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Sammanfattning 

Denna uppsats syftar till att ge ökad kunskap om hur förskollärare arbetar med att stärka barns 

självkänsla. För att få en inblick i förskollärarnas arbete kring självkänslan har kvalitativa intervjuer 

med sju verksamma förskollärare fördelade på två förskolor genomförts. Intervjuerna syftar till att ta 

reda på hur dessa förskollärare definierar begreppet självkänsla, hur de beskriver att arbetar för att 

stärka självkänslan hos barnen samt hur de värderar detta arbete. En analys har gjorts utifrån 

informanternas uttalanden samt genom ett urval av tidigare forskning kring självkänsla. Med hjälp av 

Daniel Sterns teori om självets utveckling ges en bild av hur självkänsla uppkommer hos en människa 

samt vilken roll omgivningen har i den sociala samvaron med barnet. De viktigaste resultaten visar att 

förskollärare anser att barns självkänsla är en viktig del av deras arbete, dock är det ingen aspekt som 

diskuteras kollegor emellan. Flera av förskollärarna tyckte att begreppet självkänsla var svårdefinierat 

och en tendens fanns att blanda ihop självkänsla med självförtroende. Även i förskollärarnas arbete 

fanns en tendens till att mer arbeta med att stärka självförtroendet än självkänslan, då förskollärarna 

tenderar att berömma barnens prestationer snarare än att bekräfta deras känslor. Uppsatsens titel är ett 

citat från en av de intervjuade förskollärarna som beskriver hur han upplever ett barn med hög 

självkänsla. 
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Inledning 

Bakgrund 

Självkänsla är idag ett populärt begrepp och olika självhjälpsböcker, kurser och diverse metoder för att 

stärka självkänslan är otaliga. Det verkar helt enkelt som att många människor idag lider av låg 

självkänsla och att man identifierat att självkänslan kan vara nyckeln till ett lyckligare liv.  

Många föräldrar tycker att en av de viktigaste gåvorna de vill ge till sitt barn är en god självkänsla. Det 

verkar dock som att många känner att man inte vet hur man ska göra detta. Räcker verkligen 

föräldrarnas villkorslösa kärlek för att barnen ska få en god självkänsla? 

I dagens samhälle handlar mycket om utseende och prestationer. Stress och ökade krav möter oss 

redan tidigt i livet, nu kommer larmrapporter om små barn som lider av stress och utbrändhet. Psykisk 

ohälsa bottnar ofta i en låg självkänsla. 

Vi är alla stressade. Även barnen. Vi är deprimerade, även barnen. Vi är trötta, även barnen och vi 

bränns ut, även barnen. Vad är det som driver människor till en kollektiv utmattning?  (Johnson, 

2003, s.97)   

Det är oerhört svårt att vara ung idag. Det sociala trycket uppbackat av massmedia och den 

kommersiella industrin slår sin vassa sabel även genom den bästa av självkänslor. Det är viktigare än 

någonsin att stödja barns och ungdomars inre självtillit och ovillkorliga självacceptans.  (Johnson, 

2003, s.105) 

För att barn och ungdomar ska kunna sätta gränser, stå emot grupptryck, uttrycka sin vilja och våga tro 

på sig själv krävs det att de har en stark och trygg identitet. 

Att aktivt arbeta med att stärka barns självkänsla redan i förskolan anser jag vara av stor vikt för att 

barnen ska kunna växa som lyckliga människor med en god självkännedom och en inre trygghet. 

Tillsammans med föräldrarna har pedagogerna i förskolan här en viktig roll. Vilken syn har 

förskollärare på självkänsla och hur vill de arbeta med att stärka självkänslan hos barnen? Detta är 

frågor jag har ställt mig. Jag är intresserad av hur förskollärare resonerar kring begreppet självkänsla 

och hur de medvetet arbetar för att främja en god självkänsla hos barnen. Jag undrar även om 

självkänsla är något som behöver uppmärksammas mer i förskolans arbete?  
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Begreppsdefinition 

Jag tänkte inleda med en definition för att reda ut begreppet självkänsla. I samhällsdebatten råder olika 

tankar kring vad självkänsla innebär och självkänsla och självförtroende blandas ofta ihop. Därför kan 

det vara på sin plats att reda ut begreppen.  

Självbild 

Johnson (2003) förklarar självbilden som summan och genomsnittet av all faktamässig information om 

oss själva. Självbilden kan vara positiv eller negativ men aldrig hög eller låg. Självbild och 

självuppfattning är snarlika begrepp, dock är självuppfattning ett lite mer generellt begrepp.  

Öhman (2008) liknar den komplexa självbilden vid en vippmugg:  

Blyet i bottnen utgörs av självkänslan, som är kopplad till barnets känsla av att duga som det är. Den 

gör att självbilden inte går omkull. Överst återfinns självförtroendet, som är kopplat till barnets 

prestationer, och som barnet alltid kan fylla på. Öronen på muggen kan liknas vid hur barnet värderar 

och respekterar sig själv. Självbilden är också beroende av självkännedom i betydelsen hur barnet 

förstår sig självt, som hur barnet ser på vad som är rätt och fel. (Öhman, 2008, s.114) 

Självförtroende 

Johnson menar att självförtroende handlar om våra prestationer och talanger. Till skillnad från 

självkänsla är självförtroende en situationsbunden aspekt av självet. Mitt självförtroende kan vara gott 

i de situationer där jag gör något bra men ett misslyckande till exempel, kan tillfälligt dra ner mitt 

självförtroende. Självkänsla och självförtroende samspelar på så vis att en person med hög självkänsla 

ofta också har ett gott självförtroende, men de är ändå olika aspekter av självet. Begreppet 

självförtroende används ofta när det egentligen är självkänsla man menar.  

I Termlexikon för psykologi och psykiatri sammanställd av Henry Egalius (2006) definieras 

självförtroende som: självtillit; tillit till egen prestationsförmåga.  

 

Självkänsla 

Johnson menar att självkänslan är vår värdering av oss själva och anger vårt känslomässiga 

förhållande till oss själva, hur vi värderar vår självbild. Till skillnad från självförtroende är 

självkänslan en relativt stabil grundegenskap och kan vara hög eller låg.  

Öhman (2008) definierar att en person med god självkänsla känner att hon kan klara av livets 

utmaningar, förtjänar framgångar samt kan lita till sitt omdöme och sina känslor. 

I Termlexikon för psykologi och psykiatri sammanställd av Henry Egalius (2006) definieras 

självkänsla som; 1. självuppfattning, självvärdering. 2.självtillit; att känna sitt värde oberoende av t.ex. 

utseende, tillgångar och förmåga. 
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Tidigare forskning 

Självets utveckling 

För att få en förståelse för hur barn utvecklar sin självuppfattning och självkänsla har jag valt att 

använda mig av Daniel Sterns teori om självets utveckling. Stern (2002) ser barn som sociala och 

aktiva från födelsen och tillskriver spädbarnet stor kompetens. Stern intresserar sig för barnets 

socioemotionella utveckling och för samspelet mellan människor. Stern anlägger ett 

utvecklingspsykologiskt samt psykoanalytiskt perspektiv. Dock utgår Stern inte från någon 

stadiemodell där varje utvecklingsstadium bygger på varandra och varje nytt stadium avlöser den 

gamla nivån, vilket annars är vanligt förekommande inom psykologiska teorier. Stern framför istället 

en slags domänmodell. Varje enskild domän underlättar framväxten av nya och när alla domäner finns 

tillgängliga förblir de aktiva under hela livet, i ett dynamiskt samspel. Stern motsätter sig 

uppfattningen att spädbarnet strävar efter att frigöra sig från modern. Inom utvecklingspsykologin ses 

ofta separationen från andra som en av de viktigaste utvecklingsuppgifterna. Stern ser det tvärtom som 

att spädbarnets viktigaste utvecklingsuppgift är den motsatta, att knyta band till andra i ett ökat 

relaterande.  

Sterns utgångspunkt är spädbarnets subjektiva upplevelser av omvärlden, sig själv och andra. 

Utvecklingen av barnets känsla av själv sker i språng. Dessa olika ”känslor av själv” uppkommer i en 

tidsmässig ordningsföljd; uppvaknande själv, kärnsjälv, subjektivt själv och verbalt själv. De olika 

upplevelserna av själv skapar sätt att relatera till andra människor, olika relaterandedomäner. 

Domänerna kännetecknas av olika samvaroprocesser, det vill säga olika ”sätt att vara med andra”.  

Brodin och Hylander (1997) har tolkat Sterns teori och fört in den i förskolans vardag. De menar att en 

viktig del av Sterns teori om hur självet utvecklas handlar om bekräftelse genom kommunikation och 

samspel med andra. Det är i kommunikationen med omvärlden som vi blir oss själva.  

Det finns många vardagliga ord och uttryck som handlar om självet. Vi pratar om självförtroende, 

självkänsla, självständighet, att förverkliga sig själv, att bjuda på sig själv. Självet är något äkta och 

oförställt. Att vara sig själv är just det självklara, utan anspänning eller ansträngning. (Brodin & 

Hylander, 1997, s.22)  

Nedan kommer jag kort att sammanfatta vad de olika känslorna av själv innebär i Sterns teori i relation 

till en förskolekontext.   

Uppvaknande själv- från 0 månader 

Folkman (1998) beskriver det uppvaknande självet som att det handlar om känslan av att bara vara till 

skillnad från att göra. Under denna första tid i livet läggs grunden för ett fortsatt utforskande av 

omvärlden.  

Brodin & Hylander (1997) skildrar hur denna period hos spädbarnet kännetecknas av upplevelsen av 

livets grundläggande funktioner att hålla kroppen i inre och yttre balans samt att hitta en naturlig rytm. 

Under dygnet växlar spädbarnet mellan aktivitetsnivåer. När barnet befinner sig i ett tillstånd av vaken 

inaktivitet kan det ta in sin omgivning. Spädbarnet upplever med alla sina sinnen och nyare forskning 

visar att barnen upplever helheter. Förr ansåg man att spädbarnet upplevde olika aspekter av ett 

föremål, men nu vet man att de upplever helheter och skiljer mellan människor och föremål. Spädbarn 
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tittar hellre på levande ansikten än bilder av ansikten. Här kan det handla mycket om fysisk närvaro. 

Denna domän kännetecknas som samvarodomänen av Brodin & Hylander.  

Kärnsjälv- från 2 månader 

När barnet är ungefär två månader möter de den vuxnes blick och börjar le. Kärnsjälvet börjar 

utvecklas mellan två till sex-sju månader och barnet börjar le, skratta och jollra. Denna period 

kännetecknas av utvecklingen av den sociala förmågan. Brodin & Hylander beskriver denna domän 

som samspelsdomänen (Brodin & Hylander, 1997). 

Folkman (1998) beskriver att under denna period börjar barnet upptäcka sig själv. Det hittar sina 

händer och fötter och märker att det är skilt från andra, uppfattar ett centrum inom sig själv. Barnet 

kan nu tydligare skilja sig själv från andra och då når också mötet och samspelet med omgivningen en 

annan nivå. Barnet börjar nu betrakta ansikten på ett forskande sätt och man kan uppleva en 

kommuniktation i ögonkontakten. En betydelsefull del i samspelet med omgivningen är förmågan att 

avläsa ansiktsuttryck, vilket ett tre månaders barn redan är kunnig till.  

Subjektivt själv- från 7-9 månader 

Brodin & Hylander (1997) kallar denna domän för samförståndsdomänen och beskriver att mellan 

cirka sju och nio månader förändras barnet påtagligt. Man kan ofta uppleva denna förändring i 

kontakten med barnet, man kan nu dela känslor och upplevelser med varandra. Barnet börjar förstå att 

det som händer inuti mig, liknar det som händer inuti dig och att känslor kan förmedlas. Ett psykiskt 

samspel har kommit igång, som fortfarande är icke-verbalt, med hjälp av röstlägen, blickar och 

kroppsspråk.  

Stern (2002) skriver att när barnet är runt nio månader kan man känna av att det nått en ny dimension 

och då brukar modern börja använda sig av ett nytt slags imitationsbeteende som Stern kallar för 

affektintoning. Affektintoning är något som ofta görs rutinmässigt av föräldrar, som en slags intuitiv 

respons. Affektintoning är enligt Stern utmärkt för uppgiften att dela med sig av känslor och visa att 

man delar barnets affekttillstånd: ”...imitationen utgör det viktigaste sättet för att kommunicera eller 

visa att man delar ett inre tillstånd. Imitation förmedlar form, medan intoning förmedlar känsla.” 

(Stern, 2002, s.204) 

Verbalt själv & Berättande själv- från cirka 15 månader 

Nu börjar barnet kunna använda språket och dess verktyg för att kunna göra sig förstått och förstå 

andra. Barnet kan nu förställa sig både sådant som hänt och sådant som aldrig hänt, samt kan fantisera 

och omsätta fantasierna i lek. Barnet kan se sig själv utifrån, de härmar ofta och vill göra likadant som 

andra människor i omgivningen gör. Barnet börjar använda sitt namn för att referera till sig själv och 

kan även börja visa empati för andras känslor i handling, det smittas inte bara av andras känslor utan 

kan försöka trösta. Brodin & Hylander benämner detta som domänerna för samtal och sammanhang. 

(Brodin & Hylander, 1997) 

Forskning kring självkänsla 

Maarit Johnson har forskat mycket kring självkänsla. I boken Självkänsla och anpassning (2003) 

förmedlar Johnson komplexiteten kring fenomenet självkänsla. Frågan ”Vem är jag?” är en av de mest 

fundamentala frågorna för människan. Barn börjar redan tidigt att fundera över detta och i takt med 
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utvecklingen målas en självbild upp där vi samlar information om oss själva. Eftersom vi är sociala 

varelser så anpassar vi oss efter omgivningens reaktioner. Värderingsaspekten av självet är det samma 

som självkänslan och när vi börjar bli medvetna om denna så förändrar vi även delar av vår självbild, 

det vill säga kunskapsaspekten av självet. Ett barn lär sig till exempel tidigt att omgivningen 

uppskattar en mer när man är snäll och glad än när man är bråkig. Här skapas alltså en skillnad mellan 

kunskapsaspekten och värderingsaspekten av självet, även om dessa aspekter samspelar. 

Genom sina studier har Johnson (2003) upptäckt att självkänslan har en dynamisk funktion och hon 

skiljer mellan inre och yttre aspekter av självkänslan. Den yttre självkänslan kan vi själva skaffa oss 

genom kompetens medan den inre självkänslan ges till oss genom emotionell bekräftelse. Johnson 

hänvisar till William James och George Herbert Mead, som var två amerikanska forskare vilka i 

början av förra seklet funderade över självet och självvärdet. Deras tankar lade grunden för två skilda 

teorier kring vägen till självkänsla. James var förespråkare för den aktiva vägen där vi förvärvar vår 

självkänsla genom våra egna strävanden samt andras beröm av våra handlingar. Idag definieras 

självkänsla oftast med dessa yttre aspekter där kompetens och framgång är det som ger ökat 

självvärde. Meads syn var att individen var passiv och självkänslan ges till oss av andra genom 

spegling, det vill säga omgivningens feedback samt ovillkorlig kärlek (Johnson, 2003). De inre och 

yttre aspekterna av självkänslan varierar i grad hos varje person, vilket gör självkänslan till dynamisk 

och komplex. Personer som har genuint hög självkänsla har en inre bastrygghet och en realistisk 

självbild där man känner av omgivningens signaler och fungerar bra i det sociala samspelet. Hos en 

del individer skapas en illusorisk hög självkänsla (även kallat narcissistisk självkänsla) och den uppstå 

som ett försvar för att slippa konfrontera en inre känsla av otillräcklighet genom att ersätta den inre 

självkänslan med den yttre. Denna typ av självkänsla är ofta kopplat till aggressivt beteende.  

Johnson (2003) betonar självkänslans stora betydelse i våra liv. Vår självkänsla utgör vår grund och 

hur vi värderar oss själva påverkar oss genom hela livet. Om vi har en stabil grund har vi lättare att 

hantera motgångar. Johnson poängterar dock att ett visst mått av självtvivel även är nyttigt för vår 

strävan och kan fungera som en motivator.   

Brodin och Hylander skriver i boken Själv-känsla (2002) att grunden till en god självkänsla är att 

känna sig själv. Denna upplevelse av vem man själv är utvecklas i interaktionen med omgivningen. 

Mänskliga samspel präglas av känslor och barn behöver hjälp med att få sina känslor bekräftade för att 

lära sig förstå sig själva och andra. Brodin och Hylander menar att omgivningens bemötande av 

barnets känslouttryck påverkar hur barnets självkänsla utvecklas. Pedagogernas förhållningssätt i det 

dagliga samspelet med barnen är därmed av stor vikt för barnens utveckling av självkänsla, medkänsla 

och social kompetens. I en barngrupp där barnens känslor blir bekräftade växer ett positivt klimat fram 

vilket bidrar till att såväl goda relationer som förutsättningar för lärande skapas. Brodin & Hylander 

poängterar att idag fokuseras lärande mer och mer i förskolan. Häri ligger en risk i att enbart fokusera 

på det lärande barnet och glömma bort det kännande barnet. Barns lärande har inte enbart med tankar 

och intellekt att göra, utan känsloupplevelser är också involverade i läroprocesser. Tankar och känslor 

utvecklas inte separat utan det finns ett komplext förhållande mellan känslor och lärande. Utan 

motivation kan inget lärande ske. 

Brodin & Hylander (2002) förklarar hur våra känslor byggs upp utifrån biologiskt givna affekter. Med 

affekt menas det kroppsliga uttrycket och affekternas funktion är att vara våra vägvisare, med deras 

hjälp kan vi dels avgöra vad som är bra och dåligt för oss och dels kan andra människor känna igen 

och förstå affektuttrycken. Charles Darwin identifierade ett antal grundeffekter som han tolkade som 

medfödda. Dennna affektteori vidareutvecklade på 1960-talet av Silvan Tomkin. Tomkins 

identifierade nio grundaffekter. Av dessa definieras två som positiva: glädje och intresse. De negativa 
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affekterna är rädsla, ledsenhet, ilska, skam, avsmak och avsky. Sedan finns affekten förvåning, som 

definieras som neutral. Förvåningen övergår antingen i en positiv eller en negativ affekt. Viktigt att 

komma ihåg är att det är upplevelserna av affekterna som är positiva eller negativa och inte själva 

affekterna i sig. Barnet har denna medfödda förmåga att uttrycka affekter och det har även en medfödd 

förmåga att läsa av andras ansiktsuttryck och därmed påverkas av andras känslor. Den vuxna svarar på 

barnets uttryck med egna känslouttryck. Via denna känslokommunikation skapas hos barnet en 

upplevelse av sig själv. Vuxna besvarar ofta barnets känsla genom att förmedla samma känsla, ett glatt 

barn möts till exempel av ett leende och ett glatt tillrop från den vuxne. Barnets känslor kan även bli 

misstolkade eller ignorerade.  

Upplevelser av dessa blandade känslor och de reaktioner, samtal och sammanhang som skapas kring 

upplevelserna bygger upp barnets självbild, barnets upplevelse av sig själv. Det handlar alltså om att 

känna själv, att känna sig själv, hur man känner sig och hur man ser på sig själv. Att ha tillgång till 

och kunna använda sig av alla sina affekter på ett sätt som gagnar en själv och andra, är det som en 

god själv-känsla handlar om. (s 92) 

Öhman (2008) har undersökt barns samspel och relationsarbete inom förskolan. Hur barnet blir bemött 

i sina relationer påverkar hur det kommer att se på sig själv, det vill säga barnets självbild. Hon 

poängterar vikten av att se och bekräfta varje barn. För att stärka ett positivt klimat i förskolan måste 

pedagogerna utveckla en förmåga att se och närma sig barnens olika perspektiv samt reflektera över 

sin egen människosyn. Öhman anlägger den existentiellt och relationellt perspektiv. Den existentiella 

teorin betonar människans fria vilja och förmåga till egna val, även det lilla barnet kan ta ansvar för sin 

egen person och denna kompetens bör stödjas. Ett relationellt perspektiv betonar människan som en 

social varelse som utvecklas i samspel med andra. I samspelet påverkas och påverkar barnet sin 

omgivning. Öhman pratar om ett begrepp som kallas tillerkännande. Denna term är relativt ny i 

Sverige och det handlar om att både bekräfta att man sett barnet och samtidigt erkänna barnets rätt till 

sin egen upplevelse. Pedagogen behöver här inta ett empatiskt förhållningssätt som utgår från respekt 

och acceptans för barnets sätt att uttrycka sina känslor. 

Barnet behöver hjälp med att förstå och reglera sina känslor. Vanligt är att positiva känslor 

uppmuntras medan sådana som upplevs som mer negativa, såsom ledsenhet och ilska tonas ner eller 

ignoreras. Barnet lär sig då vilka känslor som är okej och vilka som inte är det. Barnet behöver dock 

lära sig att förstå sina känslor, inte att undertrycka dem poängterar Öhman. Att barn lär sig att vara sig 

själva, det vill säga att förstå och tycka om sig själva är avgörande för hur deras självbild och 

självkänsla utvecklas. Det krävs då att omgivningen accepterar och bekräftar barnet för den person 

som det är. Öhman visar på att människor med god självkänsla kan skapa positiva relationer, hantera 

konflikter och motgångar och klarar sig bättre i livet. En medvetet arbetssätt som främjar en god 

självkännedom och självkänsla förebygger kränkningar och diskriminering (Öhman, 1998). 

Marie Louise Folkman har i sin bok Utagerande och inåtvända barn (1998) undersökt samspelet 

mellan barn och vuxna i förskolan. Genom intervjuer med förskollärare och barnskötare har hon 

analyserat hur barn med psykosociala svårigheter kan bli hjälpta i sin utveckling och hon har speciellt 

intresserat sig för barn som har ett utagerande eller inåtvänt beteende. Gemensamt för alla dessa barn 

var att de hade en låg självkänsla. Pedagogerna i Folkmans studie har utvecklat olika arbetssätt för att 

stärka dessa barns självbild. De inåtvända barnen behövde ständig bekräftelse på att duga och vara 

omtyckt. Deras självkänsla var så låg så Folkman pratar om att de nästan frågar sig ”Finns jag?”De 

hade inte riktigt utvecklat en känsla av att vara någon. En viktig del var att hitta barnens nyfikenhet 

och att hjälpa dem ta plats och tro på sin förmåga. Denna fråga fanns inte bland de utagerande barnen 

som i stället hade ett behov av ständig självhävdelse. Dessa barn behövde hjälp med att vända sin 

negativa självbild genom att få uppmärksamhet för det positiva de gjorde. Oberoende av 
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grundproblem så var det främst grundtryggheten, tilliten och att få bekräftelsen av att duga som man är 

som var det som hjälpte barnen att stärka deras självkänsla. 

Vad säger läroplanen? 

I läroplanen för förskolan står ingenting specifikt om självkänsla. Verksamheten ska präglas av 

omsorg om individens välbefinnande och utveckling. Förskolans uppdrag är att ”Varje barn ska ges 

möjlighet att bilda sig egna uppfattningar och göra val utifrån de egna förutsättningarna. Delaktighet 

och tilltro till den egna förmågan ska på så vis grundläggas och växa.” (Rev Lpfö98, s.7) Under 

förskolans värdegrund och uppdrag kan vi läsa att: ”De vuxna ska ge barnen stöd i att utveckla tillit 

och självförtroende. ” (Rev Lpfö 98 s.8) Vidare står det att förskolan ska sträva efter att ”varje barn 

utvecklar sin identitet och känner trygghet i den samt utvecklar självständighet samt tillit till den egna 

förmågan.” (Rev Lpfö 98, s.11)  

Förskolan ska alltså stödja barnen i att utveckla tillit, självförtroende och tilltro till den egna förmågan. 

Även om inget nämns om självkänsla kan jag tycka att ovan nämnda egenskaper är nära förknippade 

med självkänslan. För att barnen ska kunna känna tilltro till sig själva krävs att de även utvecklar en 

positiv självbild och en god självkänsla.  

Syfte och frågeställningar 

Syftet med detta arbete är att ge ökad kunskap om hur förskollärare arbetar med att stärka barns 

självkänsla.  

För denna studie har följande frågeställningar bearbetats: 

 Hur beskriver förskollärare begreppet självkänsla hos barn? 

 Hur beskriver förskollärare att de arbetar med att stärka barns självkänsla?  

 Hur värderar förskollärare arbetet med barns självkänsla?  

Metod 

Detta avsnitt syftar till att förklara hur jag gått till väga i min undersökning för att svara på mina 

frågeställningar. En sammanfattning av hur deltagarna valts ut, hur information har samlats in, hur det 

insamlade datamaterialet från intervjuerna har behandlats och analyserats. 

Urval 

Till min undersökning har sju förskollärare intervjuats. Förskollärarna har jag kommit i kontakt med 

via den kommun där jag tidigare genomfört min verksamhetsförlagda utbildning. Det är en liten 
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kommun som ligger i Stockholms län. Förskollärarna som intervjuats arbetar på två olika förskolor 

och på olika avdelningar, med barn som är allt från ett till fem år. Såväl nyutbildade förskollärare som 

förskollärare med många års erfarenhet finns representerade bland intervjupersonerna. 

Intervjupersonerna är även en heterogen grupp på så vis att de skiljer sig åt i avseenden ålder, kön 

samt etnicitet.  

Etiska överväganden 

Jag har inför mina intervjuer beaktat Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer inom 

humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Vetenskapsrådet beskriver fyra olika krav som man som 

forskare ska ta hänsyn till.  

Informationskravet innebär att forskaren är skyldig att informera om studiens syfte, 

undersökningsdeltagarnas roll i studien och samt att deltagandet är frivilligt och deltagarna kan välja 

att avbryta sin medverkan om så önskas.  

Samtyckeskravet innebär att deltagarnas samtycke till studien ska inhämtas. Deltagarna har rätt att 

bestämma om, hur länge och på vilka villkor de vill medverka och kan när som helst avbryta sin 

medverkan.  

Konfidentialitetskravet syftar till att alla medverkande i en studie ska vara konfidentiella. Deltagarnas 

personuppgifter ska ej kunna identifieras av utomstående. Det ska vara praktiskt omöjligt för 

utomstående att komma åt uppgifterna.  

Nyttjandekravet innebär bland annat att personuppgifter från deltagare inte får använda för 

kommersiellt bruk. 

Samtliga dessa krav har jag tagit hänsyn till i min studie på följande sätt: 

Innan intervjuerna skickade ut jag ett informationsbrev till deltagarna. Där upplyste jag om vad min 

studie handlar om och varför jag valt detta tema i min uppsats. Jag informerade om att deltagandet var 

frivilligt och att deltagarna skulle förbli helt anonyma i undersökningen. Vidare informerade jag om 

att jag gärna spelade in intervjun på band om deltagarna samtyckte.  Jag lämnade kontaktuppgifter till 

mig samt till min handledare och institutionen där jag skriver uppsatsen. 

Vid intervjutillfället informerade jag återigen kort om studiens syfte, samt att deltagandet var frivilligt 

och anonymt. Jag försäkrade mig om deltagarens samtycke till att jag spelade in intervjun och 

informerade om att det bara var jag som skulle lyssna till inspelningen, att det inspelade materialet 

kommer att förvaras oåtkomligt för andra samt att deltagaren när som helst under intervjun kunde be 

mig att stänga av bandspelaren. Jag frågade även om deltagarna hade några frågor och berättade att de 

gärna kunde höra av sig till mig eller min handledare om vid frågor eller oklarheter.  

Datainsamlingsmetod 

För att ta reda på förskollärares tankar kring självkänsla har jag genomfört kvalitativa halv-

strukturerade intervjuer med sju förskollärare. Kvale & Brinkman (2009) förklarar att den kvalitativa 

forskningsintervjuns syfte är att söka efter att förstå världen från undersökningspersonernas synvinkel; 

”En halvstrukturerad livsvärldsintervju söker förstå teman i den levda vardagsvärlden ur 

undersökningspersonens eget perspektiv. En sådan intervju söker erhålla beskrivningar av intervjupersonens 

levda värld utifrån en tolkning av innebörden hos de beskrivna fenomenen. Den liknar ett vardagssamtal, men 
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som professionell intervju har den ett syfte och inbegriper en specifik teknik; den är halvstrukturerad - den är 

varken ett öppet vardagssamtal eller ett slutet frågeformulär. Den utförs enligt en intervjuguide som fokuserar på 

vissa teman och som kan innehålla förslag till frågor.” (Kvale & Brinkman, 2009, s.43)  

En intervjuguide har således utarbetats (Se Bilaga 2). Frågorna har jag utformat för att få en inblick i 

förskollärarnas tankar om begreppet självkänsla samt konkreta exempel på hur de arbetar med att 

stärka barns självkänsla. Intervjufrågorna har legat som en grund som jag utgått från, och sedan har 

intervjun utvecklats i förhållande till deltagarens svar.  

Procedur 

Innan intervjuerna har jag skickat ut ett introduktionsbrev till deltagarna (Se bilaga 1). Intervjuerna har 

sedan genomförts individuellt med varje förskollärare. Intervjuerna har spelats in på band och varje 

intervju har pågått i ungefär en halvtimme. Jag har utgått från min utarbetade intervjuguide i samtalen, 

men sedan har vissa följdfrågor eller förtydliganden gjorts under varje intervju. Intervjun kan således 

tolkas som en halvstrukturerad intervju.  

Databearbetning 

Svaren från intervjuerna har transkriberats, sammanställts och kateogoriserats utifrån de olika 

frågeställningarna. I resultatavsnittet återger jag förskollärarnas åsikter och tankar kring de frågor jag 

ställt. Reslutatet har sedan analyserats utifrån den valda litteraturen. 

Jag har i vissa fall använt mig av citat i syfte att förtydliga något eller för att belysa något som jag 

tyckt varit särskilt intressant. Citat har även använts för att symbolisera något som varit en vanligt 

förekommande uppfattning bland informanterna.  

Resultat 

Nedan avser jag att redogöra för det resultat som framkommit utifrån de sju kvalitativa intervjuerna 

som genomförts. Jag har valt att kategorisera in svaren under mina frågeställningar för att göra 

resultatet lättöverskådligt. Samtliga förskollärare heter egentligen något annat.  

Hur beskriver förskollärare begreppet självkänsla hos barn? 

De flesta förskollärarna definierade självkänslan med en slags inre trygghet. Att veta vem man är, tro 

på sig själv, vara trygg i sig själv, känna sitt eget värde, att stå upp för sig själv och sina åsikter är 

uttryck som förskollärarna använde när de definierade innebörden av självkänsla.  

Maria har en klar uppfattning om vad självkänsla innebär för henne:  

Då innebär det, för mig innebär det..En självkänsla det är nånting som man har med sig ganska tidigt, 

så har man fått en självkänsla. Det är en inom, en trygghet som man har inombords. Så, en 

självkänsla den tror jag att man bygger upp…Jag tror att det är svårt att få en självkänsla om man inte 

fått den i tidigt skede. Jag tror att det kan va, jag vet inte om det till och med är omöjligt att reparera 

en självkänsla. Ett självförtroende är en helt annan sak, men en självkänsla tror jag att man har fått 

med sig. Som en inre trygghet, ser jag det som.  
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Även Anna nämner att hon anser självkänsla vara något som grundläggs tidigt. Denna uppfattning är 

ganska vanlig bland de förskollärare jag pratat med. Att föräldrarna har en oerhört viktig roll i 

utvecklingen av barnets självkänsla är en åsikt flera av informanterna delger. Ingrid arbetar på en 

småbarnsavdelning och hon berättar att det ofta är barn vars föräldrar är lite överbeskyddande och inte 

låter barnen prova på något, som också är de barn som blir osäkra och inte vågar prova på nya saker 

när de kommer till förskolan eller hävda sig och säga ifrån när kompisen är dum. Föräldrar som istället 

låter sina barn prova själva innan de hjälper och som uppmuntrar barnen i deras försök, får barn som 

har ett gott självförtroende och självkänsla, enligt Ingrid. Ebba upplever det även hon som att det är 

föräldrarnas förhållningssätt gentemot barnen som i stor utsträckning avgör ett barns självkänsla. Hon 

har observerat att hon säger lite samma sak till föräldrarna som till deras barn och menar att osäkra 

föräldrar har osäkra barn. På samma sätt har föräldrar med höga krav barn med höga krav på sig 

själva. Ebba beskriver det som att man i viss mån ärver tankesätt om sig själv och att vissa barn blir 

uppfostrade till att känna sig bristfälliga som människor.  

Flera av informanterna anser att det främst är miljön tillsammans med föräldrarnas attityd som 

påverkar barnets självkänsla. Linnea nämner att hon även anser att familjens socioekonomiska status 

kan påverka barnets självkänsla. Hon refererar till barn som alltid har med sig nya leksaker till 

förskolan och som på grund av detta blir populära och får en högre status bland kompisarna, vilket 

enligt Linnea ger dessa barn en högre självkänsla.  

Maria och Anna betonar båda starkt den tidiga anknytningen till föräldrarna som avgörande för hur 

barnens självkänsla blir samt att det är mycket svårt att reparera denna självkänsla som man inte fått 

den tidigt. De anser att låg självkänsla ofta kan ha ett samband med att små barn idag går längre dagar 

på förskolan och att de därmed inte får så mycket tid med sina föräldrar. Såväl Maria som Anna har 

arbetat många år som förskollärare och de ger uttryck för ett förändrat samhälle som även påverkar 

barnen. Så här uttrycker Maria det:  

Vi har sett förändringen från att man arbetar i 75 procent när barnen är små, det gör nästan inga 

föräldrar idag. De flesta föräldrar idag jobbar heltid. Och det är det givetvis så att då hinner du inte 

med dina barn på samma sätt, du orkar inte det om du jobbar heltid…Och, bara för några är sen var 

det väldigt ovanligt att barn inte hade någon semester. Idag är det väldigt många barn som inte har 

nån semester alls. Och det handlar inte om stora barn, tyvärr är det väldigt små barn, ettåringar, som 

inte har nån semester. Utan som är här. Ja, dom går här hela somrarna helt enkelt. Och det kan man, 

det vet man inte hur det påverkar barn..när man ser att, att de kanske är här själva. Och det spelar 

ingen liksom roll hur man som fröken försöker då göra dagen trevlig eller rolig. Ibland så går inte det 

riktigt ändå…Och det tycker jag är jättesorgligt.  

Maria säger även att hon upplever att många av de barn som har skilda föräldrar och bor varannan 

vecka har låg självkänsla. Hon upplever att dessa barn ofta är mer otrygga eftersom de måste växla 

boende. Dock poängterar hon att det är viktigt att komma ihåg att detta inte gäller alla barn som har 

två hem. 

Barn med låg självkänsla beskrivs av förskollärarna som tysta, lite tillbakadragna och avvaktande, 

osäkra, känsliga samt otrygga. Denna otrygghet märks genom att de har svårt att hantera tillsägelser 

och förändringar. Barn med hög självkänsla å andra sidan upplevs som trygga, socialt kompetenta, 

självständiga, framåt, ivriga, nyfikna. Linnea definierar barn med hög självkänsla som dominanta, 

envisa och utagerande. Hon förklarar dock att det även finns barn som hon tycker har en ”lagom” 

självkänsla och som är socialt kompetenta och trygga. Hon tycker ändå att man kan ha för hög 

självkänsla och då menar hon barn som exempelvis mobbar och kör över andra barn. Denna 

uppfattning är hon dock ensam om, de andra förskollärarna anser att barn som är aggressiva och 

utagerande är barn som egentligen mår dåligt och i grunden har en låg självkänsla. Erik exempelvis 
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beskriver ett typiskt barn med låg självkänsla som ett barn som inte mår så bra egentligen och visar 

detta genom att till exempel reta andra och vara aggressiv.  

Hur beskriver förskollärare att de arbetar med att stärka barns 

självkänsla? 

På frågan hur de arbetar med att stärka barns självkänsla nämns att ge uppmuntran och beröm mest. 

Ett genomgående svar är att uppmärksamma när barnen gör något positivt och berömma detta 

beteende.  

Johanna:  Jag skulle ge…positiv…hela tiden positiv feedback..när dom gör nåt. 

Ebba: ”Men titta nu kunde du ju.” ” Vad modig du var som smakade på maten” eller 

liksom…Verkligen lyfta det positiva.  

Ingrid pratar om att berömma barnens prestationer men även om att ta hjälp av andra barn för att 

försöka få osäkra barn tryggare. Hon poängterar även, precis som flera av de andra förskollärarna att 

det är väldigt individuellt hur man stödjer barn, det är viktigt att se till varje barns personlighet, behov 

och utvecklingsnivå:  

 
Ingrid: Försöka berömma det så mycket man kan och..få in det i leken, på barnets villkor. Man får 

inte pressa ett barn för då blir dom mer slutna. Utan man kanske sitter där i hörnet där barnet sitter 

redan. Och så tar man fram lite leksaker…Och ibland har vi haft vissa som är väldigt sådär, inte vågar 

göra nånting och litar bara på vuxna och sånt. Då har vi tagit in, haft en liten grupp barn inne som vi 

vet skulle kunna fungera, som är bra förebilder. Som inte är för mycket på, utan är ganska lugna men 

ändå leker och håller på och sådär. För det smittar oftast av sig då, att då känner dom sig trygga i en 

liten grupp. Vi försöker verkligen att få in barnen på dess villkor och det är jättepersonlighet hur 

man..Det är väldigt individuellt. Och sen att man kanske även pratar med föräldrarna. ”Beröm när 

hon eller han gör det här och sådär och… 

Ingrid berättar även att på hennes avdelning har de som en regel att varje barn ska få höra något 

positivt om sig själva varje dag. Det kan vara alltifrån att de varit duktiga som ätit upp smörgåsen, till 

att de varit en snäll kompis. Varje barn ska få höra något som de är bra på, för att stärka dem och för 

att de ska få känna sig sedda.  

Anna pratar både om att uppmuntra barnen prestationer på ett konkret sätt och att även sätta ord på och 

bekräfta barnens känslor.  

 

Anna: Ja det är ju hela tiden att man måste bekräfta dom. Att dom kan, att dom duger. ”Åh, vad 

roligt. Det där kan du. Åh! Hurra! ” Och hela tiden, positivt. Och liksom..ja sätta ord på känslorna. 

Väldigt mycket det. Det handlar det ju alltid om med små barn...Det handlar det ju om hela tiden för 

att bli en..hel, trygg person, som står det fötterna på jorden och som har känslor för sig själv och för 

andra. Att man känner igen känslan, att man bottnar i den och talar om hur man visar den och.. Visar 

på...kompisar...när det händer, sagor, drama man håller på med ”Titta nu blev den ledsen, hur 

kommer det sig? Och hur känns det? Hur kan vi göra? Så här, titta..? 

 

Linnea tycker att det är viktigt att vara lyhörd och lite känslig som pedagog. Även Maria och Erik 

pratar om att bekräfta känslor för att stärka självkänslan. Maria säger att genom att bekräfta barnens 

känslor, lyssna på dem och ta dem på allvar så kan självkänslan stärkas. Erik kopplar ihop självkänsla 

med genus och menar att hur man arbetar med genusfrågor även hör ihop med hur man kan stärka 

självkänslan. Erik säger att han försöker att vara medveten om genusaspekten i sitt arbete, och anser 

att det är viktigt att inte begränsa barnen. Han tar som exempel upp att det är mer accepterat att flickor 

gråter medan pojkars gråt försöker man avleda. Erik anser att det är hemskt att barnen ska lära sig att 
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stänga inne sina känslor och han menar att om man känner att man har rätt till sina egna känslor så kan 

det även stärka självkänslan.  

Flera av förskollärarna pratar om att det är viktigt att se varje barn. Detta kan göras på olika sätt. Ingrid 

berättar att på hennes avdelning har varje barn en liten docka som föreställer sig själv, tillverkad av 

barnets föräldrar. Varje dag i samlingen tar pedagogerna upp var och en av dockorna och barnen får 

berätta vem dockan föreställer. Barnet får sedan gå och hämta sin docka och sätta upp den på en 

gemensam tavla. De har även en liten sjuksäng där dockorna till de barn som är sjuka får ligga och de 

barn som är bortresta eller övrigt pratas det också om. Även Erik tar upp samlingen som ett konkret 

exempel där de uppmärksammar varje barn genom att ropa upp alla och även prata om de barn som 

inte är där.  

Flera pratar om att uppmärksamma barnens intresse och stimulera dem vidare. Det handlar också om 

att hjälpa barn att lösa konfliktsituationer och att våga hävda sina åsikter. Vidare pratar flera av 

förskollärarna om vikten av att ge sig tid till barnen, att sätta sig ner och leka och prata med barnen. 

Samspelet med barnen anses vara viktigt för att barnen ska känna sig trygga och kunna känna tillit, 

såväl för sig själv som för andra. Johanna pratar om vikten av rutiner och att man upprepar samma 

sånger och visor, för att skapa denna trygghet. Hon vill att barnen ska känna att de har roligt och lär 

sig, men för att de ska kunna det krävs denna trygghet menar hon. De flesta nämner att de önskar att 

de hade haft mer tid för dessa individuella möten med barnen.   

Hur värderar förskollärare arbetet med självkänsla?  

Samtliga förskollärare uppger att de tycker att det är viktigt att arbeta med att stärka självkänslan hos 

barn. Ett par uppger att de tycker att det är det viktigaste uppdraget en pedagog har.  

Linnea berättar om hur hon själv haft dåligt självförtroende som barn och att hon hade lärare som inte 

brydde sig om hur barnen kände. Hon upplever att det är farligt om barnen blir påverkade av låg 

självkänsla för länge. Då  kan det påverka hela livet, att man känner att man inte är värd eller klarar av 

vissa saker. Hon försöker därför arbeta med att uppmuntra barnen och berömma dem när de gjort 

något bra.  

Erik pratar om att den vuxnes syn på barnet påverkar hur barnet ser på sig själv. Han poängterar hur 

viktig miljön och de vuxna i omgivningen därför är för hur barns självkänsla utvecklas:  

Alltså för att… som andra bemöter en..alltså, det blir ju oftast att som barn får man ju den bilden som..den 

uppfattning som vuxna har av en, den bilden får man som barn själv, av hur man själv är. Tror jag, på nåt 

sätt ”Sån du ser mig, sån blir jag” på nåt sätt. Så därför är det ju viktigt att barn får positiv bekräftelse av 

vuxna.  

Det finns en viss oro för de barn som man upplever har låg självkänsla. Ett par av förskollärarna 

förmedlar att de upplever en oro kring att barnen måste gå så långa dagar på förskolan och att 

förskollärarrollen har förändrats, att man idag har fått ta över föräldrarollen lite och då blir de sociala 

och emotionella bitarna i arbetet ännu viktigare.  

Flera av förskollärarna pratar om att självkänslan grundläggs i den tidiga anknytningen och relationen 

med föräldrarna och kan vara svår att reparera i efterhand. Dock påpekas det att förskolan är viktig och 

att man som förskollärare kan hjälpa dessa barn med att stärka eller kompensera för en låg självkänsla.  

Anna säger att självkänslan är jätteviktig att jobba med eftersom man måste kunna tycka om sig själv 

för att kunna vara generös mot sin omgivning. Ingrid förklarar att det är i förskolan grunden läggs till 

hur barnen blir som vuxna och att det därför är viktigt att prata om hur man är en bra kompis och så 



14 

 

vidare. Om barnen blir uppmärksammade när de är en bra kompis och gör någonting snällt så växer de 

som personer, hävdar Ingrid.  

Samtliga säger att de tänker på att försöka stärka barns självkänsla. Många tycker dock att de arbetar 

för lite med dessa aspekter och självkänsla är inget begrepp man använder när man diskuterar med 

kollegor. Orsaker som uppges till detta är främst att tiden inte räcker till. En önskan om mindre 

barngrupper för att kunna se varje barn är något som är ett genomgående svar. Flera säger sig även 

känna att de har för lite kunskap om vad självkänsla innebär och hur man kan arbeta med att stärka 

den. Ebba förklarar:  

…men jag tycker det är jättetrixigt att jobba med just eftersom..det är så diffust, det är svårt för oss. 

Och speciellt om man har många barn, om dom kan klä på sig själva eller bre sin smörgås det ser man 

lätt. Liksom det blir mer självförtroende att man uppmuntrar det, medan självbilden..ja, det är lätt att 

det försvinner när det är många barn och så. 

Flera av informanterna tycker att självkänslan borde uppmärksammas mer genom reflektioner med 

kollegor. Genom att sätta ord på sina tankar kring dessa aspekter och prata mer om självkänslan, kan 

man få syn på nya perspektiv och få en ökad förståelse för hur man kan stödja barnen, menar flera av 

förskollärarna.  

Resultatanalys 

Nedan kommer jag att analysera resultatet från intervjuerna med hjälp av den litteratur och den teori 

som presenterades inledningsvis.  

Den komplexa självkänslan 

Det här med självkänsla upplevde många av förskollärarna som lite luddigt, de hade en viss svårighet 

med att definiera vad självkänsla innebar. Flera av förskollärarna hade svårt att skilja mellan 

begreppen självkänsla och självförtroende. Begreppen upplevdes som diffusa och svåra att sätta ord 

på. Ett par av förskollärarna använde konsekvent begreppet självförtroende trots att det var självkänsla 

jag frågade om. Precis som Johnson (2003) belyser så är självkänsla och självförtroende begrepp som 

oftast används synonymt i vardagen, trots att de egentligen har helt olika innebörder.  

Linnea anser att barn med hög självkänsla är utagerande och aggressiv. Hon beskriver dock även ett 

annat barn som hon upplever har ”bra” eller ”lagom” självkänsla på ett mer positivt sätt. Linnea är av 

åsikten att man kan ha för hög självkänsla vilket är en uppfattning som ingen annan av förskollärarna 

delar. De pratar om de utagerande barnen som sådana som egentligen har låg självkänsla. Johnson 

(2003) skriver att kopplingen mellan självkänsla och aggressivt beteende är osäker. Det finns studier 

som visar att de som är aggressiva och våldsamma har låg självkänsla, men det finns även forskning 

som visar att dessa individer har hög självkänsla, eftersom de är risk-och initiativtagande. När man 

försöker förstå detta sammanband är det viktigt att skilja mellan genuint hög självkänsla och illusorisk 

hög självkänsla. Genuint hög självkänsla har individer som har den inre trygga självbilden medan de 

som har illusorisk hög självkänsla är människor som försöker kompensera en bristande inre 

självkänsla. Johnson (2003) refererar till studier kring barn med aggressivt beteende där det visade sig 

att dessa barn behöll en positiv bild av sig själva trots att kompisarna hade en negativ bild av dem, de 

hade även en stark försvarsattityd. Johnson (2003) menar att det är oerhört viktigt att vi lär oss 

skillnaden mellan självförtroende och självkänsla, samt mellan olika aspekter av självkänslan, annars 

är risken stor att vi till exempel kan uppfatta en mobbare som någon med hög självkänsla.  
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En skev självbild kan också uppkomma av att barnen blivit överröst av beröm eller aldrig fått kämpa 

för att klara något, utan blivit bortskämt. Ingrid pratar om att barn som är överbekyddade av sina 

föräldrar får en låg självkänsla, vilket skulle kunna kopplas till denna uppfattning. Johnson (2003) 

menar att dessa bortskämda barn får en självuppfattning som inte stämmer med verkligheten och kan 

ha svårt att anpassa sig till samhällets krav.  

Stärka självkänslan, berömma eller bekräfta? 

Förskollärarnas svar är relativt lika när det gäller hur de vill arbeta med att stärka självkänslan. De 

pratar mycket om att ge beröm och positiv feedback när barnet gör någonting bra och att lyfta barnen 

som upplevs ha svag självkänsla genom beröm. Dock menar Öhman (2008) att det är mycket svårt att 

stärka en självkänsla med hjälp av peppning och beröm eftersom den inte styrs av logiskt tänkande 

utan av känslor. Självkänslan är istället förknippad med känslan av att vara accepterad och bekräftad 

för den man är. Öhman (2008) menar att uppmärksamhet, uppskattning och ett genuint intresse för sin 

person stärker självkänslan. Peppning kan däremot stärka självförtroendet eftersom självförtroendet 

handlar om prestation och modet att prova nya saker.  

Några av förskollärarna pratar om att det är viktigt att bekräfta barns känslor och får dem att lära 

känna och förstå sina egna känslor. Ledsna och arga känslor är det vanligt att man snabbt vill få slut på 

och försöker avleda villket kan leda till att barnet lär sig hämma dessa känslor och till slut inte förstår 

sina egna känslor. När barns ledsna känslor i stället tonas in och bekräftas går de oftast över snabbare. 

Barnet får lättare att hantera ledsenhet i framtiden. (Brodin & Hylander, 2002) Detta stämmer väl 

överens med det Erik förmedlar. Han upplever att det är vanligt att man gärna avleder ledsna känslor, 

och speciellt då hos pojkar, något som Erik tycker är oroväckande. Även Maria och Anna har liknande 

uppfattningar och pratar om vikten av att bekräfta barnens känslor.  

Detta förhållningssätt kan liknas vid vad Öhman (2008) kallar tillerkännande. När man som pedagog 

är tillerkännande gäller det att se barnet ur barnens synvinkel och inte utifrån sitt egna 

vuxenperspektiv. Man behöver acceptera, tolerera och respektera barnet. Precis som Maria uttrycker 

det när hon pratar om att bekräfta barns känslor så behöver man lyssna på barnen och ta dem på allvar. 

Inte vifta bort det som barnet förmedlar, utan fundera över vad barnen egentligen säger och känner.  

Det faktum att de flesta förskollärarna i undersökningen pratar om att de berömmer barnen kan 

möjligen betyda att de i praktiken arbetar mer med att stärka barns självförtroende och inte 

självkänslan. Ebba poängterade även att hon nog arbetade mer med självförtroendet än självkänslan, 

eftersom hon upplevde att det var lättare. Barnens prestationer är något konkret som man ser och kan 

berömma.  

Johnson (2003) förmedlar en komplex och dynamisk syn på självkänslan. Teoretiskt så finns det två 

vägar till självkänsla, och det är enligt Johnson viktigt att komma ihåg dessa två olika sätt att se på 

självkänslan. Den aktiva vägen, med William James som teoretisk grundare, ser människan som en 

aktiv agent i sitt liv. Självkänsla skapas av våra prestationer och genom det beröm vi får. Självvärdet 

består av allt som andra kan se som ”en del av mig” utseende, familj, kompetens, egendom. Det är 

dock vi sjäva som definierar vad vi anser vara viktiga attribut för oss själva. För vissa är utseendet inte 

viktigt, medan materiella ägodelar kanske är viktigare. Självkänslan har också två aspekter, en generell 

och en allmän. Den särskilda självkänslan hos en människa kan variera lite, beroende på antal 

misslyckanden och prestationer och liknar vad vi annars kallar självförtroende. Den generella aspekten 

speglar mer den grundton man har i sin personlighet och är mer stabil. Om man definierar självkänsla 
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på detta vis så betyder det att förskollärarna genom sitt berömmande av barnen stärker såväl 

självförtroendet som självkänslan, åtminstone de yttre aspekterna av självkänslan.  

Enligt den passiva vägen, med George Herbert Mead som förespråkare, ges självkänsla till oss i en 

social process. Inom denna teori pratar man mycket om den tidiga anknytningen. Denna självkänsla 

får vi tidigt i livet genom föräldrarnas ovillkorliga acceptans och närhet, såväl fysisk närhet och 

trygghet som en emotionell lyhördhet. (Johnson, 2003) 

Denna tidiga anknytning med föräldrarna är något som flera av informanterna ger uttryck för, speciellt 

Maria och Anna. Självkänslan gynnas av en tidig anknytning, enligt Johnson (2003) då dessa barn har 

en mer positiv grundsyn på sig själva. Johnson poängterar även att denna inre självkänsla eller 

bastrygghet är svår att reparera senare i livet, vilket stämmer med det Maria och Anna pratar om.  

Johnson (2003) har genom att skilja mellan den yttre, kompetensbaserad självkänslan och den inre, 

emotionellt baserade självkänslan visat på att dessa olika aspekter alltid samspelar hos varje individ. 

Hur den yttre självkänslan artar sig beror på hur hög den inre självkänslan är. Har man inte en stabil 

grundtrygghet tidigt i livet kan man börja kompensera detta med att ställa väldigt höga krav på sig 

själv i sina prestationer. Hela självuppskattningen blir då avhängig prestationer. Har man däremot en 

hög inre självkänsla blir de yttre prestationerna mer ett utökande av självkänslan, inte ett krav för att 

helt upprätthålla den. Dessa skillnader i graden av inre och yttre självkänsla har att göra med vilka 

krav och vilken uppmuntran man har mött under den tidiga uppväxten.  

Utgå från positiva förväntingar 

Öhman (2008) menar att det är viktigt att tänka på att försöka att inte använda barnets namn i negativa 

situationer. Våra namn är starkt knutna till vår identitet och att enbart få höra sitt namn när man blir 

tillrättavisad eller skälld på till exempel, bidrar till en negativ självvärdering.  

Några av förskollärarna uttrycker ett förhållningssätt gentemot barnen som ligger i linje med dessa 

tankar. Man försöker att inte se på barnet med en negativ blick utan utgå från positiva förväntningar. 

Erik pratar bland annat om att han försöker att inte säga nej till barnen så mycket, utan att istället ge 

dem alternativ. Även Johanna pratar om att hon försöker lyfta fram de positiva saker som barnen gör 

istället för att fokusera på det negativa och fastna i att man bara tillrättavisar och gnäller. Folkman 

(1998) beskriver att barn som är utagerande och aggressiva för att kompensera en låg självkänsla ofta 

har utvecklat ett självförakt eftersom de blivit tillrättavisade så mycket. De börjar då identifiera sig 

som ”en som är elak” vilket är viktigt att vända genom att fokusera på det positiva.  

Vikten av självkänsla i dagens samhälle 

Samtliga informanter har uppmärksammat att självkänslan spelar en viktig roll för barnens välmående. 

Flera påpekar att en låg självkänsla kan ge stora problem i livet. Att en god självkänsla inte bara är 

viktigt ur en individuell aspekt utan att självkänslan är viktig även för att kunna känna empati och 

medkänsla med andra är något som några av förskollärarna pratar om. (Brodin & Hylander, 2002) 

Flera av förskollärarna ger uttryck för att deras roll som pedagoger är viktigare idag, eftersom barnen 

går långa dagar på förskolan och pedagogerna då får uppfostra barnen mer. Brodin & Hylander (2002) 

skriver att den grundläggande känsloutvecklingen sker i hemmet men betonar att eftersom svenska 

förskolebarn i dag ingår i flera sociala system så blir pedagogernas roll tillsammans med familjen 

väldigt viktig. Pedagogens kunskap och förhållningssätt i samspelet med varje barn är avgörande för 

barnets utveckling av medkänsla, social kompetens och självkänsla. En väsentlig förutsättning för att 

detta samspel ska kunna utvecklas är att barngrupperna är rimligt stora och att det är lagom många 
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pedagoger i varje grupp. Majoriteten av de förskollärare jag pratat med anser att de stora 

barngrupperna och att mycket tid går åt till annat än att vara i barngruppen, är ett hinder för att de ska 

kunna arbeta med att stärka barns självkänsla på det sätt de skulle vilja.  

Folkman (1998) skriver även hon att självkänslan hos barnet formas tidigt med hjälp av föräldrar och 

förskola, samt att om denna positiva självbild inte grundläggs tidigt blir det betydligt svårare att bygga 

upp den och då kan varje ny problemsituation skada självkänslan betydligt.  

Olika känslor av själv 

Maria pratar om hur viktigt samspelet med barnen är, speciellt med det individuella mötet med varje 

barn, då mycket av det man gör som förskollärare är grupporienterat. Hon pratar om att ta sig tid att 

sitta ner och prata och leka med barnen. Johanna pratar också om att det är viktigt att barnen har roligt 

för att samspelet ska fungera. Hon vill att barnen ska tycka det är roligt att komma till förskolan och 

lära sig. Stern (2002) menar att ett barn lär känna sig själv och sin omgivning genom olika typer av 

samspel med omgivningen, enligt Stern olika typer av relaterandedomäner.  

När spädbarnet befinner sig i samvarodomänen som kännetecknas av känslan av ett uppvaknande 

själv, utforskar den omgivningen och kan verkligen uppslukas av upplevelsen. Här är kan man inte 

skilja mellan kognition och känslor, utan känslorna färgar upplevelser.Denna typ av varande kan man 

återfinna hos förskolebarn när de utforskar något intressant. Men det uppvaknande självet 

kännetecknas även av ett behov av grundtrygghet. Detta behov av grundtrygghet uppkommer senare i 

livet i osäkra situationer, till exempel när barnet ska invänjas på förskolan. Precis som spädbarn kan 

även förskolebarn behöva hjälp med att hitta en bra rytm, reglera en bra aktivitetsnivå i olika 

situationer och hjälp att lugna ner sig och slappna av när det behövs (Brodin & Hylander, 1997). 

Därför kan det vara bra att dagen på förskolan är tydligt strukturerad så att barnen kan förutse sin dag. 

Johanna pratar om detta när hon nämner hur de försöker att skapa en lugn grupp genom att alltid 

sjunga samma sånger och så vidare.  

I samvarodomänen handlar vuxnas närvaro alltså mycket om fysiskt och psykisk närvaro. 

Informanterna pratar om barn med låg självkänsla som osäkra och oroliga och dessa barn kan behöva 

stöd genom fysisk närhet eller hjälp att aktiveras. Detta ligger i linje med det Folkman (1998) 

förmedlar. De förskollärare Folkman intervjuat har arbetat för att stärkt inåtvända och osäkra barn 

genom att ge dels mycket närhet som visar att barnet är omtyckt, och dels genom att vara deras 

startmotor. Det gällde att väcka deras nyfikenhet och lust till att prova på nya saker och förmedla till 

barnen att ”Du kan!”. Att uppmuntra barnen till att våga prova saker är något som samtliga 

informanter verkar vara bra på i sitt arbete.  

Brodin & Hylander (1997) skriver om beröm och bekräftelse  i förhållande till Sterns samspelsdomän, 

där känslan av ett kärnsjälv är det dominerande så handlar det om att barn i första hand inte behöver 

beröm för vad de kan, utan de känner själva att de är duktiga när de klarar av något nytt. Dock kan de 

behöva hjälp med att kunna, rent praktiskt kan ett barn behöva hjälp med att lyftas upp så att det kan 

nå något eller liknande.  

Att bekräfta känslor för att stärka självkänslan kan jämföras med det Stern kallar för affektintoning. 

(Stern, 2002, Brodin & Hylander, 1997) Det handlar om att dela barnets känslor, att visa att man 

förstår känslan. Man fångar upp det barnet känner och sänder tillbaka känslan i ett annat uttryckssätt, 

man visar med ord och röstläge till exempel ”Åh, vad glad du är!” På detta sätt matchar man barnets 

inre affekttillstånd. Brodin & Hylander (1997) menar att detta är speciellt viktigt i 

samförståndsdomänen där barnet upplever känslan av ett subjektivt själv med ett ett inre känsloliv som 
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går att dela, då blir det viktigt att den vuxne tonar in barnets känsla. De känslor som tonas in blir 

verkliga för barnet som så småningom även kan sätta ord på dem, medan de känslor som inte tonas in 

utan kanske ignoreras får barnet svårare att förstå. Det går dock inte att tona in alla upplevelser och 

detta är inte heller önskvärt. Ett utforskande av känslolivet fortsätter hela livet.  

Även när barnet rör sig i domänerna för samtal och sammanhang, som utvecklas när barnet lämnar 

spädbarnstiden är det viktigt att bekräfta känslor, och framförallt att sätta ord på känslor. Stern (2002) 

menar att språket är ett tveeggat svärd. Barnet kan förmedla sina känslor till en viss grad, men allt går 

inte att förklara med ord. Därför börjar barnet inse att en annan människa inte kan dela allt med och 

kan känna en ensamhet över detta. Därför är behovet av närhet till vuxna viktigt. Barnet växlar mellan 

behovet av trygghet och av nyfikenhet, vilket kan resultera i motstridiga känslor.  

Folkman (1998) utgår även hon från Sterns tankar (2002) och menar att den självkänsla Stern 

beskriver handlar om allt från att vara, duga, synas, känna, göra, vilja till att reflektera över sig själv. 

Folkman menar vidare att man i förskolan ofta pratar om att man stärker barns självkänsla,  men som 

pedagog är det viktigt att känna av var barnet befinner sig i sin utveckling för att veta hur vi ska stödja 

just det barnet. Precis som flera av förskollärarna jag pratat med så är det väldigt individuellt hur man 

stödjer barnet. Det gäller att känna av vad varje barn behöver för hjälp med att hitta sig själv och 

strategier för att stärka självkänslan i olika situationer. Pedagogen behöver känna av barnet för att veta 

hur hon ska skapa en kontakt och stödja just denna individ. 

Utgår man från Sterns tankar (2002) så gäller det alltså att se vilken av de olika ”känslorna av själv” 

som behöver bekräftas för tillfället. Barn ställer frågan ”Vem är jag?” på tusen olika sätt.  

Diskussion 

Metoddiskussion 

Generaliserbarhet 

Med generaliserbarhet avses i vilken grad resultaten av undersökningen kan generaliseras och gälla för 

fler än de som undersökts. Johansson och Svedner (2010) poängterar att det här är viktigt att begrunda 

hur urvalet till undersökningen gått till. Kan undersökningspersonerna sägas vara representativa för 

den grupp som generaliseringen ska gälla?  

Urvalen av intervjupersoner till denna studie har jag själv inte kunnat styra nämnvärt. 

Intervjupersonerna förmedlades till mig via en kontakt på kommunen där undersökningen 

genomfördes. Mitt enda krav var att det skulle vara utbildade förskollärare. Det var dock önskvärt att 

urvalet av intervjupersoner skulle ha olika många yrkesverksamma år som förskollärare bakom sig, 

vilket också uppfylldes.   

Intervjupersonerna skiljer sig även åt vad gäller etnicitet, kön samt ålder och har således olika 

erfarenheter och infallsvinklar. Intervjupersonerna arbetar dock inom samma kommun och endast två 

förskolor inom denna kommun är representerade. Det kan även antas vara så att personerna påverkas 

av kollegors synsätt, arbetssätt och klimatet på respektive förskola. Endast två förskolor och endast en 

kommun kan inte representera hela samhället. Därför kan studiens generaliserbarhet inte sägas vara 

hög. 
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Reliabilitet 

Enligt Johansson och Svedner (2010) betyder reliabilitet mätnoggrannheten i de intervju- och 

observationsmetoder som använts. I min studie har intervjuerna genomförts på samma vis, samtliga 

intervjuer har genomförts på intervjupersonernas arbetsplats.  

Jag anser att mina intervjufrågor i relativt hög grad täcker de aspekter jag avsåg att undersöka. Det 

finns dock en risk för att mina frågor i vissa fall kan ha misstolkats. Jag har i sådana fall där jag 

uppmärksammat missförstånd eller känt ett behov av förtydligande, även bett om detta av 

intervjupersonen för att få en klar och heltäckande bild av intervjupersonens tankar och värderingar 

kring begreppen.  

Validitet 

När det gäller en studies validitet ställs frågan om resultaten ger en sann bild av det som undersökts. 

(Johansson & Svedner, 2010) Täcker resultaten hela det område man avsåg att undersöka? 

Begreppsvaliditeten avser hur pass väl man definierat ett undersökningsbegrepp. Det är lätt att ta för 

givet att andra människor avser samma sak som en själv, när olika personer i själva verket kan tolka in 

helt olika saker i samma begrepp. Man bör därför kritiskt granska sitt eget tänkande och sin egen 

utgångspunkt.  

I min studie kan jag inte med säkerhet säga att mina intervjupersoner och jag avsåg samma sak när vi 

pratade om självkänsla. Vi har alla olika erfarenheter, förförståelse och tolkningar av verkligheten. Jag 

har dock i mina frågor försökt att närma mig intervjupersonerna egna tolkningar och reflektioner.  

Det finns även en risk för att intervjupersonerna svarat på frågorna utifrån vad de upplevt att jag vill ha 

för svar. Intervjupersonerna har säkert förstått att jag som forskare anser att självkänsla är en viktig 

aspekt i en förskollärares arbete och de kan därför ha anpassat sina svar efter denna, mitt personliga 

ställningstagande. Jag har under intervjuerna ofta bett informaterna att ge konkreta exempel från sitt 

arbete med barnen för att på ett bättre sätt förstå informanternas tankar och åsikter och hur de arbetar i 

praktiken. 

Resultatdiskussion 
Alla kloka tankar har redan tänkts tusentals gånger, men för att göra dem till vår verkliga egendom 

måste vi noggrant tänka dem omigen, tills de slå fasta rötter i vår egen erfarenhet (JW Von Goethe) 

Ovanstående citat anser jag tydligt visar på vikten av att medvetet reflektera kring sådant som man 

anser är viktigt i sitt arbete. Det resultat jag genom mina intervjuer har fått fram visar att förskollärarna 

i denna studie har många åsikter kring självkänsla, samt att de alla uppger att de tycker självkänslan är 

en viktig aspekt att arbeta med redan i förskolan. Dock så är det få av informanterna som upplever att 

de har kunskap om vad begreppet innebär och hur man kan arbeta med att stärka självkänslan. 

Definitionen av självkänsla upplever många som svår, man upplever att det är ett diffust begrepp och 

något som är svårt att sätta ord på. Självförtroende och självkänsla blandas ofta ihop.  

De flesta av de intervjuade förskollärarna uppger också att självkänsla inte är något som de pratar om i 

arbetslagen även om de i praktiken tycker att de arbetar mycket med att stärka barns självkänsla. De 

arbetar mest med att berömma barnen, vilket möjligtvis kan verka stärkande för yttre aspekter av 

självkänslan men som kanske främst ger barnen ett bättre självförtroende, vilket självklart också är 

viktigt. Som Öhman (2008) visar på då hon liknar självbilden vid en vippmugg, så är självkänslan 

själva grunden där barnet känner att det duger som det är. Självförtroendet kan sedan fyllas på vid 
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olika prestationer. Denna inre självkänsla är viktig för att en människa ska må bra och fungera bra som 

medmänniska. Den inre självkänslan grundläggs tidigt och stärks framförallt av föräldrar och andra i 

barnens nära omgivningen, såsom förskollärare. Det viktigaste för denna grundläggande självkänsla är 

att barnet får hjälp att utveckla och förstå sina känslor genom bekräftelse, acceptans, respekt samt 

tillerkännande. 

Med detta i bakhuvudet anser jag att den inre självkänslan hos barn är den viktigaste aspekten att 

arbeta med, speciellt i dagens samhälle då barnen generellt går långa dagar i förskolan och 

tillsammans med föräldrarna då har en viktig roll i barnens socio-emotionella utveckling (Brodin & 

Hylander, 2002).   

Tre av de sju intervjuade förskollärarna berättade att de arbetar med att bekräfta och tona in barnens 

känslor. De övriga fyra av de intervjuade förskollärarna nämnde inte detta i samband med hur man 

arbetar med självkänslan. I den forskning som jag tagit upp här poängteras vikten av att arbeta med att 

hjälpa barnen förstå och bekräfta deras känslor för deras självkänsla.  

Samtliga förskollärare verkar dock vara bra på att hitta sätt att se varje barn, genom att lyfta fram deras 

positiva sidor, uppmuntra framsteg och känna av vilka utmaningar och krav man bör ställa på varje 

barn. Förskollärarnas berättelser visar även på en stor lyhördhet mot det individuella barnet och en stor 

erfarenhet av att arbeta mycket med gruppstärkande relationsarbete. Mer diskussioner i arbetslaget 

samt mer tid till barnen och mindre barngrupper är en genomgående önskan för att arbetet med att 

stärka barns självkänsla ska kunna bli bättre.  

I dagens förskola där mycket handlar om det lärande barnet gäller det att inte glömma det kännande 

barnet. För att hålla arbetet med barns självkänsla levande krävs en gemensam reflektion. Det räcker 

inte med att tro att detta är något självklart som sitter i ryggmärgen på varje pedagog.  

Framtida forskning  

Jag har under denna studies gång upptäckt vilket stort intresse det finns för att arbeta med att stärka 

självkänslan hos barn i förskolan och skolan. Det finns en stor marknad av metoder och arbetssätt som 

är utformade för att stödja barns socio-emotionella utveckling, hjälpa barnen att lära känna känslor, 

utveckla ett positivt gruppklimat och stärka barnens självkänsla. En kritiskt granskning av dessa 

arbetssätt vore intressant.  
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Bilaga 1 

Introduktionsbrev  

Hej, 

Jag heter Åsa Törnros och läser min sista termin på lärarutbildningen vid Stockholms Universitet. Jag 

har nu börjat med min c-uppsats som ska handla om hur förskollärare arbetar med att stärka barns 

självkänsla.  

Självkänsla är ju ett populärt begrepp idag och en viktig grund för en individs välmående. Jag vill 

därför prata med förskollärare angående deras tankar kring självkänsla och hur man kan arbeta med att 

stärka denna redan i förskolan. Jag tror att pedagoger i sin erfarenhet har en stor kunskap om detta. 

Intervjuerna sker enskilt och tar ca 30 minuter. Ert deltagande är helt frivilligt och ni får när som helst 

under intervjun eller efteråt ångra er om ni inte vill delta. Om ni samtycker så spelar jag helst in 

intervjuerna på band, för mitt minnes skull. Vill ni ej detta så går det bra ändå. Det är bara jag som 

kommer att lyssna på inspelningarna (inspelningarna kommer att förvaras i låst skåp) Ni kommer att 

vara helt anonyma i undersökningen.  

 

Jag är jättetacksam för att ni vill hjälpa mig i mitt arbete!   

Vänligen/ 

Åsa Törnros  

Tel: XXX 

Kontaktuppgifter till min handledare:  

XXX 
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Bilaga 2 

 Intervjuguide 
 

Idag är självkänsla ett populärt begrepp. Vad innebär självkänsla för dig?  

 

Vad innebär självförtroende för dig? 

 

Har du mött barn med hög respektive låg självkänsla i ditt arbete? 

 

Hur uppfattar du att ett barn med låg självkänsla beter sig? 

 

Hur uppfattar du att ett barn med hög självkänsla beter sig? 

 

Arbetar du medvetet med att stärka barns självkänsla?  

 

Vad tycker du är det viktigaste i samspelet med barnen? 

 

Skulle du vilja arbeta annorlunda med att stärka barns självkänsla? I så fall, hur? 

 

Pratar ni om detta i arbetslaget? (Aspekten självkänsla) 

 

Känner du att du har den kompetens du behöver för att stärka självkänslan hos barnen? 

 

 

Stockholms universitet/Stockholm University 

SE-106 91 Stockholm 

Telefon/Phone: 08 – 16 20 00 

www.su.se 


