Värderingsövning  
Självkänsla-vad är det? 

Mål och syfte o Ökad medvetenheten om 
sina egna åsikter. 

o Ökad självinsikt 
o Möjlighet för eleverna att 

uttrycka sin åsikt utan att 

behöva prata inför klassen. 
o Eleverna får ställa sina 

egna åsikter och 
värderingar mot andras –
reflektion. 

 
Förslag till ämne SO, Språk, Idrott 
Förslag till årskurs Åk 5-9 
Tidsåtgång 1 lektion  
Metod 
Detta är en 4-hörnövning.  
Gå igenom reglerna med eleverna: man får inte kommentera någon annans svar eller 
åsikt.  
Det är viktigt att alla elever känner att de har rätt till sin egen åsikt och vågar stå för 
den.  
Det finns inga rätt eller fel. 
 
Tala om för eleverna vilket hörn som står för: 
JA 
NEJ 
IBLAND 
ANNAN ÅSIKT 
 
Var tydlig med att tala om att det inte är Dina åsikter utan påståenden som ska få 
dem att tänka till. 
 
Läs upp ett påstående i taget och låt eleverna gå till det hörn som representerar 
deras åsikt. 
Försök få eleverna att motivera sitt val av hörn. Ställ öppna frågor. 
 
Det gör inget om ni inte hinner med alla påståenden, det är viktigare att få igång 
diskussioner och ge eleverna chans till reflektion. 
Du behöver inte heller ta dem i in viss ordning utan plocka de påståenden du tycker 
är bra. Alternativt skriv ner egna påståenden. 
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VÄRDERINGSÖVNING 
Självkänsla – vad är det? 

 
Påståenden 

 
1.       Det är viktigt för mig vad andra tycker och tänker om mig! 

 
2.       Ibland vill man vara någon annan än sig själv! 

 
3.          Tjejer jämför sig mer med andra än vad killar gör! 

 
4.       Jag kan själv påverka min egen självkänsla! 

 
5.       Andra personer kan påverka min självkänsla,  

 
både positivt och  negativt! 

 
6.          Jag är rädd för att misslyckas! 

 
7.          Jag har bra självkännedom! 

 
8.          Självkännedom är viktigt när man ska göra egna val  

 
(T.ex. till gymnasiet)! 

 
9.          Man kan ha för mycket självförtroende! 

 
10. Jag önskar att jag hade bättre självförtroende! 

 
11.           Man måste få beröm för att få bra självförtroende! 

 
12.           Killar har bättre självförtroende än tjejer! 

 
13.           De som pratar mycket har bra självförtroende! 

 
14.          _____________________________________________ 

 
15.          _____________________________________________ 

 


