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Syftet med vår studie är att undersöka verksamma förskollärares tankar kring barns 
självkänsla i förskoleklass. Det vi lägger fokus vid är vad förskollärarna anser 
känneteckna låg respektive god självkänsla hos barnet, samt hur de arbetar med att 
stärka barnens självkänsla. Studien grundar sig på en kvalitativ forskningsansats, 
vilket innebär att intervjuer genomförts. I resultatet framkommer olika kännetecken 
på barns låga respektive goda självkänsla. Det redogörs även hur lärarna arbetar, i 
det arbetet kan olika kategorier utkristalliseras. De områden som ses betydande för 
barnens utveckling av självkänslan är lärarens förhållningssätt, bekräftelse och 
metoder/material. Slutsatsen vi kan dra är att arbetet med att stärka barnens 
självkänsla ses som grundläggande i lärarens arbete och för barnets fortsatta framtid 
i ett socialt samhälle.   
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Förord 
 
Vi vill rikta ett stort tack till de lärare som deltagit i intervjuerna och delat med sig av 
sina tankar och erfarenheter, utan er hade vi inte fått fram vårt resultat. Ett stort tack 
vill vi även rikta till vår handledare Anette Oxenswärdh. Ditt engagemang och 
intresse har betytt mycket för oss under arbetets gång. Vi är otroligt glada att vi fick 
dig som handledare.  
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1. Inledning 
 

Människans jag, och därmed också självkänsla, utvecklas hela livet i samspel med 
andra och i den omgivning där individen befinner sig. Vår självkänsla styr hur vi 
reagerar och beter oss i olika situationer. Hur vi känner för oss själva är avgörande 
för hur vårt samspel med andra artar sig, Cullberg Weston (2005).  

Skolan tar upp en stor del av elevernas vardag. Skolan är en social arena där många 
möten sker varje dag. Det kan upplevas som att det därför ställs fler krav på eleven än 
dem rent ämnesmässiga. Den sociala biten i skolan och elevens uppbyggnad av en 
självkänsla och ett självförtroende pågår ständigt. Skolan har ett oerhört viktigt 
uppdrag när det gäller att fostra demokratiska medborgare, att hjälpa eleven hitta sin 
identitet och främja en harmonisk utveckling. Detta uttrycks i Läroplanen för 
grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, Lgr 11 (2011). En viktig del är att 
uppmärksamma frågor som Vem är jag? och Vad har jag för känsla för mig själv? 
Det här är ett viktigt uppdrag som verkligen bör tas på allvar. Läraren bör ständigt 
arbeta för att ge barnen de verktyg de behöver för att hitta sitt jag och vara nöjda med 
vilka de är. Skolan ska även verka för att barnen ska känna att de duger som de är 
samt att de oavsett olikheter är unika och värdefulla individer.  

Om ett barn får en stadig grund i sig själv att stå på och alla förutsättningar att 
utveckla en god självkänsla menar Brodin och Hylander (2002) att barnet blir en 
trygg individ som vågar stå för sina tankar och åsikter. Vidare påstår de att den styrka 
som god självkänsla skänker kan bidra till att individen lättare kan stå emot 
grupptryck. Denne har då inget behov av att på något vis trycka ner andra för att själv 
känna sig bättre. En undersökning som BRIS (2010) gjort visar på att barns bristande 
självkänsla är något som ökat. Vi har genom åren kommit i kontakt med barn som 
upplever att de inte är bra nog, att de inte duger som personer samt att de på olika 
sätt känner sig otillräckliga. Därför anser vi att det är betydelsefullt och rent av 
avgörande att så tidigt som möjligt föra in detta arbete som en naturlig del i barnens 
vardag. Med detta som bakgrund blir det intressant att undersöka hur god respektive 
låg självkänsla kan ge sig till uttryck hos eleven.  

En fråga att ställa sig är hur lärarna i praktiken går tillväga för att hjälpa barnen 
bygga upp en god självkänsla, och vad som är viktigt att tänka på i detta arbete.  

Vi har valt förskoleklassen som utgångspunkt för studien, då vi båda varit verksamma 
med den åldergruppen tidigare under vår verksamhetsförlagda utbildning och arbete.   

 

2. Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med arbetet är att undersöka åtta verksamma förskollärares tankar kring barns 
självkänsla i förskoleklass.  

Frågeställningarna utifrån syftet är: 

 Vad anser förskollärarna kännetecknar god respektive låg självkänsla hos 
barn? 

 Hur beskriver förskollärarna sitt arbete med att stärka barns självkänsla? 
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3. Förankring i styrdokumenten 
 

Eleverna i skolan ska få en mångsidig utveckling där trygghet och självkänsla är 
viktiga områden.  I styrdokumentet Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen 
och fritidshemmet (2011) står följande: 

Elevens välbefinnande och utveckling skall genomsyra arbetet i skolan. 

”Omsorg om den enskildes välbefinnande och utveckling skall prägla 
verksamheten”, (s.7). 

Skolan ska gagna elevernas personliga utveckling. 

”Skolan ska i samarbete med hemmen främja eleverna allsidiga personliga 
utveckling”, (s.9), 

Skolan ska ge eleverna trygghet och skapa motivation för lärande.  

”Skolan ska sträva efter att vara en levande social gemenskap som ger trygghet 
och vilja och lust att lära”, (s.10). 

Läraren ska hjälpa eleverna att tro på sig själva. 

”Läraren ska stärka elevernas vilja att lära och elevens tillit till den egna 
förmågan”, (s.14). 
 

4. Litteratur 
 

4.1 Definition av begreppen självkänsla och självförtroende 
 
Självförtroende och självkänsla är inte detsamma. Begreppen blandas ofta ihop eller 
tros ha samma innebörd. Juul och Jensen (2009) menar att självkänsla handlar om 
vem man är och självförtroende om vad man kan och presterar i olika sammanhang. 
Cullberg Weston (2005) definierar begreppet självkänsla som känslan vi har om oss 
själva, vilka vi är och den acceptans man hyser för sig själv, samt hur man uppskattar 
sig själv. Självförtroende baseras i vårt huvud med de tankar vi har om vad vi kan 
medan självkänslan är känslomässigt förankrad inom oss, i hjärtat. Juul och Jensen 
(2009) och Wennberg och Wennberg (1995) instämmer med den känslomässiga 
förankringen och tillägger att det handlar om känslan vi har om de sidor vi har hos 
oss själva och i vår personlighet. Det handlar även om att vara nöjd med sig själv trots 
sina brister och svagheter, samt hur individen respekterar sig själv och har en känsla 
av att han eller hon duger som denne är och trivs med sig själv.  
 

4.2 God självkänsla och dess positiva effekter 
 
Johnson (2003) förklarar att en god självkänsla är grundläggande för att klara sig i 
sociala situationer, samt hur vi hanterar dem. En god självkänsla kan jämföras med 
ett hus som har en stadig grund att stå på. Ett sådant hus klarar jordbävningar och 
oväder utan problem. Har huset däremot en ostadig grund raseras det lätt. En bra 



7 
 

självkänsla kan med andra ord skydda individen vid motgångar och kriser i livet. 
Cullberg Weston (2005) förklarar att ett barn med god självkänsla är trygg i sig själv 
och har en positiv syn på sig själv som person. Dessa barn låter sig inte bli trampade 
på av andra barn. Andra kännetecken är att barnet respekterar sig själv. Detta gör att 
barnet i lugn och ro kan utforska världen, ta sig an utmaningar och vara nyfiken.   

Björneloo (2007) har intervjuat tjugo lärare för att undersöka hur de arbetar med 
undervisning mot hållbar utveckling. I avhandlingen framkommer fem olika teman, 
varav ett tema är självkänsla och kommunikation. Resultatet visar på att god 
självkänsla krävs för att lärande och utvecklig ska ske hos eleven. Det framkommer 
även att god självkänsla innebär att eleven är trygg i tillvaron, står emot grupptryck 
och inte lika lätt hamnar i offersituationer. Barn som kännetecknas av en god 
självkänsla har även lättare att ta för sig och klarar sig lättare i sociala sammanhang. 
Juul och Jensen (2009) pratar även om att en sunt utvecklad självkänsla ofta märks 
av en autentisk närvaro hos barnet, samt en accepterande syn på sig själv. Johnson 
(2003) tillägger att ett barn med god självkänsla kan ge och ta i relationer och har lätt 
för att hjälpa andra. Samtidigt har dessa barn inga problem med att be om och själva 
ta emot hjälp. Barnet kan även acceptera sina brister och svagheter utan att 
nedvärdera sig själv. Barn med god självkänsla har dessutom en stark integritet. Juul 
och Jensen (2009) menar att det är viktigt att vuxna i barns närvaro har en respekt 
för barnets försök att på egen hand definiera sig. Det är även av vikt att barn får 
avgränsa sig från andra då de behoven finns. Samtidigt är sampelet med andra och 
att våga öppna upp sig viktigt för hur självkänslan utvecklas. Det ska finnas en balans 
mellan den egna integriteten och det som sker i det öppna samspelet med andra. 
Förhållandet där emellan är avgörande för hur självkänslan kan stärkas.  

Ferkany (2008) menar att individer med god självkänsla är ansvarstagande, kan 
hantera positiva och negativa känslor och är självständiga. Dessa egenskaper har 
Ferkany kommit fram till som viktiga vid inlärning. Han argumenterar för att skolan 
bör arbeta mer med att stärka elevers självkänsla. Samtidigt tillägger Johnson (2003) 
att strävandet efter en fullt utvecklad god självkänsla inte alltid är positivt. Hon riktar 
ett något kritiskt öga mot detta arbete. Har individen en fullt utvecklad god 
självkänsla kan det bli ett hinder ifrågasättandet. Personen kan stagnera och känna 
sig så pass ”fulländad” i sin självutveckling och den hon eller han är att det inte längre 
finns något att sträva efter. Slutligen kan ändå påpekas att om barnet inte fått en 
grundläggande god självkänsla är det aldrig försent att stärka upp den. 

 

  4.3 Låg självkänsla och dess följder 
 
Juul och Jensen (2009) resonerar kring den låga självkänslan och dess inverkan på 
individen. En låg självkänsla innebär begränsad kontakt med sin egen integritet. Barn 
med låg självkänsla har svårare att sätta upp personliga mål än andra. Vidare påpekar 
dem att barn med låg självkänsla har svårare att uppleva samvaron med andra som 
värdefull och givande. Dem vill även belysa att låg självkänsla kan ha olika 
uttrycksformer, dessa kan kategoriseras i två kategorier, inåtvända och utåtvända 
uttrycksformer. Inåtvända uttrycksformer är bland annat social blyghet, social fobi, 
tysthet, ”snälla och duktiga barn” och i vissa fall former av depression. Utåtvända 
uttrycksformer handlar om ett självhävdande beteende, Juul och Jensen nämner här 
utmärkande ord som störst, dyrast och bäst. En sådan här form av låg självkänsla kan 
också karaktäriseras av ett ständigt konkurerande med andra barn. Johnson (2003) 
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menar däremot att ett barn som känns igen av den inåtvända uttrycksformen social 
blyghet, inte automatiskt behöver ha låg självkänsla. Det kan finnas många olika 
anledningar till att barnet är blyg, det kan helt bero på situation om dessa 
kännetecken ger sig till uttryck. Vidare menar Johnson att personer som har behov av 
att trycka ner andra för att själva känna sig bra vanligtvis lider av låg självkänsla. 
Detta instämmer Wennberg och Wennberg (1995) med. De förklarar att en individ 
kan verka väldigt säker i sig själv men i själva verket kan vara otrygg i sin identitet. 
Dessa personer bygger upp en barriär och intar en försvarsposition för att utstråla en 
trygg karaktär. På det sättet kan de dölja sin bräckliga självkänsla, (a.a). De barn som 
är otrygga i sig själva och faller under kategorin utåtvända uttrycksformer av låg 
självkänsla får ofta avvisande reaktioner från människor i sin omgivning. Dessa barn 
blir även kritiserade för att de uttrycker det de gör, trots att det många gånger alltså 
kan handla om att de egentligen har låg självkänsla, Juul och Jensen (2009). 

Cullberg Weston (2005) belyser att individer med låg självkänsla motarbetar sig 
själva genom att kritisera sig i det de gör. Att leva på ett sådant sätt sänker 
livskvaliten och en inre oro skapas av att de känner att de inte duger som de är. En 
självkänsla av denna typ gör att individen lätt tar åt sig av kritik och har lättare att 
känna sig kränkt i olika sammanhang. Dessa personer kan få problem med att klara 
sig i sociala sammanhang då de har svårare att ta för sig och veta hur de ska framhäva 
sig själva i mötet med andra. I en social interaktion är en sådan individ mer upptagen 
med att fundera över hur han eller hon uppfattas av dem andra. Följden av detta kan 
bli att en individ som är upptagen av sådana tankar blir mer och mer tillbakadragen, 
vilket bidrar till att det sociala umgänget påverkas negativt.  

Johnson (2003) lyfter fram ytterligare kännetecken på låg självkänsla. Barn med låg 
självkänsla är enligt henne otrygga i sig själva, de drar sig undan och gör sig osynliga. 
Dessa barn har även ofta svårt att uttrycka sina känslor. Vidare menar Cullberg 
Weston (2005) att barn med låg självkänsla nedvärderar sig själva och är rädda för 
att göra fel. Konsekvenserna av detta menar Taube (2007) kan bli att om ett barn 
stött på många motgångar som sänkt självkänslan kan följden bli att barnet tappar 
lusten och motivationen att lära. Barnet vågar heller inte ta sig an nya utmaningar. 
Det kan hos barnet finnas en inre rädsla och oro att misslyckas, barnet kan då få svårt 
att koncentrera sig på en ny uppgift. Fokus ligger istället på att försvara den 
självkänsla barnet har kvar.   
 

4.4 Självets uppkomst och utveckling 
 
Vi har valt att ta avstamp i den sociala synen på barns utveckling av självet, utifrån 
detta kommer socioemotionell utveckling och ett sociokulturellt perspektiv belysas.  
Utifrån olika teoretiker inom socialpsykologin redogör vi för vägar av självets 
utveckling, detta för att få en bredare förståelse.   

 

4.4.1 Självet utifrån socioemotionell utveckling 
 
Hwang och Nilsson (2011) betraktar den socioemotionella synen på barns utveckling 
av självkänslan. De menar att barns uppfattning av andra sätts i relation till hur 
barnen upplever sig själva, det handlar då om självbild och självkänsla. Dem 
framhäver att det är kring sexårsåldern barn börjar utveckla en djupare förståelse 
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kring sig själva och vilka de är. Vidare fortsätter Hwang och Nilsson diskutera 
självkänslans och självbildens utveckling. De menar att när barnets självbild och 
självkänsla växer fram och blir allt tydligare blir barnen samtidigt mer självkritiska, 
de blir bland annat medvetna om dem egenskaper de har, både dem egenskaper de 
tycker om hos sig själva och sådana egenskaper de är mindre förtjusta i. En viktig del 
i barnets självutveckling inom det socioemotionella synsättet är att ha jämnåriga 
kamrater. Det bästa redskapet för en förbättrad självkänsla finns ofta i 
kamratkruppen som sådan, och att barnet ingår i gruppen. Från början har 
föräldrarna stor betydelse för barnets självutveckling men i och med att barnet växer 
upp placerar barnen allt större vikt vid sina kamrater.  

 

4.4.2 Självets utveckling ur ett sociokulturellt perspektiv 

Brodin och Hylander (2011) förklarar en del av självets utveckling genom det 
sociokulturella perspektivet. De förklarar att vi formas genom möten med andra. 
Självet utvecklas dagligen i samspel med andra. Kopplingar görs till Vygotskijs teori, 
genom ett yttre samspel med andra uppkommer inre tankar som leder till utveckling 
av självet. Hundeide (2006) menar att när ett barn kommer till skolan formas ett 
outtalat kontrakt om vem man är gentemot andra. I början av dessa möten uppstår 
en förhandling om hur individerna ska tolka varandra. Hundeide menar att en lärare 
har definitionsmakt i och med sin position, vilket betyder att lärarens uppfattning om 
exempelvis en elev har stor genomslagskraft och uppfattningen om den specifika 
eleven kan överföras på resten av klassen. Om läraren har en negativ uppfattning av 
en elev uppstår ett kontrakt om vem eleven ska vara och hur den ska se sig själv.  
Dessa kontrakt formas olika beroende på vilket sammanhang barnet befinner sig i. 
Det kan till exempel betyda att läraren har en syn på eleven, och föräldrarna har en 
annan. Om negativa självkontrakt uppstår kan barnets framtid, livsplaner och vem 
man ska bli påverkas.  

 

4.4.3 William James och George Herbert Meads teorier  
 
Johnson (2003) redogör för två teorier om självets uppkomst, teorier som blivit 
välkända som två betydande riktningar inom självpsykologin. Den socialpsykologiska 
teoretikern Mead förespråkade en passiv väg av självkänslans utveckling. I den synen 
ses individen som en passiv mottagare. Synen vi utvecklar om oss själva formas i ett 
socialt skede som människan ej är aktiv i. Människan reflekterar över sig själv genom 
omgivningens bedömningar, det innefattar både de positiva och negativa speglingar 
vi får. Dessa uppfattningar läggs till inom oss och på det sättet uppstår känslan vi får 
om oss själva och sättet att se oss själva. Giota (2006) tolkar även Meads teori och 
menar även hon att vi får en bild av vilka vi är genom att vi ser på oss själva genom 
andras ögon. Det är samhället eller den sociala grupp individen ingår i som påverkar 
synen, (a.a).   

James propagerade istället för att självkänslan förvärvas genom en aktiv väg där 
individen måste göra egna ansträngningar och prestationer. Dessa handlingar 
bekräftas i form av beröm och bekräftelse från andra i omgivningen. Individen väljer 
även ut attribut som kan ses som ”en del av mig”, vilket till exempel kan innefatta 
kompetens, utseende och familj. Dessa attribut fungerar som en måttstock för 
individens självvärde, övriga områden är irrelevanta som värdegivare. Det kan 
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innebära att en individ som valt att utseende inte är en måttstock för självvärdet inte 
bryr sig om sitt åldrande och inte låter det påverka självkänslan. Han menar att 
känslan av framgång ökar självkänslan. Genom att individen presterar i olika 
sammanhang växer han eller hon som person, men detta är endast möjligt om 
ambitionen är rimlig i förhållande till den förmåga man har. Ribban ska läggas på en 
lagom nivå för att kunna nå önskvärt resultat. Sätts för höga mål upp blir det motsatt 
effekt och självkänslan sänks, Johnson (2003).  

 

4.4.4 Daniel Sterns teori  
 
Brodin och Hylander (1997) tolkar Sterns teori om självets utveckling. Detta är en 
nyare teori inom självpsykologin. Stern har bidragit till bilden av det kompetenta 
barnet och menar att barnet är någon redan i magen. Alla barn föds olika och 
föräldrarnas uppgift är inte att forma barnet efter en speciell personlighet. Det som är 
av betydelse är istället att bekräfta, möta och upptäcka deras unika barn. Här blir 
även läraren en viktig del i barnets utveckling av sig själv, med tanke på att barnet 
tillbringar stor tid i pedagogisk verksamhet. Personalen i skolan bör tänka på att lyfta 
fram varje barns egenhet och bemöta varje barn med omsorg och kärlek.  Barnen ska 
få känna att det kan vara sig själva och att de är unika som de är, och att det unika är 
något bra. Enligt Sterns teori sker barnets utveckling av självet i samspel med andra i 
omgivningen. Detta är något som pågår hela livet. Trots att människan förändras och 
utvecklas hela livet i detta samspel förblir individen på ett sätt ändå densamma – sig 
själv. Känslan barnet har av sig själv finns med redan från början, långt innan barnet 
använder det verbala språket och kan reflektera över sig själv.  Brodin och Hylander 
(2002) förklarar att det är viktigt att den vuxne är både psykiskt och fysiskt 
närvarande för att se vad barnet behöver.  

Cullberg Weston (2005) tolkar även hon Sterns teori och tillägger att barn är som 
små vetenskapsmän som hela tiden samlar information om sig själva i interaktion 
med andra i omgivningen. Det barnen söker svar på är: Är jag värd att älska? och 
Duger jag som jag är? Huruvida barnet får bekräftelse utifrån detta har stor 
betydelse för hur självet utvecklas. 

 

4.5 Metoder kring hur förskollärare kan arbeta för att stärka barns 
självkänsla 
 

Forster (2013) menar att det finns ett flertal metoder och arbetssätt för att stärka 
självkänslan hos barnen och hjälpa dem hitta sig själva. Björneloo (2007) lyfter i sin 
avhandling fram att lärarens förhållningssätt och beteende gentemot barnen är 
avgörande. Det handlar om att tänka på hur man som lärare uttrycker sig samt ha en 
positiv inställning. Taube (2007) är inne på samma spår och belyser att det 
grundläggande i arbetet är att läraren först och främst måste börja med sig själv. Är 
läraren trygg och nöjd med sig själv speglar det sig i verksamheten, det vill säga att 
lärarens goda självkänsla och positiva attityd öppnar upp för varma relationer till 
barnen. Det gör att en positiv atmosfär skapas i verksamheten, detta i sin tur gör det 
möjligt för barnen att växa och utvecklas som individer. Som lärare bör man sträva 
efter att alltid få barnen att känna sig trygga med sig som person och i övriga 
barngruppen, detta är en förutsättning för att barnen ska kunna känna att de kan 
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vara sig själva. Vidare menar Brodin och Hylander (2002) att det är av vikt att läraren 
lyssnar på barnen, de betonar hur viktigt det dagliga samspelet är för att barnen ska 
känna sig betydelsefulla och värda att lyssna på. Läraren bör även se barnen som 
kompetenta och ha ett genuint intresse för allt de tar sig för och uttrycker.  

Forster (2013) belyser hur viktigt det är att den vuxne visar att barnet duger som den 
är. Det handlar inte enbart om att utrycka sig i ord, utan vara närvarande i ett äkta 
samspel med barnet. Det innebär att den vuxne är intresserad och lyhörd inför barnet 
i största allmänhet. Något så enkelt som att en vuxen finns där med en autentisk 
närvaro och på ett naturligt sätt interagerar med barnet, menar Forster är en oerhört 
betydelsefull faktor. Han tar även upp begreppen bekräftelse och uppmärksamhet 
samt positiva effekter och fallgopar att se upp för i förstärkningsarbetet. Det handlar 
om att den vuxne ska tänka på att bekräfta barnet som person och inte endast utifrån 
prestationer. Barnet ska få känna att han eller hon duger som denne är oavsett om 
han eller hon presterar eller inte. Bekräftelse enbart vid tillfällen där barnet presterar 
utgör en risk att barnet söker bekräftelse på detta sätt hela tiden. Barnet kan få en 
inre tro om att bekräftelse endast är möjlig då han eller hon på något sätt presterat. 
Den prestationsfeedback barnet söker kan leda till att en tävlingsinstinkt tar form och 
det blir svårt för barnet att ta ett nederlag. Det kan även leda till att barnet söker sig 
till aktiviter som bjuder på snabb bekräftelse. Det blir inte tal om någon djupare 
mening och glädje av sådan bekräftelse, istället lyfts barnets självkänsla bara för 
stunden. Det innebär att självkänslan höjs för stunden men sänks kort där efter, detta 
utgör en instabil självkänsla. Barnet ska istället få höra att det är unikt som det är 
oavsett prestationer, styrkor eller svagheter.  

Löfstedt (2009) presenterar Crones forskning, där det framkommer att positiv 
feedback från läraren är av vikt för de yngre barnens lärande och utveckling. De 
menar att den positiva feedbacken kan ses som ett betydande hjälpmedel för att 
barnen ska lära och bli motiverade. Brodin och Hylander (2002) har liknande 
tankegångar, lustfyllda och positiva erfarenheter skapar nyfikna och motiverade barn.  
De menar dessutom att mycket fokus idag läggs vid negativ uppmärksamhet, (a.a.). 
Om barnet får för mycket uppmärksamhet när det exempelvis bråkar eller tjatar finns 
en risk att barnet fortsätter söka uppmärksamhet på det sättet. Det i sin tur kan leda 
till att självkänslan sänks. Istället för att enbart fokusera på de tillfällen där barnet 
befinner sig i en situation som påkallar lärarens uppmärksamhet för något negativt 
som inträffat, bör läraren fokusera mer på positiv uppmärksamhet kring det som 
fungerar bra i olika situationer. När det handlar om ett barn som ofta hamnar i en 
problemsituation där han eller hon på något sätt utmärker sig negativt tror många att 
det är viktigt att sätta stopp för problemen genom att skälla på barnet. Det blir endast 
en kortsiktig lösning och barnet får uppmärksamhet för fel saker. Därför är det av 
vikt att fokusera på och uppmärksamma det positiva hos barnet, Forster (2009).  

Vehkalahti (2008) presenterar ett antal budord som vuxna kan använda sig av för att 
stärka barns självkänsla. Här följer ett utdrag av dessa: 

 Se barnet 

 Lyssna på barnet 

 Stöd barnet som individ 

 Ge barnet tid och utrymme 

 Lita på barnet 

 Lär känna barnet 
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 Väck barnets entusiasm  

Enligt Vehkalahti har dessa stor betydelse för barnets utveckling av självkänslan. Det 
är av vikt att som vuxen ha med sig dessa i bakhuvudet för att på bästa sätt stötta och 
hjälpa barnet i den utvecklingen.  

 
”Vårt jobb är inte att forma barn till vad vi vill, utan istället att hjälpa 

dem att växa upp till dem de är.”  – Barbara Sher, (2005:10) 

 

5. Metod 
 

I följande kapitel beskrivs hur vi valt att gå tillväga för att samla in data för att få svar 
på våra forskningsfrågor samt fördelarna med detta tillvägagångssätt. Vidare 
presenterars det urval vi valt kopplat till syftet, genomförandet och hur vi tog hänsyn 
till de forskningsetiska principerna.  

 

5.1 Datainsamlingsmetod  
 
För att undersöka vårt problemområde och få inblick i hur ämnet behandlas i 
praktiken har vi valt att använda oss av en kvalitativ metod, vilket innebär att vi 
kommer att göra intervjuer med åtta förskollärare i förskoleklass. Anledningen till att 
vi valt att göra intervjuer är för att det kändes relevant för att få svar på våra 
frågeställningar. Bjørndal (2007) menar att fördelen med att göra en intervju är att 
någon annans perspektiv kan lyftas fram och göras synligt på ett givande sätt för 
intervjuaren. Vidare menar Bjørndal att det även finns nackdear med en intervju, den 
som intervjuar bör akta sig från att påverka respondenten i sina svar. Det är viktigt 
att personen ifråga får ge sina synpunkter rakt av, precis som de är. 

Intervjuerna kommer att vara semistrukturerade. Denscombe (2009) förklarar att 
denna typ av intervju innebär att intervjuaren har ett program med färdiga frågor att 
gå efter. I detta program kan det ändå finnas en viss flexibilitet huruvida 
ordningsföljden på frågorna ska uppkomma. Anledningen till att vi valt denna typ av 
intervjuguide är för att få en struktur i intervjun och vara säkra på att alla frågor blir 
besvarade. Denscombe (2009) menar även att vid intervjuer som följer en 
intervjuguide bör intervjuaren tänka på att låta respondenten utveckla sina 
synpunkter så utförligt som möjligt, men samtidigt hålla sig till frågorna intervjuaren 
har för avsikt att få besvarade. Som intervjuare i en semistrukturerad intervju kan det 
vara av vikt att ställa följdfrågor då frågan kan inspirera till mer. 

Intervjuerna kommer att ske enskilt med varje förskollärare. Detta är något som 
förespråkas av Denscombe (2009). Intervjuer av denna typ gör det lättare för 
intervjuaren att fånga upp dem synpunkter som framkommer i intervjun. Dessutom 
blir transkriberingen av en enskild intervju enligt honom lättare jämfört med en 
transkribering av en intervju där flera personers åsikter och tankar ska kartläggas 
samtidigt. Intervjuerna kommer även att spelas in för att vi på ett lätt och effektiv sätt 
ska kunna gå tillbaka i intervjun och lyssna igen. Bjørndal (2007)  instämmer med 
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detta och menar även på att det är bra att ta sig an intervjun flera gånger, detta kan ge 
nya infallsvinklar och få intervjuaren att lägga märke till sådan information som 
tidigare inte uppmärksammats.  

 

5.2  Urval 
 
För att få svar på våra forskningsfrågor har vi genomfört intervjuer med åtta 
verksamma förskollärare i förskoleklass. För oss var det väldigt viktigt att välja 
förskollärare som hade erfarenhet till att delta i denna studie, det var vårt kriterium. 
Anledningen till att förskollärare med erfarenhet inom yrket valdes var för att vi 
skulle få en så bra bild som möjligt av hur arbetet kan gå till i den åldersgruppen vi 
hade för syfte att undersöka. I enlighet med Denscombe (2009) valdes 
respondenterna utifrån ett icke-sannolikhetsval, vilket grundar sig på att 
informanterna som valts antas ha något att bidra med. Fördelen med detta är att 
fylligare svar kan framkomma då informanterna har erfarenhet inom området. Vi 
ansåg att åtta förskollärare var relevant att intervjua för att tillgodose studiens 
omfattning. Faktumet att anpassa antalet är något som Stukat (2005) förespråkar. 
Han menar att antalet informanter bör hålla sig inom ramen av studiens omfång. 

 

5.3 Genomförande 
 

Informanterna kontaktades via telefon och e-post för att se om intresse fanns att 
delta i denna studie. De fick information om syftet med arbetet och blev informerade 
om etiska aspekter beträffande studien, vilka presenteras under en egen rubrik. 
Utifrån detta fick de välja om de ville delta eller inte. Tid och plats för intervjuerna 
bestämdes även utifrån deras förutsättningar.  

Intervjuerna genomfördes på ett lugnt och tryggt ställe, där båda parterna kunde 
känna sig avslappnade och inte bli störda. Detta är enligt Stukat (2005) en 
förutsättning för att intervjun ska bli så lyckad som möjligt. Innan intervjuerna 
påbörjades informerades informanterna igen om de forskningsetiska aspekterna. 
Därefter påbörjades dem semistrukturerade intervjuerna som grundade sig på sju 
frågor. Frågorna baserades på barns självkänsla och förskollärarnas arbete och tankar 
kring detta. Vi följde vår guide och i vissa fall uppkom följdfrågor, detta då vi ville ha 
ett mer utvecklat svar. I slutet av intervjuerna fick informanterna tillfälle att tillägga 
övriga synpunkter som kunde vara relevanta. Vi genomförde hälften av intervjuerna 
var, vi tog oss alltså ut på skolorna för att intervjua förskollärarna på egen hand för 
att sedan titta på insamlad data tillsammans och på så sätt ta del av varandras 
intervjutillfällen. 

 

5.4 Databearbetning och analysmetod  
 
Efter genomförda intervjuer utfördes transkribering av insamlad data. 
Transkriberingen skrevs ordagrant och korrekt utifrån hur respondenterna uttryckte 
sig. Enligt Denscombe (2009)  är ljudinspelning med följd av transkribering att 
föredra, detta medför att inga av respondenternas resonemang går förlorade. 
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Bjørndal (2007) däremot tar upp nackdelen med transkription, vilken är att det är 
tidskrävande. Vi var medvetna om att transkriberingen skulle ta tid, därför avsatte vi 
tillfälle för detta. 

Därefter bearbetades de nedskrivna intervjuerna i olika steg. Allt lästes noggrant 
igenom så vi blev förtrogna med materialet. Det är något Denscombe (2009) 
förespråkar som viktigt i tolkningsprocessen. Efter att vi blivit bekanta med data 
påbörjades en process av att hitta likheter och skillnader. I denna process såg vi det 
som betydande att vara noggranna för att hitta dessa mönster. Litteratur och resultat 
lästes igenom flertal gånger igen, men nu för att kunna dela upp materialet i olika 
kategorier. Anledningen till att vi läste igenom stoffet ett flertal gånger igen är för att 
vi lättare skulle kunna utskilja dessa mönster vilket gör det lättare att kategorisera, 
vilket även Denscombe (2009) förespråkar. Områdena uppkom utefter vad som vi 
sett som mest relevant utifrån syftet.   

 

5.5 Etiska ställningstaganden  
 
Vi har tagit hänsyn till Vetenskapsrådets (2014) forskningsetiska riktlinjer. De 
berörda principerna och hur de behandlats beskrivs nedan: 

Informationskravet togs hänsyn till genom att deltagarna informerades skriftligt och 
muntligt om studiens syfte och tillvägagångssätt, samt resultatets 
användningsområde. 

Samtyckeskravet beaktades i och med att deltagarna fick ge sitt samtycke till 
medverkan. Om informanterna ville medverka i intervjun fick de veta att de när som 
helst under intervjuns gång hade rätt att avbryta. 

Konfidentialitetskravet presenterades genom att vi talade om att det samlade 
resultatet av vad som framkom skulle komma att vara anonymt, i den bemärkelsen 
att inga namn eller andra personuppgifter omnämns.  

Nyttjandekravet blev informanterna upplysta om genom att de fick en klar och 
rättvis bild av vad materialet skulle användas till, samt att det endast är vi som 
kommer att behandla insamlad data. 

6. Resultat 
 

I följande kapitel redovisar vi resultatet som framkommit i samband med våra 
intervjuer. Till att börja med beskrivs förskollärarnas definition av en god respektive 
låg självkänsla och därefter presenteras förskollärarnas tankar krig arbetet med att 
stärka barnens självkänsla. Under denna rubrik utkristalliserades följande teman: 
Bekräftelse, Förhållningssätt och Metoder/Material. 
 

 
 6.1 Förskollärarnas tolkning av god självkänsla 

Förskollärarna beskriver självkänsla som något svårt att definiera, de anser att 
självkänsla och självförtroende är begrepp som är lätta att blanda ihop. Något som 
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förskollärarna i stort är överens om är att det som framförallt kännetecknar ett barn 
med god självkänsla är att barnet är tryggt i sig själv i olika situationer.  

Merparten av respondenterna beskriver även att ett barn med god självkänsla tror på 
sig själv och inte är rädd för vad andra ska tycka om ens eventuella misslyckanden. 
Detta tror några av förskollärarna beror på att barnet har en stabil inre trygghet.  

Några av förskollärarna belyser att barnet tycker om sig själv och andra, och därmed 
också kan glädjas åt andras framgång och ge beröm. De är även glada och det märks 
att barnen har en positiv inställning till livet. En av förskollärarna uttrycker följande:  

”En person med god självkänsla är säker och trygg i sig själv. Visar sig genom 
att prata när den tycker något, kan också vara tyst och lyssna in andra, kan 
berömma andra, är ödmjuk mot omgivningen. Tycker om andra och sig själv. 
Kan också erkänna sina brister och kan se det bra hos andra eftersom den 
tycker om sig själv. Personen känner att den duger som den är. När den 
känner det letar den heller inte fel hos andra”. 

 

6.2 Förskollärarnas tolkning av låg självkänsla 
 

Förskollärarna är något olika i sina beskrivningar av hur låg självkänsla visar sig. 
Hälften av informanterna pratar om barn som är tysta, blyga och inte vågar ta för sig. 
Det synes framförallt på hur barnet uttrycker sig genom kroppsspråket. Detta är 
något som förskollärarna framförallt säger sig lägga märke till i samlingen. En av 
respondenterna förklarar att en orsak till att barnet inte vågar ta stor plats i 
samlingen kan bero på den stora barngruppen, men när barnet är med jämbördiga 
kan barnet känna sig mer bekväm.  
 
Andra hälften av förskollärarna menar istället att barn med låg självkänsla kan visa 
sig genom att barnet aktivt söker bekräftelse genom olika prestationer. En 
förskollärare berättar att det exempelvis kan handla om ett barn som söker sig till en 
speciell idrott för att genom detta visa på sina prestationer och på så sätt få 
bekräftelse. Detta i sin tur leder till att barnet känner sig mer tillfreds inombords.  
Två av förskollärarna tog även upp att låg självkänsla kan visa sig genom att barnet 
har behov av att trycka ner andra för att höja sig själva. De påpekar dessutom att de 
barnen ofta vill vara bäst, stå i centrum, synas och höras.  
En av respondenterna menar att barn med låg självkänsla inte försöker hävda sig i 
form av prestationer, det förklarar informanten med att ett barn med låg självkänsla 
inte har den tron på sig själv att det över huvudtaget skulle komma på tanken att 
befinna sig i en situation där den ska briljera med sina prestationer.  

 

6.3  Förskollärarnas arbete med förstärkningsprocessen gällande 
självkänslan 

6.3.1 Förhållningssätt 

 

Merparten av informanterna är överens om att ett gott förhållningssätt gentemot 
barnen och att vara en god förebild är grundläggande i detta arbete. De konstaterar 
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att man som pedagog måste vara trygg i sig själv och själv ha god självkänsla. Har 
förskolläraren dessa förutsättningar speglas det positivt till barnen. En förskollärare 
uttrycker sig om att en förskollärare med låg självkänsla och kontrollbehov över 
barnen bidrar till att en negativ atmosfär skapas i klassrummet. Detta i sin tur bidrar 
till att barnens självkänsla sänks.  

Flera av förskollärarna lyfter också fram hur viktigt det är att ha en bra relation till 
barnen, och att skapa förutsättningar som gör att barnen känner sig trygga med 
pedagogen. Några förskollärare preciserar även vikten av att vara lyhörd för vad 
barnen känslomässigt uttrycker.  Att vara anpassningsbar och att kunna anpassa sig 
efter barnens olika behov och förutsättningar ser informanterna som en viktig del i 
förstärkningsarbetet.  

Några förskollärare visar påtagliga indikationer om att glädje, humor och kärlek bör 
genomsyra hela verksamheten.  

              ”Att arbeta med att stärka och upprätthålla barnens självkänsla är en av de 
allra viktigaste sakerna, för annars kommer man ingen vart egentligen, 
vågar man inte tro på sig själv är det svårt att komma framåt”.  

 

6.3.2  Bekräftelse 
 
Att på olika sätt uppmärksamma barnen för vad de är och gör är något som 
framkommer på ett eller annat sätt i intervjuerna. Några förskollärare menar att det 
är positivt att bekräfta barnen som individer, att alla får känna sig unika. Bekräftelse 
ska inte vara direkt kopplad till enbart prestationer, barnet ska få bekräftelse utifrån 
hur den är som person. Det kan ske i form av bekräftelseord som härlig, mysig, rar 
och snäll. Samtidigt menar några att den prestationsbaserade bekräftelsen är viktig 
den också, men sådan bekräftelse bör alltid sättas i sitt rätta sammahang där den 
verkligen passar in. Det handlar om hur läraren uttrycker sig och sätter ord på 
handlingen.  

”Om ett barn ritat en teckning och kommer och visar upp den, då kan jag visa 
mitt intresse och ställa nyfikna frågor om teckningen, istället för att säga vad 
duktig du är”. 

 
Förskolläraren menar att den bekräftelse vi ger vid barnets prestationer inte enbart 
ska vara det som formar deras självkänsla. Några av förskollärarna lyfter fram att det 
bara finns positiva effekter av att bekräfta barnet utifrån prestationer, barnet ska få 
höra sådant som att den är duktig och bra.   

Några av förskollärarnas samlade uppfattning i denna process är att skapa sig en 
förståelse för att barnen ligger olika i självutvecklingen. Därav blir det betydande att 
arbeta med barnen på olika sätt för att stärka dem. En av informanterna menar att 
låg självkänsla kan göra att barnet kliver undan och inte vågar ta plast. Det finns även 
barn som kännetecknas av låg självkänsla på andra sätt, de som nedvärderar andra 
för att själva känna sig bättre. Dessa barn får man arbeta med och bekräfta på olika 
sätt för att öka självkänslan, men oavsett är det viktigt att uppmärksamma det 
positiva hos barnet. Flera av informanterna pekar på vikten av att uppmärksamma 
det positiva som barnet ger uttryck för, istället för att bara fastna vid att 
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uppmärksamma det negativa barnet uttrycker, vilket enligt några förskolärare tyvärr 
lätt kan hända. 

Flertalet av respondenterna belyser vikten av att finnas i ett nära samspel med 
barnen i vardagen. Förskolläraren bör gå in för att se barnen varje dag, alla ska kunna 
känna sig sedda. En av förskollärarna lyfter fram att det är viktigt att se varje barn, 
samt att få barnet att känna sig som en viktig del i gruppen. Ett barn kan ses som en 
pusselbit, där klassen tillsammans ses som det hela pusslet.  

En förskollärare menar slutligen att vi en gång för alla borde släppa jantelagen och 
plocka fram individlagen. Barnen måste få känna att de är någon, och att dem kan bli 
någon i framtiden. 
 

6.3.3 Material 
 
Ungefär hälften av respondenterna berättar att de har särskilt material som de 
arbetar med ibland rörande barnens självkänsla. Det framkommer även en del 
material som förskollärarna kan använda sig av i förstärkningsprocessen i 
förskoleklassen.  

Ett material som belysts i samband med intervjuerna är bland annat Livsviktigt. Det 
tar upp ämnen som social kompetens, hur man är mot varandra och 
samarbetsövningar i syfte att stärka självkänslan. Förskollärarna berättar även att de 
har tillgång till materialet SET- social emotionell träning, som är ett manualbaserat 
program. I programmet ingår en rad olika teman med varierande svårighetsgrad. 
Dessa innefattar bland annat viktiga punkter som att träna sig i att stå emot 
grupptryck, kunna säga nej, ge och ta positiv feedback och hantera känslor.  

Om förskollärarna känner att de behöver extra hjälp i detta arbete kan Stödcentrum 
kontaktas, berättar en av respondenterna. De kan hjälpa till att ge andra 
infallsvinklar och komma med tips och råd när förskollärarna känner att något 
ytterligare behövs där de inte räcker till.  

Förskollärarna berättar att det finns ett material baserat på olika situationer som 
barn i förskoleklass kan känna igen sig i. Här får barnen själva rita och uttrycka hur 
de känner sig i dessa situationer. Barnen får även delge varandra kring sina 
upplevelser av dessa. De beskriver även ett material som heter Visst kan du! Det 
behandlar positivt tänkande, självkänsla, koncentration och lugn. 
 

6.3.4 Hinder/motgångar i förskollärarnas arbete med förstärkningsprocessen 

 
”Rent allmänt känns självkänsla svårare att stärka än självförtroende. 
Självkänsla sitter nog djupare in och kan vara jobbigare att förändra till det 
bättre jämfört med självförtroende. En dålig självkänsla kan man nog bära 
med sig långt upp i åren. Vi gör alltid det vi kan för att stärka barnen, men 
ofta räcker det tyvärr inte att få höra att du är bra och att du duger” 

Här beskriver en av förskollärarna svårigheter med att arbeta med barns självkänsla. 
Respondenten menar att det är lätt att beskriva hur arbetet ska gå till men i praktiken 
kan det konkret vara svårt att angripa det på rätt sätt.  
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Merparten av informanterna belyser de stora barngrupperna som ett hinder i detta 
arbete. Svårigheterna blir således att hinna se varje barn och att få till tiden att gå in 
på djupet hos varje enskilt barn. Ungefär hälften av förskollärarna menar att andra 
barn i gruppen kan bli en motgång. De upplever att många barn skrattar åt varandra i 
fel sammanhang. Det finns även barn som är hånfulla och har behov att trycka ner 
andra, dessa barn blir ett hinder i arbetet.  

Ett fåtal förskollärare menar att föräldrar och uppfostran hemifrån kan vara ett 
hinder. Föräldrarna har sin uppfattning om hur de vill stärka sitt barns självkänsla, 
medan skolan kan ha en annan bild av hur tillvägagångssättet bör ske. Det kan även 
handla om föräldrars krav på sina barn. Barnen kan känna en press hemifrån, vilket 
gör att situationen i skolan kan kännas kravfylld från barnets sida.  

En av informanterna lyfter fram förskolläraren och dennes förhållningssätt och 
menar att det också kan vara något som hindrar arbetet. Förskolläraren ger ett 
exempel på en konflikt. Denna konflikt kan verka liten eller oviktig för den vuxne, 
men utifrån barnets perspektiv är det något viktigt. Som pedagog måste man kunna 
lägga den personliga åsikten åt sidan i sådana sammanhang och istället utgå ifrån 
barnens upplevelse och ta konflikten på allvar, förklarar respondenten. 

 

7. Analys  
Syftet med detta arbete var att undersöka åtta verksamma förskollärares tankar kring 
barnens självkänsla. Vi vill härmed återvända till våra frågeställningar: 

• Vad anser förskollärarna kännetecknar god respektive låg självkänsla hos barn? 
• Hur beskriver förskollärarna sitt arbete med att stärka barns självkänsla? 

 

7.1 Förskollärarnas tolkning av självkänsla 
 

I resultatet uttrycker förskollärarna att det är lätt att blanda ihop begreppen 
självkänsla och självförtroende. Juul och Jensen (2009) påpekar att dessa två 
begrepp kan vara svåra att skilja åt, då de på ett sätt går in i varandra.  

Respondenterna är eniga om att barn med god självkänsla i hög grad kännetecknas 
av en inre trygghet, att de har en tro på sig själva och inte är rädda att misslyckas. 
Detta stärks i Cullberg Westons (2005) definition av god självkänsla, hon menar 
vidare att det i sin tur leder till att barnet kan utforska världen i lugn och ro.  
Förskollärarna tillägger även att barn med god självkänsla tycker om sig själva och 
andra. De kan glädjas åt andra och ge andra positiv bekräftelse. Björneloo (2007) 
menar i likhet med informanterna att barn med god självkänsla kan ge och ta i 
relationer och gärna hjälper andra, samt att de klarar sig på ett mer fördelaktigt och 
lättare sätt i det sociala livet. Detta kan tolkas vara av stor vikt när det handlar om att 
klara sig i ett socialt sammanhang, då relationerna känns mer naturliga och bekväma.  

Några av förskollärarna menar att barn med låg självkänsla kännetecknas av att de 
vill vara bäst i olika sammanhang. De söker därför bekräftelse genom prestationer. 
Detta kan kopplas till Juul och Jensens (2009) teori om utåtvända uttrycksformer, 
vilket enligt dem beskrivs som att barnet på många sätt försöker hävda sig själv och 
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vara bäst. Resterande förskollärare menar istället att barn med låg självkänsla 
kännetecknas av tysthet och blyghet. De upplever även att många av dessa barn inte 
riktigt vågar ta för sig. Deras tankar gör sig synliga i Juul och Jensens andra teori om 
inåtvända uttrycksformer, som just nämner social blyghet och tysthet. Däremot 
tillägger Johnson (2003) att social blyghet hos barn inte behöver vara en följd av låg 
självkänsla. Johnson lyfter även ett annat sätt att se på barn med låg självkänsla. Hon 
menar att det kan visa sig genom att barnet är elakt och nedvärderar andra barn. 
Även i resultatet framkommer hur ett par förskollärare resonerar kring dessa 
kännetecken, de menar att dessa barn för att höja sig själva känner ett behov av att 
trycka ner andra. Att förskollärarna uttrycker sig olika i svaren angående låg 
självkänsla kan tolkas som att de har olika erfarenheter kring hur låg självkänsla 
gestaltas hos barnen. Det kan även bero på förskollärarnas lyhördhet för vad barnet 
uttrycker och hur de tolkar det.   

 

7.2 Förskollärarnas arbete med att stärka barnens självkänsla 
 

7.2.1 Samspel och förhållningssätt 

 

Det framkommer tydligt att det är i vardagliga samspel som lärarna arbetar med att 
stärka självkänslan hos barnen. Det går att göra tydliga kopplingar till det 
sociokulturella perspektivet på barns utveckling. Hundeide (2006) förklarar att 
självet utvecklas i det dagliga samspelet med andra. Det går även att dra paralleller 
till Meads och James sociala teorier om självkänslans utveckling. Några av 
förskollärarna menar att barnets självutveckling sker i samspel med andra i 
omgivningen. Det handlar om vad läraren utstrålar, på så sätt skapar barnet en bild 
av sig själv. Det kan kopplas till Meads teori som innebär att individen reflekterar 
över sig själv beroende på vad omgivningen uttrycker. Delvis kan även James teori ge 
sig till känna i respondenternas svar. James menar att självkänslan stärks genom 
beröm och bekräftelse från andra i omgivningen vid prestation. Detta instämmer 
några av förskollärarna i, men menar att beröm och bekräftelse ska sättas i sitt rätta 
sammanhang.  

Det framgår att förskollärarna har en gemensam syn som grundar sig i det sociala 
perspektivet, men som sedan grenar sig åt två olika håll. Några visar mer 
samstämmighet med Meads tankar kring en daglig bekräftelse i mötet med andra, 
medan andra förskollärare är mer eniga med James tankar om att bekräfta vid 
prestationer. Vi kan tänka oss att detta i praktiken kan leda till en viss problematik, 
då förskollärares olika synsätt kolliderar. Samtidigt kan en sådan kollision medföra 
något positivt då förskollärarna får tillfälle att reflektera och diskutera sin syn och sitt 
förhållningssätt till barnen.  

Det framkommer i resultatet att förskollärarna ser arbetet med att stärka barnens 
självkänsla som en av de viktigaste delarna i förskoleklassen. De anser att det är svårt 
att utvecklas och komma framåt om barnet inte får en stadig grund i självkänslan att 
stå på. Johnson (2003) förklarar hur grundläggande en god självkänsla är, hon 
jämför en god självkänsla med ett hus som har så pass stadig grund att det klarar av 
både jordbävningar och oväder. Forster (2013) förklarar att det finns många olika sätt 
att stärka barnens självkänsla. Det förklarar även respondenterna som nämner att 
förhållningssätt och att vara en god förebild är av betydelse för självutvecklingen hos 
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barnet. Är läraren trygg i sig själv speglas det till barnen, förklarar förskollärarna. 
Detta stärks genom Bjöneloos och Taubes teorier. Taube (2007) menar att det märks 
i verksamheten om läraren är trygg, och en positiv atmosfär skapas. Även i 
Björneloos (2007) avhandling framgår det att lärarens förhållningssätt och beteende i 
mötet med barnen är bidragande till hur barnen känner en inre trygghet. Då lärarens 
trygghet och självkänsla speglas till barnen blir det tydligt att förskolläraren bör börja 
hos sig själv. I resultatet belyses vilka konsekvenserna kan bli om förskolläraren är 
otrygg i sig själv och har låg självkänsla. Risken finns då att läraren har ett 
kontrollbehov som speglar sig negativt till barnen. Resultatet pekar på att en 
förskollärare med avsaknad av god självkänsla därför inte har de optimala 
förutsättningarna att arbeta med att stärka och upprätthålla barnens självkänsla på 
bästa möjliga sätt.  

 

7.2.2 Vikten av bra relationer 

 

Förskollärarna menar att det är viktigt att skapa en bra relation till barnen, de 
beskriver hur viktigt det är att barnet kan känna sig trygg med pedagogen. De pekar 
även på vikten av att lyssna in vad barnen känslomässigt uttrycker. Detta förklarar 
Brodin och Hylander (2002) enligt Sterns teori med att belysa den viktiga 
kommunikationen och kontakten mellan vuxen och barn. I detta samspel är det enligt 
Stern viktigt att den vuxne är närvarande både psykiskt och fysiskt. Brodin och 
Hylander (1997) tolkar vidare på Sterns teori och benämner att det är avgörande för 
självkänslans utveckling att inte bara föräldrarna utan även förskollärarna bemöter 
barnet med omsorg och kärlek. Dock var det inte alla respondenter som verkligen 
lyfte fram glädje, humor och kärlek som genomsyrande för verksamheten. Tänkbara 
förklaringar till att resterande förskollärare inte nämner dessa ord, kan vara att de 
inte hade det i åtanke vid intervjutillfället. Detta behöver inte betyda att glädje, 
humor och kärlek inte är viktiga för förskollärarna i deras arbete med barns 
självkänsla.  

 

7.2.3 Bekräfta och bemöta 

 

Större delen av förskollärarna säger att det är positivt att bekräfta barnen som 
individer och utifrån hur de är som person. De flesta respondenter lyfter även fram 
hur viktigt det är med ett vardagligt samspel, alla barn ska få känna sig sedda. Enligt 
Forster (2013) bör den vuxne finnas där med en autentisk närvaro och visa intresse 
och bekräfta barnet i största allmänhet. Detta omnämns vara av stor vikt. Några 
förskollärare menar vidare att den prestationsbaserade bekräftelsen även den fyller 
en funktion, men att den då ska infinna sig i sitt rätta sammanhang.  Forster förklarar 
däremot vissa fallgropar i bekräftandet av barnets prestationer. Om barnet får 
prestationsfeedback kan det bli svårt att ta nederlag. Självkänslan blir instabil, det 
känns bra för stunden men sedan sänks självkänslan igen, vilket då strider emot 
James teori. Utifrån resultat och litteratur framträder en bild av hur läraren kan 
tänka angående bekräftelse. Det är tydligt att det finns olika sätt att arbeta med 
bekräftelse, det ter sig vara en hårfin balans mellan bekräftelse i sig och 
prestationsbaserad bekräftelse. Här kan vi se att litteratur i likhet med 
respondenterna lyfter fram olika delar i bekräftelsens viktiga roll. Oavsett tolkas 
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bekräftelsearbetet vara oerhört viktigt. Olika bekräftelseformer som samspelar med 
varandra kan därför tydas som mest fördelaktiga och givande för barnet.  Något att 
tänka på när det gäller prestationsbaserad bekräftelse framkom i resultatet, där en 
förskollärare förklarar ett exempel på bekräftelse där barnet ritat en teckning. 
Förskolläraren lyfter då fram vikten av att visa intresse för det barnet skapat och visa 
nyfikenhet, istället för att enbart använda ord som ”vad duktig du är”. 

Förskollärarna menar att alla barn behöver bemötas olika för att stärka självkänslan, 
men det alla barn behöver är att bli bekräftade utifrån det positiva han eller hon ger 
uttryck för. Brodin och Hylander (2002) förklarar det som otroligt betydande. Läggs 
för mycket uppmärksamhet vid det negativa finns risken att barnet fortsätter söka 
uppmärksamhet från omgivningen i negativa sammanhang. Forster (2009) är av 
uppfattningen att det är viktigt som lärare att inte ta till kortsiktiga lösningar som att 
skälla på barnet. Det innebär att barnet får pedagogens uppmärksamhet, men på ett 
icke givande sätt för en stabil självkänsla i längden. Barnet behöver istället desto mer 
uppmärksamhet för det som är positivt. Att uppmärksamma det positiva tolkas som 
otroligt viktigt, och att man som förskollärare har det i åtanke i den dagliga 
verksamheten. Samtidigt menar några förskollärare att det kan vara svårt att lägga 
fokus vid det positiva då man ofta fastnar vid att uppmärksamma det negativa barnet 
ger uttryck för.  
 

7.2.4 Arbetet kring självkänsla rent praktiskt   

 

Några av respondenterna berättar att de använder material som stöd i arbetet med 
att stärka barnens självkänsla. Det framkommer att materialen behandlar hur man är 
mot varandra, att kunna ge och ta positiv feedback samt hantera sina känslor. Det 
finns även material för positivt tänkande i syfte att stärka självkänslan. Både Juul och 
Jensen (2009) och Wennberg och Wennberg (2005) förklarar att barnet ska känna 
sig nöjd med sig själv och ha en respekt för sig själv som person. De menar vidare 
även att det i detta arbete är viktigt att göra det tydligt för barnen att de duger som de 
är. Vad vi förstått har förskollärarna tillgång till för ändamålet bra material i sitt 
arbete med barnens självkänsla, och förutsättningarna i och med denna variation kan 
stärka barnen på olika sätt.  

Det framkommer i resultatet att det kan finnas hinder och motgångar i 
förskollärarnas arbete med att stärka barnens självkänsla.  Det framgår i svar från 
förskollärare att självkänsla kan vara svårt att stärka då självkänslan sitter djupt 
rotad inom oss. Cullberg Weston (2005) betonar att självkänslan finns känslomässigt 
förankrad inom oss, medan självförtroendet är mer förankrat i vårt huvud och tankar 
och därför är lättare att förändra. Informanten i fråga tar upp detsamma när denne 
menar att självförtroende är lättare att stärka.  

Förskollärarna menar att det kan vara svårt att se varje barn varje dag. De nämner 
även att andra barn och kamratgruppen i sig kan vara ett hinder i arbetet, då de kan 
skratta åt varandra eller håna varandra i fel sammanhang. Hwang och Nilsson (2011) 
anser å andra sidan att andra barn i gruppen ofta är det bästa redskapet att använda 
sig av för att förbättra självkänslan hos ett barn. Vartefter barnet växer upp får 
kompisar större betydelse för barnets självutveckling.   
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8. Diskussion 

8.1 Metoddiskussion 

 
Anledningen till att vi valde en kvalitativ metod i form av intervjuer var för att vi ville 
få till ett möte med respondenterna och upplevde det som ett bra sätt att få ta del av 
deras personliga tankar kring barns självkänsla. Såhär i efterhand kan vi dock känna 
att observationer kunnat vara ett bra komplement till intervjuerna, detta hade kunnat 
bidra till en bredare syn på hur förskollärarens arbete går till rent konkret. 
Intervjuerna spelades in i syfte att vi skulle få en så korrekt bild som möjligt av var 
förskollärarna stod i frågorna. Något vi i och med detta lade märke till var att det 
syntes spår i transkriberingen av viss nervositet, detta kan ha berott på det faktum att 
intervjun spelades in.  En transkribering av materialet var ändå mest fördelaktigt. Vi 
upplever att ett ordagrant transkriberat material gav oss möjlighet att titta på 
förskollärarnas resonemang ur olika synvinklar, samt även tyda deras tankegångar 
vilka ledde fram till svaret. Vi fick med andra ord inte bara ett rakt svar på våra 
frågor, vi kunde även se vad de stödjer sina svar på.  

 

8.2 Resultatdiskussion 

 
I studien valde vi att undersöka vad förskollärare i förskoleklass anser god respektive 
låg självkänsla innebär och kännetecknas av hos barnet, samt hur förskollärarna 
arbetar med att stärka barnens självkänsla. Vi kommer här att diskutera resultatet 
utifrån våra forskningsfrågor och dra dessa till ett större sammanhang där våra 
reflektioner och slutsatser binds samman.  

Något som tydligt framkommer i resultatet är att barn med god självkänsla 
kännetecknas av att de tycker om sig själva och andra. Tyvärr visar BRIS (2010) i sin 
rapport att barns bristande självkänsla ökat. De skriver att många barn känner att de 
inte tycker om sig själva och har en känsla av att de inte duger som de är.  Därför 
känner vi att det idag ter sig vara ännu viktigare än något annat att barnet tycker om 
sig själv och känner sig tillfreds med den han eller hon är. Att känna att man duger 
som man är inte bara önskvärt, det ska enligt vår uppfattning vara grundläggande 
självklart. Vi ser det som att en god självkänsla kan bära barnet framåt med glädje, 
trygghet, nyfikenhet och mod, vilket stämmer väl överens med Cullberg Westons 
(2005) tankar. Vad som känns avgörande när barn av olika anledningar inte tycker 
om sig själva är att som förskollärare försöka skapa sig en så god uppfattning och 
kunskap som möjligt om varför och vad det beror på. Här är det givetvis inte tal om 
att förskolläraren ska agera kurator, men som ansvarig lärare är man enligt oss en 
väldigt viktig person i barnets liv och vardag. Förskolläraren bör verka för att stärka 
barnet, i fler avseenden än dem rent kunskapsmässiga. Dessutom menar Björneloo 
(2007) och respondenterna att det sociala livet underlättas om individen har en god 
självkänsla. Vi är eniga med att självkänslan har stor betydelse för hur individen 
klarar sig i sociala sammahang, men även i ett demokratiskt samhälle, då det bland 
annat framkom att det blir lättare att uttrycka sin åsikt då man har en god 
självkänsla. Att ha god självkänsla och att kunna uttrycka sin åsikt tror vi således är 
betydande för livet i samhället och den sociala dimensionen inom hållbar utveckling, 
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därmed ser vi hur betydande och omfattande en god självkänsla kan vara för 
framtiden.   

I resultatet framträder en något delad syn på hur låg självkänsla kännetecknas. Juul 
och Jensens (2009) teorier om utåtvända och inåtvända uttrycksformer av låg 
självkänsla gör sig båda synliga i respondenternas svar. Då förskollärarna tolkar låg 
självkänsla på olika sätt kan det enligt oss infinna sig en viss problematik i hur det 
stärkande arbetet går till.  Om en förskollärare har en syn på låg självkänsla utifrån 
enbart kännetecken av den inåtvända teorin blir det naturligt att arbetet fokuseras 
just på de barnen. Till följd av det kan barn som ger uttryck för de utåtvända 
uttryckformerna av låg självkänsla riskera att inte upptäckas, detta helt på grund av 
förskollärarens uppfattning och kunskap av hur låg självkänsla visar sig. Vi ser det 
därför som viktigt att förskolläraren är öppen för att se på barnens självkänsla och 
dess uttryck. Förskolläraren behöver ha kunskap om hur olika det kan ge sig till 
känna för att inte riskera missa något barn i förstärkningsprocessen.  Sammantaget 
kan vi se att låg självkänsla enligt litteratur och respondenterna kännetecknas av 
antingen tillbakadragenhet och blyghet, självhävdande beteende eller att individen 
trycker ner andra för att själv känna sig bra. Vi drar slutsatsen att oavsett 
kännetecken bör man arbeta med att stärka och upprätthålla självkänslan med 
samma mål och syfte för varje barn.  

Som förskollärare tolkar vi det som viktigt att inte bara lägga märke till barnens 
självkänsla och hur den ger sig till uttryck, utan även ha kunskap om hur man arbetar 
med att stärka självkänslan. I resultatet utkristalliserades olika teman, bland annat 
framkom lärarens förhållningssätt som betydande i arbetet. I Björneloos (2007) 
avhandling och respondenternas svar framgår det tydligt att grunden ligger i att 
förskolläraren har en god självkänsla och är trygg i sig själv. De är även samstämmiga 
i att förskollärares självkänsla speglar sig till barnen. Vi instämmer med detta men 
lyfter även frågan ur ett annat perspektiv, vad händer om förskolläraren själv inte har 
god självkänsla? Kan det vara så att förskollärarna då inte har de rätta 
förutsättningarna att arbeta med denna process? Vi tror att det kan vara av stor 
betydelse att i lärarutbildningen eller via andra fortbildningskurser för lärare få 
kunskap i att förhålla sig till arbetet med barns självkänsla. Detta måste nog ta 
avstamp i grunden av förskollärarens egen självkänsla. Begrepp som självkänsla, 
självförtroende, självbild och inre trygghet skulle därför kunna bli ledande att ta till 
sig och lära sig mer om för att tydligt se sin roll som pedagog, och vilka 
förutsättningar man har att stärka barnen.  

Resultatet visar på att förskollärarna är eniga om att man bör bekräfta det positiva 
barnet ger uttryck för. I praktiken är det dock lätt att hamna i negativa tillsägelser, 
förklarar dem. Vad kan det bero på? Kan det vara så att läraren i sig då har låg 
självkänsla och därmed har kontrollbehov, vilket resulterar i negativa handlingar? 
Eller kan det bero på stress och stora barngrupper? Om det beror på stora 
barngrupper ser det inte lätt ut för förskollärarna att arbeta med barnens självkänsla, 
då det idag ofta ser ut så ute i skolorna. Brodin och Hylander (2002) nämner vikten 
av att se barnen varje dag och uppmärksamma det positiva, vilket kan bli aningen 
problematiskt och inte helt lätt om det är stora grupper. En tanke som slår oss är 
vikten av att bekräfta det positiva varje barn ger uttryck för. Det känns viktigt att 
förskolläraren bemöter alla barn lika i sin positiva bekräftelse, det är inte bra 
förebildsmässigt att förskolläraren inför alla barn ständigt skäller ut ett och samma 
barn då denne ger uttryck för något negativt. Tillsägelser som enda bekräftelse tror vi 
kan ha en rad konsekvenser, dels för barnet själv men också för klasskamraterna. 
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Barnet som enbart blir sedd och bekräftad i negativa sammanhang kan fortsätta sig 
leta sig till sådana tillfällen, vilket stämmer in med Forsters (2013) tankar. Vidare 
tror vi även att barnet kan riskera bli ”klassens clown”, som bara blir bekräftad när 
något går tokigt till. Konsekvenserna bland klasskamraterna kan bli att det sänder ut 
fel signaler när dem ser hur förskolläraren bekräftar det barn som blir 
uppmärksammad vid negativa situationer, i form av tillsägelser. Detta tror vi kan 
förstärka de andra barnens bild av att ett och samma barn i klassen är och förblir 
stämplad att bara kunna ge uttryck för något negativt och aldrig något positivt.  

I bekräftelsearbetet överlag grenade sig förskollärarnas svar åt olika håll. Det finns en 
tydlig skillnad i respondenternas tankar kopplat till James och Meads teorier. Några 
lutade mer åt James prestationsbaserade teori och resterande gick i likhet med Mead, 
som menar att bekräftelse bör ske genom vardagligt samspel där omgivningen 
speglar sig till individen. Tankar som uppkommer är bland annat vilka följderna blir 
för barnen om lärarnas synsätt kolliderar. Vi tänker oss att en lärare som ger barnen 
prestationsbaserad bekräftelse skapar en, enligt oss, något snedvriden syn på hur 
självkänslan bör stärkas. Kraven att prestera kan innebära en ständig press och något 
att alltid leva upp till. Forster (2013) strider mot denna teori och menar att barnet får 
en instabil självkänsla om bekräftelse enbart sker vid prestationer. Vi är i likhet med 
Forster av uppfattningen att man som förskollärare inte bör basera sin bekräftelse på 
vad barnen presterar. Istället bör läraren enligt oss finnas i ett näravarande samspel 
och bekräfta barnen utifrån sina fina egenskaper och det faktum att dem är unika. I 
bekräftelsearbetet ser vi det som viktigt att förskolläraren har ett intresse för varje 
barn och gör det tydligt för barnet genom att visa på just glädje, humor och kärlek. 
Detta tyder på att vi och resterande av respondenterna är mer samstämmiga med 
Meads teori. Vi tror att den prestationsbaserade bekräftelsen som James förespråkar 
kan få konsekvenser för barnet även i vuxen ålder. Om barnet får lära sig att 
bekräftelse är något man får vid enbart prestationer kan driften att lyckas i allt bli ett 
osunt behov i individens liv. På ännu längre sikt tänker vi oss dessutom att 
prestationsbehov kan leda till psykisk ohälsa och stress hos individen.  

I resultatet framkommer olika metoder och material för att stärka barnens 
självkänsla. Det har dock varit svårt för oss att finna vetenskaplig litteratur som 
behandlar endast metoder och material i sig. Generellt i sökandet efter avhandlingar 
gällande hur lärare kan arbeta med att stärka barns självkänsla stötte vi på viss 
problematik. Det vi upptäckte var att det som behandlades i mångt och mycket var 
barn med funktionsnedsättning och hur deras självkänsla påverkas. Det kan tolkas 
som att man i samhället tar för givet att barn med funktionsnedsättning har låg 
självkänsla, vilket enligt oss inte alls behöver vara fallet. Ser vi detta ur Meads 
synvinkel på självets utveckling, där omgivningen speglar sig till individen, tror vi att 
omgivningens attityder och människosyn blir avgörande. Barn med 
funktionsnedsättning kanske inte alls ser sin situation som problematisk och tycker 
kanske inte sig själva ha låg självkänsla, men utifrån vad omgivningen speglar till 
barnet kan detta få konsekvenser för självkänslan. Detta har i sådana fall skapats av 
förutfattade meningar som blir sanna.   

I och med detta blir vad förskolläraren utstrålar och de värden han eller hon 
förmedlar till barnen grunden för hur barnen i klassen ser varandra och fungerar som 
grupp. Förskollärares värdegrundsarbete samt hur de arbetar med normer och 
normkritik kan bli avgörande för hur barnens relationer till varandra som 
medmänniskor utvecklas. Om vi skapar bilden av oss själva genom vad omgivningen 
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uttrycker, vilket Mead menar, är förskolläraren en viktig förebild med sin etiksyn och 
människosyn.  

Avslutningsvis vill vi belysa ett begrepp som framkommit i och med arbetet, ordet 
unik. Att framhålla barnet som unikt, och tydliggöra det faktum att det unika hos en 
individ är något positivt ser vi som bärande i förskollärarens arbete med att stärka 
barns självkänsla. Förskolläraren ska få barnet att känna: Du är unik 
 – så ska det vara och så ska det kännas. 

 

8.3 Slutsatser 

 

Utifrån undersökningen kan vi dra ett flertal slutsatser. Att arbeta med barnens 
självkänsla kan ses som ett av de viktigaste arbetena och bör genomsyra barnens 
vardag i skolan. Vi ser att en god självkänsla kännetecknas av en inre trygghet som 
utgör en stadig grund att stå på. Det gör även att individen klarar motgångar bättre 
och blir mer bekväm i det sociala livet tillsammans med andra. Något som blir tydligt 
är att barn som utvecklar en god självkänsla lättare står emot grupptryck och att det 
dessutom gör att barnet inte har behov av nedvärdera andra. Slutsatsen av det skulle 
därför kunna vara att arbetet med att stärka barnens självkänsla även kan bidra till 
minskad mobbning. 

 

8.4 Fortsatt forskning 

 
För att hjälpa ett barn till en bättre självkänsla har förskollärarna enligt oss, och vad 
vi kan förstå av resultatet, en hel del faktorer att ta hänsyn till. I resultatet 
framkommer det inte om detta arbete sker i samarbete med hemmen. Enligt Lgr 11 
(2011) står det att elevens personliga utveckling ska ske i samarbete med hemmen. 
Därmed skulle det vara intressant att undersöka på vilket sätt detta samarbete sker, 
och hur. En frågeställning för detta skulle kunna vara:  

- Hur samarbetar skolan med hemmen för att gynna elevens personliga 
utveckling? 

 

 

8.5 Pedagogisk relevans  

 
Arbetet har pedagogisk relevans då styrdokumentet Lgr 11 tydligt lyfter fram att 
skolan ska gynna elevens personliga utveckling och få eleven att tro på sin egen 
förmåga, samt att omsorg och välbefinnande ska prägla verksamheten. Läsaren kan 
ta del av hur förskollärare verksamma i förskoleklass tänker kring barns självkänsla 
och hur de arbetar med att stärka den.  Vi hoppas att vår studie bidrar till att personal 
inom skola och förskola börjar granska hur de arbetar med barnens självkänsla, vilket 
förhållningssätt de har och hur de bemöter barnen i den dagliga verksamheten.  
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BILAGA 1 
 

Intervjuguide 
 
 

1. Vad tycker du kännetecknar en god självkänsla? 
 

2. Hur tycker du som lärare att du kan lägga märke till om ett barn har låg 
självkänsla? 
 

3. Arbetar ni med att stärka och upprätthålla barnens självkänsla? 
 

4. Hur kan du som lärare arbeta för att stärka barnens självkänsla? 
 

5. Vad tror du krävs av dig som lärare för att hjälpa barnen att utveckla en god 
självkänsla? 
 

6. Är barns självkänsla något ni pratar om med varandra i arbetslaget? 
 

7. Finns det några hinder/motgångar i arbetet med att stärka barnens 
självkänsla? 
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BILAGA 2  
 

Missivbrev 

 

Intuitionen för utbildning, kultur och kommunikation, Mälardalens 
Högskola 

 

Hej! 

Vi är två studenter som läser vår sista termin på lärarprogrammet i Eskilstuna. Vi 
skriver nu vårt examensarbete som handlar om hur förskollärare i förskoleklassen 
arbetar med att stärka och upprätthålla barns självkänsla. Vi ser det som en otrolig 
möjlighet att få komma till er och ta del av era erfarenheter kring detta område.  

För att ta del av era tankar har vi valt att göra intervjuer. Intervjun kommer att spelas 
in på band för att vi ska vara säkra på att få med all information och för att vi ska 
kunna gå tillbaka och lyssna flera gånger. Intervjun kommer att ta max 45 min. Du 
har rätt att närsomhelst under intervjun avbryta om du känner att du inte längre vill 
delta. 

Resultatet kommer att presenteras i vårt arbete och den kommer att i möjligaste mån 
vara anonym. Inga namn, skolor eller orter kommer att nämnas i arbetet. Det 
inspelade materialet avlyssnas endast av oss, och så fort vi samlat in den 
informationen vi vill ha raderas den inspelade intervjun. 

Om ni av någon anledning känner att ni ångrat er och inte vill delta i intervjun efter 
att ha läst detta, ber vi er kontakta någon av oss omgående.  

Med vänliga hälsningar Sara Hillman och Hanna Falk! 
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BILAGA 3 
 

Arbetsfördelning 

Under arbetets gång har vi båda varit delaktiga i processen. Vi har tillsammans suttit 
och skrivit på arbetet och fört diskussioner för att komma framåt. Några moment 
delade vi upp för att spara tid, det handlade då om litteraturläsning och 
genomförandet av intervjuer, samt transkriberingen. För att vi skulle bli klara i tid 
har vi arbetat efter ett schema som vi själva skapat, vilket varit positivt för vår del.  


