
 

 

 

Självständigt arbete i 

förskollärarutbildningen 

Förskolebarns självkänsla  
Förskollärarnas roll i stärkande av barns 

självkänsla  

Författare: Madeleine Persson & 

Anita Wanderoy 

Handledare: Åsa Trulsson 

Examinator: Kyriaki Doumas 

Termin: Ht 2016 

Ämne: Utbildningsvetenskap 

Nivå: Grundläggande 

Kurskod: 2FL01E 



  
 

i 
 

Abstrakt 
Preschools Childrens self-esteem - Preschool teacher's role in strengthening of 

children's self-esteem. 

Syftet med studien är att få en djupare förståelse för hur förskollärare tänker kring och 

arbetar med förskolebarns självkänsla. För att kunna undersöka syftet formulerades tre 

frågeställningar: Vad har förskollärare för olika tankar kring förskolebarns självkänsla? 

Hur arbetar förskollärarna med barnens självkänsla i verksamheten? Och Används några 

etablerade metoder eller teorier för att stärka barnens självkänsla och varför? 

Den teoretiska utgångspunkten för studien är Daniel Sterns självteori, som utgår ifrån 

att barnets självkänsla utvecklas i samspel med andra och börjar utvecklas redan vid 

födseln. Den metoden som används för att besvara frågeställningarna är kvalitativa 

intervjuer. Metoden valdes för att nå varje informants egna erfarenheter i ämnet och 

möjliggöra en djupdykning. Intervjuerna genomfördes med fem förskollärare på olika 

förskolor i två kommuner i Södra Sverige. Resultat visar att förskollärarna har kunskap 

kring olika metoder samt teorier även om de inte kan namnge någon källa. Alla 

förskollärarna är eniga om att dagens barn överlag har en god självkänsla där de litar på 

sin egna förmåga och vågar ta för sig mer. Vår slutsats är att det främsta sättet att arbeta 

med barns självkänsla är via förhållningssättet, där förskollärarnas barnsyn är av stor 

betydelse för hur de påverkar barnens självkänsla. Det framkommer i resultatet och 

Sterns (2003) teorier att samspelet är viktigt för hur barnens självkänsla kan utvecklas.   

Nyckelord 
Självkänsla, metoder, självteori, förskola, barn och förskollärare  

(Self-esteem, method, self theory, preschool, toodler and preschool teatcher) 

Förord 
Vi vill rikta ett tack till alla som varit delaktiga i den här studien och hjälpt oss 

genomföra den. Speciellt tack till informanterna som ställde upp på intervjuerna, utan er 

hade vi inte fått något material. Även ett stort tack till vår korrekturläsare Lars-Erik 

Wanderoy som kommit med betydande feedback av språket. Sist men inte minst ett tack 

till Åsa Trulsson som varit handledare och hjälpt oss nå vårt mål med en färdig studie. 

Vi vill även informera här om att delar av metoden samt tidigare forskning är hämtade 

från vår forskningsplan skriven våren 2016.  
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1 Inledning 
Redan i de första åren av livet börjar självkänslan att formas. Barnen får en uppfattning 

av sig själva och sin identitet, vilket skapar en grund för varje individ att stå på 

(Mauritzon, 2008). De närvarande personerna i barnens liv blir av stor betydelse för 

utvecklingen av självkänslan, det vill säga så väl familjen som förskollärare och 

kompisar. Om barnen bemöts med respekt och värdesätts som person medför det att 

barnen lär sig tro på sig själva, vilket skapar möjligheten för att utveckla en bra 

självkänsla (a.a.). 

I dagens samhälle spenderar många barn långa dagar på förskolan. En del barn träffar 

förskollärarna mer än sina vårdnadshavare, något som medför att förskollärarna har ett 

stort ansvar kring hur barnens självkänsla utvecklas. I läroplanen för förskolan (1998, 

rev. 2016) står det att förskolan ska stärka barnen med betoning på allas lika värde och 

få barnen att tro på sig själva. Johnson (2003) menar att en definition av självkänsla är 

att tro på sig själva och veta sitt eget värde. Frågan är dock om arbetet med självkänslan 

får den plats som behövs i verksamheten för att kunna stärka barnens självkänsla?      

Självkänsla är ett stort område med många olika metoder och teorier kring hur det ska 

praktiseras ute i verksamheten (Leary, 2006). Teorierna är både förankrade i 

vetenskapsgrundad forskning och populärvetenskap (a.a.). Ytterligare en aspekt är den 

som Brodin och Hylander (1998) tar upp, nämligen att de allra flesta förskollärare har 

en alldeles egen teori som är en blandning av etablerade teorier och deras egna praktiska 

erfarenheter. Därför är det intressant att studera vilka olika teorier och metoder som 

används ute i förskolans verksamhet samt vart de har sin grund. Studien kommer 

förhoppningsvis att bidra med kunskap i ämnet för nyexaminerade samt verksamma 

pedagoger i förskolan.     

1.1 Definition av självkänsla  
Självkänsla är ett svårdefinierat begrepp (Lindwall, 2011). Det förekommer flera olika 

teorier runt om i världen som alla beskriver självkänsla på sitt sätt, där inte ens 

forskarna inom samma land är eniga om vad begreppet innebär (a.a.). I följande avsnitt 

kommer vi ta upp olika teorier kring begreppet.  

I allmänhet används ofta olika självbegrepp som synonymer (Johnson, 2003; Juul, 

2009). Vanligast är att självkänsla och självförtroende tas för samma innebörd, något 

som är viktigt att poängtera som felaktigt då alla begreppen har olika definitioner (a.a.). 

Johnson (2003) beskriver skillnaden mellan självkänsla som vad vi är, medan 

självförtroende är vad vi gör. Det innebär att självkänsla är en grundegenskap som är 

relativt bestående, där vi ska känna en inre tillfredsställelse och tillit till oss själva. 

Självförtroende är istället föränderligt över tid och mer situationsbundet, vilket medför 

att hård kritik kan dra ner självförtroendet i botten för stunden. En bra självkänsla 

skapar oftast ett bra och mer stabilt självförtroende, så även om begreppen samverkar 

får de inte förväxlas med varandra (a.a.). Forster (2013) tar upp att de senaste åren har 

en ny syn på självkänsla framträtt i forskningen, nämligen att det går att ha en bra 

självkänsla inom ett område men en dålig i ett annat. Lindwall (2011) styrker det här 

ytterligare samt fortsätter med att definiera självkänsla genom en liknelse med luft, då 

båda är flyktiga, osynliga och ogripbara men av stor betydelse för överlevnad och 

utveckling. Så länge självkänsla finns märker vi inte av den men skulle den påverkas 

negativt kan det bli problematiskt för individen (a.a.).  

Öhman (2009) liknar självbild med en vippmugg. Den rundade botten motsvarar 

självkänslan, i koppen finns självförtroendet och öronen representerar självvärdering 

samt självrespekt. Självvärdering innebär hur en person upplever och tolkar andras syn 
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på dem själva, där stöd och bekräftelse är av betydelse. Självrespekt är hur personen 

värderar sig själva, där värderingarna sker inom flera olika områden. Författaren 

beskriver sedan att om självvärdering eller självrespekt saknas helt eller delvis kommer 

muggen att tippa omkull, men inte om det finns en god självkänsla för då står muggen 

stabilt på sin botten och kan kompensera för sämre självvärderingar samt självrespekt. 

Eftersom självförtroende sitter i kroppen kommer det inte att påverka muggen åt något 

håll vare sig den är full eller inte (a.a.).  

Ett begrepp som kom upp under intervjuerna och blev centralt för resultatet var 

förhållningssätt. Enligt förskollärarna innebär förhållningssätt hur de som vuxna är 

gentemot barnen med bemötande, respekt, acceptans med mera.  
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2 Syfte och frågeställningar  

2.1 Syfte 
Syftet med studien är att få en djupare förståelse för hur förskollärare tänker kring och 

arbetar med förskolebarns självkänsla.    

2.2 Frågeställningar 
Vad har förskollärare för olika tankar kring förskolebarns självkänsla? 

Hur arbetar förskollärarna med barnens självkänsla i verksamheten?  

Används några etablerade metoder eller teorier för att stärka barnens självkänsla och 

varför? 
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3 Forskning och teoretisk bakgrund 
Ett forskningsproblem grundar sig oftast i tidigare forskning där det framkommit 

luckor, svagheter eller möjlighet till utveckling i ämnet (Allwood & Erikson, 2010). 

Därför kommer följande kapitel handla om tidigare forskning kring barns självkänsla, 

samt olika teorier kring begreppet självkänsla. Teorier är viktigt då det enligt Brodin 

och Hylander (2002) är en metod för att förklara verkligheten. Enligt Leary (2006) finns 

det över 25 000 artiklar, böcker och liknande med olika teorier i ämnet självkänsla, 

något som medför att de flesta förväntar sig att alla de stora frågorna bör vara 

besvarade. Så är dock inte fallet, utan det råder fortfarande förvirring och osäkerhet 

kring begreppet självkänsla. Forskarna är inte eniga om vad begreppet innebär och hur 

det ska definieras (a.a.). Det finns både teorier som är vetenskapsgrundande samt teorier 

från populärvetenskap. Nedan redogör vi för tidigare forskning och teori. Vi har också 

valt att inkludera ett verk av Jesper Juul som är en dansk familjeterapeut. Juuls verk har 

förekommit under förskollärarutbildningen samt räknas som en standardreferens inom 

barns självkänsla. Vi har även valt att inkludera verk av Martin Forster som är en 

svensk psykolog och doktor i psykologi.   

3.1 Självteori av Daniel Stern  
Det finns många olika teorier om utvecklingspsykologi (Brodin & Hylander, 1998). 

Teorier är både det som finns i huvudet på människor som tyst kunskap baserat på 

erfarenheter, samt den teoretiska kunskapen vars teorier finns publicerade i 

vetenskapliga källor. Inom utvecklingspsykologi ingår teorier om barns utveckling, där 

det finns grundläggande frågor som alla vill besvara fast ur olika perspektiv. En av 

frågorna är vad det är som påverkar barnens utveckling (a.a.). Den amerikanska 

psykoterapeuten Daniel Stern är en forskare som har ett utvecklingspsykologiskt 

perspektiv främst inom självpsykologin, där han skapat en självteori inriktat för 

småbarns självutveckling. Sterns (2003) bok Spädbarnets interpersonella värld blev en 

tung klassiker inom utvecklingspsykologin, även om hans teori till en början blev 

revolutionerande inom forskningen. Stern ville framhäva att barn är kompetenta och har 

ett eget jag, det vill säga att barn inte enbart lever i en symbiotisk värd tillsammans med 

omvärlden utan barn är även separata varelser i sig själva. Teorin grundade sig i 

spädbarnsforskning, där materialet samlades in via videoinspelningar. Barnens 

självutveckling är en process av självupplevelser och sociala relationer, som börjar 

utvecklas under de första fyra åren i livet och finns sedan med och utvecklas under hela 

livet. Den här processen skapar självteorin som består av fem olika domäner av 

självupplevelser, där domänerna går att beskriva som olika medel för kommunikation. 

De tre första domänerna är känslokommunikation och de två nästkommande bygger på 

det verbala språket. Barnen kan befinna sig i fler domäner samtidigt eftersom det sker 

en övergångsperiod där utvecklingen sker i olika steg. När det verbala språket är 

etablerat och det finns möjlighet att samtala och reflektera över känslor används de 

språkliga domänerna parallellt med de känslomässiga domänerna. Till exempel kan 

barnen visa en känsla med kroppsspråket och samtidigt använda det verbala språket för 

att beskriva känslan (a.a.).  

Enligt Stern (2003) finns det fem olika typer av känslor av självet vilket är grunden till 

de olika domänerna. Den första domänen är begynnande självet (emergent self) som 

domineras av känslohandlingar och formas vid födseln. Det är en vitalitetsaffekt där 

barnen använder alla sina fem sinnen för att uppleva världen. Andra domänen är kärn-

självet (core self) som formas mellan två till sex månader, och är en mycket social 

period där barnen börjar jollra, söka ögonkontakt och ge leenden. Den tredje domänen 

är subjektiva självet (subjective self) som handlar om att barnen börjar utveckla empati, 
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något som sker mellan sju till femton månader. Verbala självet (Verbal self) är den 

fjärde domänen och formas mellan femton månader och två år. Här öppnas en ny värld 

genom att kunna använda det verbala språket i kommunikationen, dock medför det här 

steget att barnen minskar sitt användande av känslokommunikationen med 

omgivningen. Den femte och sista domänen är berättande självet (narrative self) och 

formas mellan tre och fyra år. Här börjar barnen med det berättande självet, där de även 

börjar återberätta tidigare händelser (a.a.).  

3.2 Självkänslans betydelse hos barn 
Självkänslan börjar byggas upp redan som litet spädbarn genom att de får sina behov 

tillgodosedda (Öhman, 2009). Genom kärlek och ömhet från omgivningen får barnen en 

inre trygghet av att deras handlingar och känslor är tillåtna, vilket medför att en god 

självkänsla kan utvecklas där barnen finner en respekt och trygghet till sig själva. Om 

barnen däremot inte får sina känslor och handlingar bekräftade är risken större att de 

utvecklar en låg självkänsla där de har svårt att tro på sig själva (a.a.).   

Självkänslan har en stor betydelse för barnens utveckling och lärande (Brodin & 

Hylander, 2002). Då en hög självkänsla medför att barnen tror på sig själva och vet att 

de har ett värde oavsett hur de kommer att prestera, något som medför att de inte är 

rädda för att misslyckas. De här barnen kommer att våga pröva mer och ta sig an olika 

utmaningar, vilket kommer leda dem till nya kunskaper. Ett barn med låg självkänsla 

vågar däremot inte pröva lika många nya utmaningar då det finns en risk att misslyckas, 

vilket kan medföra skam och väcka tankar kring att inte duga till någonting. Det här 

kommer alltså att hämma barnen i deras utveckling och lärande då de kommer ta 

avstånd till nya utmaningar (a.a.).  

Utöver en hämmad utveckling och lärande så kan en låg självkänsla medföra 

prestationsångest, skryt, ångest, osäkerhet, aggressivitet och skuldkänslor (Juul, 2009). 

För tonåringar och vuxna kan det även innebära allvarligare saker som våld, 

ätstörningar samt drog-, läkemedels- och alkoholmissbruk (a.a.). Waliski och Carlson 

(2008) har gjort en kvalitativ studie med beteendeobservationer där de undersökt 

kopplingen mellan barns självkänsla samt ett aggressivt- och försvarsbeteende. De 

menar att ett beteende bildas redan i tidig ålder och grundar sig i en dålig självkänsla. 

Beteendet påverkar även barnens utveckling och lärande i skolåren (a.a.). Forster (2013) 

menar att barn som är svåra att få med i olika aktivitet samt saknar positiva känslor har 

en nedstämdhet. Det finns en risk att nedstämdhet leder till depression även bland barn 

(a.a.). Lindwall (2011) tar upp att många hävdar att låg självkänsla kan medföra 

problem och negativa beteende. Det som oftast inte framhävs är att även en viss typ av 

hög självkänsla också är förknippat med negativa beteenden som narcissism och 

kriminalitet (a.a.).   

Harter (1993) har via sin studie med kvalitativa intervjuer om barn och ungdomars 

självkänsla fått fram att det finns ett samband mellan kompetens inom ett område, 

områdets betydelse för individen samt självkänsla. Om barnen kände att de hade en hög 

kompetens inom ett område som betydde mycket för dem så höjde det självkänslan, 

medan om områdets betydelse var högre än kompetens så sänkte det självkänslan. 

Däremot om det var ett område som inte var betydelsefullt för barnen och de upplevde 

brist på kompetens så påverkade det inte självkänsla något nämnvärt. Författaren tar upp 

två faktorer som påverkar nivån av självkänsla, kompetenserna inom området samt den 

sociala acceptansen och stöd som omgivningen ger. Nivån på självkänsla påverkar 

sedan barnens känslomässiga tillstånd, där författaren främst undersökt risken för 

depression. Det finns en koppling mellan låg självkänsla och depression hos barn, men 

det finns inget enkelt sätt att förklara hur den låga självkänsla uppkommit (a.a.).  
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3.3 Förskollärarnas förhållningssätt  
Någonting som alla forskare verkar vara eniga om är att om barn bemöts med respekt 

och värdesätts som person så finns det mycket goda chanser för dem att utveckla en hög 

självkänsla (Brodin & Hylander, 2002; Forster, 2013; Johnson, 2003; Juul, 2009; 

Mauritzon, 2008 och Öhman, 2009). Alla har ett behov av att bli sedda för den de är, 

samt bli bekräftade och förstådda. Förskollärare måste alltså ta sig tid att sätta sig ner 

med barnen och på djupet visa intresse för dem. Barnen behöver känna att de och deras 

åsikter är värdefulla (a.a.). Brodin och Hylander (2002) menar på om barnens intresse 

inte blir besvarat kommer deras nyfikenhet hämmas och medföra en känsla av att vara 

misslyckad. Det handlar heller inte enbart om att besvara intresset i lärandesituationer 

utan även känslomässigt. För att klara det måste förskollärarna inta barnens perspektiv. 

Intar förskollärare ett förhållningssätt utifrån det här skapas goda förutsättningar för att 

utveckla en god självkänsla (a.a.). 

Brodin och Hylander (2002) vill betona känslans betydelse i begreppet självkänsla. Via 

samspel med omgivningen utvecklas självkänslan successivt. Det känslomässiga svar 

ett barn får på sina känslouttryck och på sig själv i samspelet formar sedan deras 

självkänsla. Eftersom vuxna inte bemöter alla barn på samma sätt så kommer deras 

självkänsla att utvecklas olika. Ett barn som blir sedd samt får sina känsloupplevelser 

förstådda och bekräftade har förutsättningarna att utveckla en god självkänsla. Barn vars 

känslor som bemöts med förvirring eller missförstånd kan få svårt att förstå sig själva 

vilket medför risk för att utveckla en låg självkänsla. Ett barn med hög självkänsla kan 

hantera och använda alla sina olika känslor på ett sätt som hjälper både barnet själv och 

andra i sin omgivning. Det är även viktigt att tänka på att det inte går att dela och 

bekräfta alla barnens känslor. Ett barn som får allt bekräftat skulle få en konstig bild av 

världen (a.a.). 

Om barnen däremot inte får stöd och hjälp att lära sig förstå och hantera sina känslor så 

trycks de undan (Öhman, 2009). Det kan medföra att obearbetade känslor dyker upp 

impulsivt utan att barnen tänker och leda till kränkningar i form av bland annat 

sänkande kommentarer. De flesta av barnens kränkningar sker omedvetet och det är 

aldrig barnens fel, utan ett barn som kränker mår inte bra själv. Ofta grundar det sig i en 

låg självkänsla där barnen försöker dölja sin egen underlägsenhet genom att till exempel 

söka uppmärksamhet eller makt. Det kan dock även handla om en god självkänsla där 

barnen hävdar sin egen integritet genom att se hur långt de kan gå i barngruppen och det 

via till exempel uteslutningar. Det är viktigt att förskollärare är närvarande och känner 

in alla barnen för att sedan hjälpa varje enskilt barn med de rätta redskapen för att få ett 

bra samspel i barngruppen utan kränkningar eller uteslutningar (a.a.). Enligt Brodin och 

Hylander (2002) kan kränkningar och förödmjukelse leda till att barnen känner skam, en 

känsla som försätter självkänslan i botten. Vid en situation där barnen känner skam blir 

de sedda men med en ogillande blick som gör att barnen helst hade velat vara osynlig. 

Dock så har de allra flesta barnen en tillräckligt god självkänsla för att kunna hantera en 

tillsägelse och den skam det medför, men för de barnen med en låg självkänsla kan en 

sådan situation innebära katastrof. Barnen kan då ta till olika knep för att försvara sig 

själv, till exempel att skratta och inte lyssna. Ett sådant beteende kan uppfattas som 

provocerande, vilket medför att en del vuxna vill att de här barnen ska skämmas och 

placerar dem därmed i en skamvrå. En erfaren förskollärare försöker stärka barnens 

självkänsla istället genom att fokusera på de positiva känslorna (a.a.).  

Dock medför de stora barngrupper och alla kraven att flera av dagens förskollärare 

känner sig otillräckliga (Öhman, 2009). Tiden räcker helt enkelt inte till och det bildas 

ett stressproblem. Stressade förskollärare medför att de har svårt att alltid se det bästa i 

barnen och tar till en kommunikation som blir sänkande. Barnen tar ofta efter det här 
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och ett dåligt klimat bildas. Genom att vara utomhus sjunker stressnivån då taket är 

högre, barnen har större utrymme och kan dela upp sig i mindre grupper (a.a.).  

3.4 Metoder för att stärka förskolebarns självkänsla  
Foster (2009) menar att något så enkelt som en fast rutin i vardagen är en metod för att 

stärka barnens självkänsla, barn blir lugna och trygga när de vet vad som kommer att 

hända. För att skapa en god tillvaro behöver barnen bra sömnvanor, motion, lek och 

närhet. När det kommer till leken har kompisar en stor betydelse, alla barn har ett behov 

av att känna att de är en del av gemenskapen. Där det är viktigt att barn leker både med 

andra barn och vuxna. Barn som enbart drar sig till vuxna och inte vågar ta kontakt med 

andra barn behöver hjälp att finna de rätta strategierna samt modet att ta kontakt (a.a.). 

Enligt Öhman (2009) är leken viktig för stärkandet av självkänslan men i stora grupper 

skapas det lätt hierarkier. Det leder i sin tur till uteslutningar som kan medföra att 

självkänslan påverkas negativt. Allt börjar direkt när barnen kommer till förskolan, en 

del har lätt att komma in i leken medan andra får kämpa för det. Barnen som har svårt 

att komma in i leken är ofta de som inte behärskar leken eller har ett socialt oacceptabelt 

beteende som till exempel dominant eller bråkig. Ofta är det barn som är utåtagerande 

och fort visar känslor som aggressivitet, vilket oftast medför konflikter. Brodin och 

Hylander (2002) menar att barn som är rädda och osäkra försöker bevara sin 

självkänsla, något de ofta gör via ilska och aggressivitet som sätter dem i daglig 

konflikt. Det medför att de här barnen får mycket uppmärksamhet, dock av den negativa 

typen då omgivningen oftast ser vederbörande som otrevliga och hopplösa (a.a.). 

Öhman (2009) menar att uteslutningar i leken sker dagligen, men att det inte alltid 

behöver vara elakt men det kan utgöra kränkningar beroende på hur barnen som utesluts 

känner. Uteslutningar och kränkningar förekommer dock inte enbart mellan barnen, 

utan även vuxna gör det både gentemot kollegor och barnen. Därför är det viktigt att 

förskollärarna tillsammans reflekterar över hur de tänker kring uteslutningar och hur 

barnen påverkas av det (a.a.). Enligt Ladd (2005) medför uteslutningar att barnen 

känner bristande acceptans i vänskapsrelationerna vilket ökar risken att barnen hamnar i 

ett utanförskap och får därför sämre självkänsla och en inlärd hopplöshet.   

Juul (2009) lyfter också att samspelet är viktigt men menar på att vuxna i dagens 

samhälle brister i samspelet med barnen. Författaren anser att vuxna får barnen att 

känna sig värdefulla genom beröm istället för att visa intresse för dem. Berömmet kan 

dock vara lika skadligt för självkänslan som hård kritik vilket nedanstående studier 

berör. Något som istället är gratis i livet att ge barnen och som enbart gör självkänsla 

gott är leenden, hängivenhet, intresse, omsorg och kärlek. Självklart ska inte berömmet 

utebli helt eftersom det försummar självförtroende, utan vuxna behöver lära sig när och 

hur berömmet ska ges samt vilken näring som är den bästa för självkänslan (a.a.).  

Brummelman (2014) har genomfört tre olika kvalitativa studier byggt på observationer 

om hur förstärkt beröm påverkar barn med låg självkänsla. Forskningen är baserad på 

tre olika studier som alla handlar om barn med låg och hög självkänsla samt hur de 

påverkas av beröm från vuxna. Den första studien gick ut på att deltagarna fick läsa sex 

stycken beskrivningar på barn med olika grader självkänsla, där de sedan skulle skriva 

ner vilken typ av beröm de skulle gett varje enskilt barn. Andra studien gjordes via 

videoinspelningar hemma hos familjer där de undersökts hur och när föräldrarna ger 

beröm till sina barn samt hur ofta. Den tredje och sista studien började med att bedöma 

barnens grad av självkänsla, därefter fick barnen genomföra en målning som de fått reda 

på skulle bedömas av en konstnär. Barnen fick välja motiv utifrån svårighetsgrad, varav 

den enkla skulle innebära färre fel men ingen utveckling medan den svåra kunde 

innebära fler fel men en stor utveckling. Brummelman (2014) sammanfattar de tre 

studierna med att dra slutsatsen att hur vuxna ger beröm till barnen kan påverka hur 
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barnen uppfattar sig själva vid tillfället berömmet ges, men även senare i livet. Barn 

med låg självkänsla som får ett förstärkt beröm uppfattar det som att de alltid måste 

prestera på topp, vilket medför att de kan må dåligt om de upplever att förväntningarna 

inte uppfylls. Ett barn med hög självkänsla däremot kan bli stärkt av det förstärkta 

berömmet. Alla tre studierna tyder även på att de vuxna som ger förstärkt beröm till 

barn med låg självkänsla gör det med tron om att det stärker självkänslan. Det visar 

även på att barn med låg självkänsla kan missa chanser till lärande då de inte vågar testa 

på nya saker för rädslan att misslyckas (a.a.). 

Brummelman, Thomaes, Overbeek, Orobio de Castro, Van den Hout och Bushman 

(2013) har gjort ytterligare två studier kring berömmets påverkan på barns självkänsla. 

Den här gången undersöks berömmet utifrån två kategorier, personberöm och 

processberöm. Den första studien var en kvantitativ studie som gick ut på att deltagarna 

fick läsa en beskrivning av sex barn med olika grader av självkänsla, därefter fick 

deltagarna skriva ner vilket beröm de skulle vilja ge varje barn. Den andra studien var 

kvalitativa observationer som gick ut på att låta barn med olika grader av självkänsla 

spela ett datorspel, och en vuxen skulle komma med beröm. Barnen fick därefter 

beskriva vilka känslor de hade under spelomgången och vid berömmet. Resultatet 

visade att deltagarna gav barnen med låg självkänsla dubbelt så mycket personberöm 

mot vad barnen med hög självkänsla fick. Samt att barn med låg självkänsla fick 

personberöm som “du är bra”, medan barn med hög självkänsla fick processberöm “du 

gjorde ett bra jobb”. Barnen som fick personberöm kände oftare skam vid ett 

misslyckade än vad de med processberöm gjorde. Brummelman med flera (2013) menar 

att barn med låg självkänsla som får personberöm skapar en negativ bild av sig själva 

där de bara duger om de får positivt beröm, något som medför att barnen kan börja må 

dåligt om berömmet uteblir. Eftersom barnen då tror att uppgiften misslyckats och anser 

därmed att de inte klarar av saker och klandrar sitt inre jag. Dock ska vuxna inte sluta ge 

barn beröm utan istället lära sig vilket slags beröm de ger och när de ger det (a.a.).  

Määttä och Järvelä (2013) har genomfört en kvalitativ studie där det undersökt hur barn 

upplever sig själva och sitt lärande i olika situationer. Forskarna har använt 

videoinspelning för att filma olika lärandesituationer som barnen sedan har fått se på 

och beskriva med egna ord vad som sker i de olika sekvenserna och om de lärde sig 

någonting. Lärandesituationerna har varierat utifrån två aspekter, dels om lärandet 

skedde mellan lärare-barn eller barn-barn samt dels om situationen skedde individuellt 

eller i grupp. Genom att involvera barnen i reflektionen kring deras lärande så kan det 

ge dem en bättre möjlighet i senare studier, då barnen får en medvetenhet kring sig 

själva och i längden en bättre självkänsla. Resultatet visar att barn med hög självkänsla 

har en större benägenhet att tro på sig själva och att de ska klara av en uppgift till 

skillnad från ett barn med låg självkänsla. Om barnen känner sig trygga i en situation 

har de en större benägenhet att tro på sig själva, till skillnad mot barnen som känner sig 

obekväma. Studien visar även att barn med låg självkänsla upplever liten feedback och 

stöd från sin omgivning i sitt lärande vilket kan vara av vikt för förskollärare att tänka 

på i sitt lärande (a.a.).  

Brodin och Hylander (2002) tar också upp vikten av att förskollärare finns med som 

stöd för barnen, då barn som ställs inför nya utmaningar kan bli osäkra och inte veta hur 

de ska hantera situationen. Författarna anser att ett sätt att ge stöd är genom att ställa 

lagom utmaningar till barnen, samt se det individuella barnet. Alla barn är olika och 

behöver olika mycket stöd från förskollärarna, men för att kunna utvecklas vidare samt 

få en god självkänsla behöver alla barn en lagom utmaning som de kan klara av (a.a.). 

Att få en lagom utmaning utan för höga krav är något som enligt Forster (2013) minskar 

risken för stress hos barn. Författaren anser också att det är förskollärarnas skyldighet 
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att se till att det finns utmaningar för alla barnens förutsättningar, samt att inget barn ska 

tvingas till att anta nya utmaningar utan genom rätt stöd ska de vilja göra det själva. Det 

har en betydande roll för hur barnen kommer se på sig själva och forma självkänslan 

(a.a.). Enligt Säljö (2012) är Lev Vygotskij en välkänd teoretiker som har sin grund i det 

sociokulturella perspektivet. Vygotskij är mest känd för sin idé om den närmaste 

proximala utvecklingszonen, som handlar om att utvecklas genom lagom utmaningar. 

När ett barn behärskar en färdighet så är den även nära att behärska en ny, men för att 

nå dit behövs det en vägledning via en mer kompetent person. Den som vägleder gör det 

genom att ställa rätt utmaning så att barnen själva blir aktivt i processen och är den som 

tar sig vidare själv för att erövra den nya färdigheten. Viktigt att tänka på är att alla är 

olika och har olika utvecklingszoner, så det måste finnas en lyhördhet hos förskollärarna 

som hjälper varje barn utefter deras förmågor (a.a.).     

Vygotskij har bland annat påverkats av Maria Montessori (1988) och de har flera 

punkter i sina teorier som berör varandra. Montessoris teori utgår från barnens egen 

förmåga när det kommer till att utföra och lära sig nya saker, om barnen inte är mogna 

för nästa steg så kommer de heller inte att ta det steget. Det viktigaste för barnens 

lärande är miljön och materialet, där det ska anpassas efter barnen och inte de vuxna. De 

här tankarna har sitt ursprung i Montessoris arbete med funktionsnedsatta barn, men 

som sedan fördes över till en pedagogik för alla barn (a.a.). Enligt Weinberg (2011) är 

den anpassade miljön av stor betydelse för självkänslan, då den skapar en fast grund att 

stå på. När allt är anpassat utifrån barnen så skapar det möjligheten att barnen klarar 

mycket själva, vilket stärker synen på sig själv och därmed självkänslan. Det lägger 

även en grund för lärande då barnen får ett ökat intresse när de klarar saker själva och 

försöker därmed testa nya saker hela tiden. Förutom den anpassade miljön tar 

författaren upp att de vuxna måste bli medvetna kring att om inte barnen får den kärlek 

som de behöver kommer självkänsla påverkas negativt (a.a.).  

En annan välkänd teoretiker som tagit sig in i skolväsendet med ett behavioristiskt 

perspektiv är B.F. Skinner och hans inlärningsteorier om operant betingning (Säljö, 

2012). Som bygger på att genom förstärkning och bestraffning få en affektlag där 

barnen formas till ett önskat beteende. Då beteende som är önskvärda får en positiv 

konsekvens för att öka chansen att det kommer upprepas, medan ett icke önskvärt 

beteende får en negativ konsekvens för att minska risken att det upprepas (a.a.). Enligt 

Bergh (2013) finns det flera olika förebyggande program i svenska skolor som ska 

främja värdegrundsarbetet, ett av de här programmen är Skol-komet 

[KOmunikationsMETod] som har sin grund i B.F. Skinners inlärningsteorier. Skol-

komet är ett program för både vårdnadshavare och lärare, vilket är tänkt som ett verktyg 

för att minska bråk och konflikter. Det handlar först och främst om att vuxna ska ändra 

sitt beteende för att skapa bättre relationer och på så vis minska konflikter. Ett mål med 

programmet är att bygga upp barnens självkänsla och förstärka goda beteenden, för att 

på så vis minska uppförandeproblem och ge barnen förutsättningarna för att handla 

utifrån normerna vilket baseras på skolans värdegrund. För att nå det önskvärda 

beteendet används förstärkning och utsläckning, som då bygger på Skinner 

inlärningsteori. Utsläckning delas upp i att ignorera det negativa beteendet eller att 

uppfölja beteendet med en negativ konsekvens, vilken baseras individuellt efter varje 

barn och dennes beteende (a.a.).  

Öhman (2009) menar att det är olyckligt att en pedagogik likt kometprogrammet har 

smugit sig in i förskolan. Barn som uppvisar ett oönskat beteende som att tjata, trotsa 

eller bråka ska isoleras och skam beläggas genom att hamna i tillfällig karantän som till 

exempel en time-out-stol. Många upplever metoden som bra då barnen blir lättare att 

hantera då de snabbt lär sig vad de vuxna vill och försöker undvika skamvrån. 
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Författaren vill dock lyfta de stora nackdelarna med metoden, nämligen att barnen blir 

kränkta och psykologiskt övergivna. De känslor som barnen har och får trängas undan 

då de inte får något stöd att förstå eller hantera dem (a.a.). Forster (2013) menar att 

barnens känslor aldrig ska tryckas undan. Uppstår det en situation där barnen är svåra 

att nå är det bättre att vänta in deras lugn för att samtala om händelsen.    
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4 Metod 
Metoden som har använts i den här studien är kvalitativa intervjuer. Den metoden 

valdes för att få fram förskollärarnas egna tankar och erfarenheter kring begreppet 

självkänsla. Intervjuerna genomfördes med fem stycken förskollärare. Valet av metod 

grundar sig i det vetenskapsteoretiska perspektivet fenomenologi, som enligt Allwood 

och Erikson (2010) har sin utgångspunkt i att förstå människans upplevelser kring ett 

fenomen. För att nå en människas upplevelser krävs det en objektivitet där inga egna 

antagande görs utifrån vad som anses normativt (a.a.). För den här studien innebär det 

att förstå förskollärarnas upplevelse kring fenomenet självkänsla, där vi behöver 

åsidosätta vår egen uppfattning kring fenomenet för att kunna ge en objektiv bild av 

förskollärarnas tankar. 

4.1 Datainsamlingsmetodik  

Det valda datainsamlingsinstrumentet för den här studien är intervjuer. Enligt Kihlström 

(2008) finns intervjuer i två olika utförande, det är kvalitativa och kvantitativa. Eftersom 

syftet med studien är att få fram variationen och djupet kring självkänsla så är det 

kvalitativa intervjuer som är den mest lämpliga utformningen. Kvalitativa intervjuer är 

en bra metod för att få fram de individuella erfarenheterna, alla tänker olika och det 

finns oftast en stor variation bland erfarenheter och åsikter. Genom intervjuer med 

öppna frågor ges informanten möjligheten att besvara med sina egna tidigare upplevda 

erfarenheter, istället för färdiga svarsalternativ som en kvantitativ intervju av ja-och-nej-

karaktär kan medföra (a.a.). Denscombe (2016) anser att den här typen av intervju, där 

informanten själv får formulera sina svar och frågeföljden är flexibel, har en 

semistruktur. Denscombe (2016) och Kihlström (2008) tar upp två problem med 

kvalitativa intervjuer. Det ena är att det är vanligt förekommande med ledande frågor, 

det vill säga att det starka intresset för ämnet gör att den som styr intervjun leder 

informanten mot ett svar som intervjuaren anser rätt. Det andra är att materialet som 

samlas in via kvalitativa metoder är mer tidskrävande att analysera än det kvantitativa 

samt att det ställs höga krav på objektiviteten i både analysen och intervjun. Det är en 

tolkningsprocess där forskaren inte kan stå helt utanför, men det blir av betydelse att 

hantera på vilket sätt forskaren beblandar sig (a.a.). Vi anser att fördelarna väger över 

nackdelarna för kvalitativ intervju i det här fallet eftersom studien bygger på 

spridningen av teorier och erfarenheter inom självkänsla, något som den här typen av 

intervju kan fånga upp genom att ta fram varje persons egna tankar.  

4.2 Urval 
Intervjuerna har genomförts med fem förskollärare från fem olika förskolor i två 

medelstora kommuner i södra Sverige. Valet av förskolor har skett av oss. Den 

deltagande förskolläraren valdes sedan ut av arbetslaget på förskolan, där valet 

baserades på den som ville delta, hade tiden samt var förskollärare. Urvalsprocessen har 

utgått från två strategier som beskrivs av Denscombe (2016): explorativa urval och icke-

sannolikhetsurval. Det är en småskalig forskning som genomförts och det är kvalitativa 

metoder som använts. Vid sådana studier är det explorativa urvalet vanligast att 

använda. Det explorativa urvalet lägger inte vikten i ett exakt tvärsnitt av populationen, 

utan i att få fram nya idéer med intressanta exempel inom ämnet. Inom det explorativa 

urvalet används oftast icke-sannolikhetsurvalet, det vill säga att forskaren själv är 

delaktig i urvalsprocessen för att kunna välja personer utifrån olika faktorer. Ett av 

urvalen är subjektivt där informanterna handplockas utifrån deras erfarenheter och 

expertis inom det valda ämnet, något som har använts i den här studien. Sedan har 

studien en tidsbegränsning vilket kommer medföra ett bekvämlighetsurval också, det 

vill säga om två likvärdiga alternativ finns kommer den som är närmast till hands att 
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väljas (a.a.). Självklart finns det även nackdelar med den här typen av urval, vilket bland 

annat är att resultatet kan bli snedvridet när det är en liten del som representerar och 

informanterna som handplockats utifrån sin specifika erfarenhet inte blir objektiva. 

Dock eftersom den här studien var ute efter variationen representerade varje 

förskollärare sina upplevelser och kravet på representativet var inte av betydelse.  

Antalet intervjuer baserades också utifrån det explorativa urvalet (Denscombe, 2016). 

Varje förskollärare studerades djupgående vilket gav ett mycket detaljerat och 

informativt material till studien. Något som medförde att det krävdes ett mindre antal 

personer för att uppnå studiens syfte (a.a.).  

4.3 Presentation av informanter  
Vi har valt att inte ge våra informanter några pseudonymer, då ett namn kan medföra att 

informanten får ett kön vilket vi inte anser är av betydelse för vår studie. Nedan följer 

en kortare presentation av varje informant. Alla informanter är yrkesverksamma i södra 

Sverige.  

Informant A är förskollärare och har arbetat som det i 26 år. Hen arbetar för tillfället på 

en småbarnsavdelning (ett till två och ett halvt år), men har tidigare erfarenheter av 

åldrar ända upp till förskoleklass. Förskolan är placerad i en medelstor stad.   

Informant B har arbetat som förskollärare i 16 år. Hen har arbetat med barn ända upp till 

förskoleklass, men är just nu på en småbarnsavdelning (ett till tre år) där förskolan är 

belägen i ett mindre samhälle.  

Informant C utbildade sig först till grundskollärare men har senare kompletterat med 

förskollärarutbildning, och arbetar idag som förskollärare sedan cirka tio år. Hen har 

alltid arbetar på en syskonavdelning (tre till sex år), vars nuvarande förskola är placerad 

i ett mindre samhälle.    

Informant D har arbetet som barnskötare i 15 år och förskollärare i tio år. Hen arbetar 

för tillfället på en förskola i en medelstor stad på en syskonavdelning (två och ett halvt 

till sex år). Hen har även tidigare erfarenhet av alla åldrar, även förskoleklass och resurs 

till barn med särskilda behov.  

Informant E är utbildad förskollärare sedan tio år tillbaka, innan dess arbetade hen som 

barnskötare i 24 år. Hen har erfarenhet av alla åldrar inom förskolan, men är just nu på 

en syskonavdelning (tre till sex år). Förskolan är belägen i en medelstor stad. 

På grund av att alla uppgifter ska behandlas konfidentiellt och informanterna ska 

skyddas kommer vi inte att gå in mer på djupet kring informanterna. Vi har valt att inte 

referera till informanterna i referenslistan, då det är en personlig kontakt som inte går att 

kolla upp för utomstående. Alla intervjuerna genomfördes under oktober 2016.  

4.4 Genomförande  
Det första steget var att få tillåtelse att genomföra intervjuerna. Därför skickades ett 

mejl (se bilaga A) till förskolecheferna för de utvalda förskolorna. I mejlet beskrevs 

studien i sin korthet tillsammans med frågan om förskolan fick delta. När 

förskolecheferna hade godkänt förskolans medverkan i studien kontaktades förskolan 

via telefon. Då gavs en muntlig beskrivning vad som skulle undersökas och frågan om 

någon av förskollärarna kunde tänka sig att ställa upp. Med vederbörande förskollärare 

bestämdes därefter en dag och tid som passade oss alla. Det var fem förskolechefer som 

kontaktades, där alla utom en gav sitt godkännande. Den som inte ville medverka 

ursäktade sig med att förskolan i frågan tyvärr inte hade tid att delta då de hade en svår 

situation för närvarande. En ny förskolechef kontaktades därför och gav sitt 

godkännande. Alla fem förskolor ville delta och ställde upp med varsin förskollärare, 
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samt gav sitt godkännande till att vi båda som genomförde studien var närvarande vid 

intervjun. Av fem förskollärare gav alla utom en sitt samtycke till att intervjun spelades 

in. Under intervjun som inte spelades in fick vi föra noggranna anteckningar under 

samtalet, för att efter intervjun skriva ner samtalet i sin helhet.    

När alla förberedelser var färdiga, det vill säga bland annat intervjuguiden (se bilaga B), 

var det dags för intervjuerna. På förskolorna utfördes intervjuerna i ett avskilt rum eller 

en mer avskild plats där det var lugnare, vilket medförde att informanten blev mer 

avslappnad då vederbörande inte behövde ha uppsikt över verksamheten. Tack vare att 

det var lugnare runt blev det heller inga större störningar på ljudupptagningen, något 

som underlättade transkriberingen efteråt. Vid intervjuerna var vi båda två närvarande 

för att kunna koncentrera oss på olika saker. Den ena höll i själva intervjun, det vill säga 

skötte själva samtalet där frågorna fördes fram och svaren följdes upp. Den andra 

koncentrerade sig mer på hur samtalet går till, det vill säga dolda antydningar, ironi, 

kroppsspråk med mera. Den informationen hjälpte till vid analysen av resultatet 

eftersom kommunikation är så mycket mer än det verbala. Sedan kunde även den som 

inte skötte intervjun tänka på andra saker än den som är inne i samtalet, som till 

exempel andra följdfrågor eller att frågorna inte blir ledande. Det gav oss en vidare 

inblick i informanternas arbete och ett mer dynamiskt samtal. Denscombe (2016) 

styrker vårt upplägg med genomförandet i par, då det krävs mycket av en forskare att få 

fram så bra svar som möjligt. En forskare ska vara uppmärksam på allt, ta anteckningar, 

se den icke-verbala kommunikationen samt vara lyhörd för informantens känslor är 

några av sakerna (a.a.). Genom att vara två underlättades vårt arbete, vilket vi fick 

uppleva då en av intervjuerna fick genomföras med bara en av oss närvarande.  

4.5 Bearbetning av data 
När intervjuerna var genomförda transkriberades samtalen, det vill säga det som sades 

skrevs ned ordagrant. Det här gav oss vårt kvalitativa material. Materialet bearbetades 

sedan genom att analyseras i olika steg. Första steget efter transkriberingen var att läsa 

igenom hela intervjun för att bilda en första uppfattning av svaren. Andra steget var att 

läsa igenom det igen samtidigt som anteckningar förs, där anteckningarna skedde i form 

av nyckelord för att senare kunna kategorisera svaren i olika teman. Sista steget i 

analysen var att utifrån temana dra en rimlig slutsats. Enligt Denscombe (2016) är det 

en tematisk analys när teman identifieras i den genomförda forskningen. Temana ska 

medföra att skillnader och likheter synliggöras i resultatet (a.a.).  

4.6 Studiens kvalité 
Validitetsfrågor är något som är viktigt i bedömningen av kvalitén i 

forskningsresultaten, där syftet är att skilja på bra och dålig forskning (Allwood & 

Erikson, 2010). Validitet går att dela upp i intern och extern. Där extern validitet 

handlar om hur studiens resultat är överförbart till andra motsvarande situationer, vilket 

kan vara av betydelse om resultatet ska användas praktiskt. Medan intern validitet 

innebär att slutsatserna som framkommit är trovärdiga, det vill säga att undersökningens 

resultat representerar sitt tänkta syfte (a.a.). Denscombe (2016) menar dock på att på 

grund av att kvalitativa metoder ger detaljerade djupstudier blir det svårare att se hur 

generaliserbara resultaten är till liknande situationer. Eftersom vår studie är en 

djupgående undersökning kring förskollärarens egna tankar och erfarenheter är det svårt 

att överföra det på andra förskollärare. Att arbeta med självkänsla är ett brett område 

med många olika strategier. Genom att i diskussionen dra slutsatser utifrån resultat och 

analys kunde vi se att resultatet stämmer överens med syftet, vilket skapar en 

trovärdighet. Resultatet går även att ha som hjälpmedel för att finna olika metoder till 

hur förskollärare kan arbeta med självkänsla.  
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Ett annat viktigt kriterium för bedömningen av forskningsresultatens kvalité är 

reliabilitet, vilket innebär att undersökningen sker på ett trovärdigt sätt så att studien kan 

få ett liknande resultat om den gjorts om (Allwood & Erikson, 2010). Det här anser vi 

att vår studie uppfyller då den utgår ifrån teoretiska perspektiv som är relevanta för 

studien.  

4.7 Etiska övervägande  
Hermerén (2011) tar upp vikten av god forskningsetik där hänsyn till informanterna 

väger tungt. God forskningsetik innebär att forskaren ska se till att informanterna inte 

kränks på något vis. För att upprätthålla det behöver forskaren sätta sig in i 

informanternas perspektiv och se till att de är skyddade mot utomstående samt att deras 

identitet på inget vis kan skönjas (a.a.). Enligt Vetenskapsrådet (2002) finns det ett 

individskyddskrav som är till för att skydda individen, denna konkretiseras i fyra mer 

allmänna huvudkrav för forskningsprojekt. Informationskravet innebär att 

undersökningsdeltagare informeras om deras uppgift samt vilka villkor som gäller. 

Villkoren är bland annat att deltagandet är frivilligt samt med rätten att alltid kunna 

avbryta. Samtyckeskravet medför att undersökningsdeltagare ska ge sitt samtycke. Den 

medverkande ska även själv ha rätten att bestämma om, hur länge och på vilka villkor 

de deltar. Konfidentialskravet medför att alla som deltagit i undersökningen ska ges 

största möjliga konfidetialitet och deras personuppgifter ska förvaras så att obehöriga 

inte kan ta del av den. Nyttjandekravet innebär att uppgifter om enskilda personer endast 

får användas till forskningsändamål (a.a.). 

Studien har haft en god forskningsetik där vetenskaprådets fyra huvudkrav har beaktats. 

Vid första kontakten med förskollärarna informerades de kring ämnet samt att alla 

uppgifter hanteras konfidentiellt. Det vill säga att informanterna kommer att skyddas 

genom att namnen på personer, förskolor och kommuner utesluts så inget kan kopplas 

till vederbörande person, samt att allt material enbart används till studien och därmed 

raderas efteråt. Informanterna kunde därefter ge sitt samtycke till deltagande, när de 

gjorde det gavs ytterligare information att de hade rätten att avbryta sitt deltagande när 

de ville. När det sedan var dags för intervjuerna så fick informanterna även ta ställning 

till huruvida det var tillåtet eller inte att spela in samtalet.  
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5 Resultat och Analys 
Avsnittet kommer handla om resultatet av intervjuerna samt en analys av svaren. 

Resultatet framställs genom att referera till informanternas uttalande, vilket kommer 

stärkas genom att en del av svaren citeras. Resultatet analyseras genom att tolkas och 

ställas mot relevant forskning som tagits upp under avsnitt tre ”forskning och teoretisk 

bakgrund”. Vi har valt att ha analys och resultat tillsammans på grund av utrymmet 

samt förhindra för mycket upprepningar. Under tematiseringen av informanternas svar 

framkom våra tre underrubriker för avsnittet. Vi valde sedan samma underrubriker i 

avsnitt tre där den sammanhörande bakgrunden finns. Det här valet gjorde vi för att 

skapa en tydligare struktur och röd tråd.   

5.1 Informanternas definition av självkänsla  
En av informanterna definierar begreppet självkänsla som “det är hur jag älskar mig 

själv, att veta att man duger som man är oavsett vad man presterar. Till skillnad från 

självförtroende som mer är hur jag presterar” (Informant D, 2016). De andra 

informanterna definierar begreppet på ett likvärdigt vis med att duga som man är, tro på 

sig själv, inre trygghet och ha ett eget värde oavsett vad man presterar. Det är en syn 

som är välgenomtänkt och har stöd i forskningen. Johnson (2003) tar upp att det är 

viktigt att skilja på självkänsla och självförtroende. Då självkänsla innebär vad vi är och 

att ha en inre trygghet till sig själv, medan självförtroende är vad vi gör och en trygghet 

till prestationerna (a.a.).   

5.2 Självkänslans betydelse hos förskolebarn 
5.2.1 Hög eller låg självkänsla hos förskolebarn 

Tre av informanterna anser att dagens barn överlag har en god självkänsla, “det är 

överlag bra självkänsla. Eh men det känns som att dom e ganska e starka individer idag 

eller [tankepaus] alltså dom vågar uttrycka vad de vill o ta för sig mer” (Informant C, 

2016). En av informanterna var osäker på om dagens barn har en bra eller dålig 

självkänsla. Miljön och barngruppernas storlek har förändrats den senaste tiden vilket 

medför en svårighet att avgöra vad det är som påverkar barnens agerande: självkänslan 

eller miljön. Den femte informanten anser att dagens barn har en låg självkänsla,  

Jag tror att det kan bero mycket på att föräldrarna helt enkelt 

inte har tid att bekräfta sina barn [tankepaus] många förskolor 

också säger att dom har för stora barngrupper och då får varje 

barn för lite tid, vi bekräftar dom kanske inte (Informant B, 

2016). 

Harter (1993) tar upp att det finns två faktorer som påverkar nivån av självkänslan. Det 

är kompetenserna inom området samt den sociala acceptansen och stöd som 

omgivningen ger. Om barnen upplever att de har en god kompetens inom ett område 

som för dem är betydelsefullt så höjer det självkänslan, men de behöver även känna sig 

accepterade av de närmaste (a.a.). 

5.2.2 Konsekvenser av hög självkänsla 

Informanterna är eniga att det går att se på förskolebarnen om de har en hög självkänsla. 

De menar på att barn med hög självkänsla utmärker sig genom att de är trygga i sig 

själva, klarar av det mesta själva och har en positiv inställning till nya saker.  

Sen har man dom barnen som är trygga och stabila, som löser 

uppgifterna [tankepaus] Dom klarar det mesta själva. Glada, 

trygga, harmoniska, där ser väl jag kanske att där är redan en 

stark självkänsla (Informant B, 2016). 
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Brodin och Hylander (2002) menar på att barn med hög självkänsla tror på sig själva 

och vet att de har ett värde oavsett hur de kommer att prestera. De här barnen är inte 

rädda för att misslyckas utan vågar pröva nya saker och erfara nya kunskaper (a.a.) 

Enligt Lindwall (2011) kan hög självkänsla även medföra negativa beteende som 

narcissism och kriminalitet. Informanterna är dock eniga om att en hög självkänsla är 

något positivt som medför att barnen vågar ta för sig mer, ”Här kommer jag, se mig, jag 

e inte rädd för nått att dom e pigga på nya saker o dom liksom e ah positivt inställda till 

det mesta” (Informant D, 2016).   

5.2.3 Konsekvenser av låg självkänsla  

Det går även att se på förskolebarn om de har en låg självkänsla enligt informanterna. 

De pratar om att barn med låg självkänsla har svårare att visa känslor samt “vill ha 

uppmärksamhet hela tiden, vad dom än gör vill dom bli bekräftade. En del vågar inte 

prova någonting utan säger nej till allting” (Informant B, 2016). Brodin och Hylander 

(2002) anser att barn med låg självkänsla inte vågar pröva nya utmaningar. Då nya 

utmaningar medför en risk att misslyckas som därmed kan väcka känslor som skam och 

tankar att inte duga till hos barnen. Det här innebär att de hämmas i sin utveckling när 

de tar avstånd från nya saker (a.a.).   

Enligt Juul (2009) kan en låg självkänsla leda till saker som skryt, osäkerhet och 

aggressivitet. Där Waliski och Carlson (2008) gjort en studie som visar att aggressivt- 

och försvarsbeteende grundar sig i låg självkänsla och bildas redan i tidig ålder. Flera av 

informanterna tar upp barn som söker bekräftelse och utmärker sig från barngruppen, 

men när de får följdfrågan om det kan grunda sig i en låg självkänsla har de inget svar. 

“Det känns som något jag aldrig kan få reda på, det känns svårt att veta om dom har 

dålig självkänsla eller om de bara vill ha uppmärksamhet” (Informant E, 2016). 

5.3 Förskollärarnas förhållningssätt   
5.3.1 Förskollärarnas bemötande  

Något som var återkommande flera gånger hos alla informanterna var förhållningssättet, 

de anser att deras bemötande gentemot barnen är av stor betydelse för barnens mående. 

De är eniga om att det viktigaste i deras uppdrag är förhållningssätt samt det viktigaste 

för barnen i verksamheten är att barnen är trygga, mår bra och har roligt. “Ett sunt 

förnuft, en bra människo- o barnsyn, det kommer man långt på” (Informant B, 2016). 

Det leder till ett naturligt arbete med barnen som skapar trygghet hos dem, där 

informanten menar på att det är viktigt ”att se alla barnen och finnas där” för då kan 

barnen ”komma till sin rätt och bli sedda” (Informant B, 2016). I svaren framkommer 

det att informanterna anser sig ha en maktroll över barnen som är viktigt att de är 

medvetna om och att barnen blir respekterade. Ett sådant förhållningssätt är något flera 

forskare, bland annat Johnson (2003) och Öhman (2009), är eniga om att det är viktigt 

för barns självkänsla. Omgivningens bemötande är av stor betydelse för barns 

självkänsla. Barnen behöver bemötas med kärlek och på ett sätt som får dem att känna 

sig värdefulla för att utveckla en hög självkänsla. Författaren menar på att barnen 

känner sig värdefulla om de blir sedda, lyssnade på, bekräftade och respekterade (a.a.). 

För att uppnå det krävs det enligt Forster (2013) och Öhman (2009) en närvarande 

vuxen som visar ett genuint intresse för barnen. För att om barnen inte blir bekräftade är 

risken större att en låg självkänsla utvecklas. Därför är tid en viktig del i förskollärarnas 

förhållningssätt, det måste finnas tid för att sätta sig ner med barnen och visa intresse 

för dem samt deras åsikter (a.a.). Det framkom dock att alla informanter känner att de 

inte hinner ge varje barn den tiden som de hade önskat. En informant svarar att “det 

känner man ju att man inte alltid hinner ge dom tyvärr. Utifrån de förutsättningar vi har 

så får vi ju organisera så att vi på bästa sätt kan möta varje barn” (Informant C, 2016). 
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Där informanten menar på att en lösning är att dela upp barnen i mindre grupper så att 

alla barn åtminstone blir bekräftade av en förskollärare varje dag.  

Enligt Informant B finns det ett annat problem än tiden som förhindrar att alla barn blir 

bekräftade. Hen menar på att det finns en del som har väldigt stor skillnad på bemötande 

beroende på vilket barn det är, en del barn får bekräftelse hela tiden medan andra inte 

får något alls.   

Jag känner att de barnen som vill bli sedda hela tiden blir också 

bekräftade hela tiden av mina kollegor. Så då känner jag att jag 

lägger min tid på de barnen som inte får lika mycket 

uppmärksamhet och som inte pockar på uppmärksamhet hela 

tiden (Informant B, 2016). 

Enligt informanten betyder inte skillnaden i bemötande enbart på kön utan mycket 

handlar om status hos barn och vårdnadshavare. Brodin och Hylander (2002) menar på 

att när vuxna bemöter barnen olika, skapar det även olika förutsättningar för hur 

självkänslan kommer att utvecklas. Alla barn behöver få ett känslomässigt svar i ett 

samspel för att kunna forma sin självkänsla. Enligt informanterna är det dock svårt att 

bemöta alla barn lika eftersom de är olika individer, men alla förtjänar bekräftelse från 

åtminstone en vuxen.  

5.3.2 Förebygga förskollärarnas kränkningar av barnen  

Flera av informanterna är eniga om att det är bristen på tiden som medför att varje barn 

får för lite tid. Där tidsbristen är på grund av de stora barngrupperna och allt arbete runt 

omkring barnen. Enligt Öhman (2009) är det vanligt att förskollärare känner sig 

otillräckliga vilket i sin tur kan medföra stress. Stress är en känsla som bringar fram en 

rad andra negativa konsekvenser då det lätt medför en känsla av frustration. När 

frustrationen uppstår blir det lätt att inta en kommunikation som sänker andra, vilket 

kan innebära kränkningar och psykisk ohälsa (a.a.).  

Alla informanterna är dock eniga om att det är viktigt att tänka över hur de förhåller sig 

samt arbetar i verksamheten för att inte sänka barnens självkänsla. Två av informanterna 

kan inte precisera något specifikt exempel. Informant D tar upp tillrättavisningar “eh 

man kan tillrättavisa på bra och dåliga sätt, man kan göra det det så att det skadar 

självkänslan” (Informant D, 2016). Samtidigt menar informanten på att bristen av tid 

ibland leder till mindre bra tillrättavisningar, “ibland så blir det bara en [kort tankepaus] 

en inte allt för pedagogisk tillrättavisning för att man är pressad o har fullt upp liksom” 

(Informant D, 2016). Informant C och Informant E menade på att kränkningar inte är 

bra för barnens självkänsla, “det skulle vara om något kränker barnen, för det skulle inte 

vara bra” (Informant E, 2016). Enligt Öhman (2009) är kränkningar en handling som 

ifrågasätter motpartens värdighet, där känslor som skam kan förekomma (a.a.). Enligt 

Brodin och Hylander (2002) är skam en känsla som försätter självkänslan i botten, 

barnen känner sig förödmjukade och vill helst bli osynliga. För barn med en låg 

självkänsla kan en enkel tillrättavisning bli katastrof och för att undkomma skammen 

utåt så försvarar de sig med andra känslor eller handlingar (a.a.). Det finns en 

medvetenhet hos informanterna att hur de behandlar barnen kan väcka känslor hos 

barnen som i sin tur påverkar självkänsla negativt.  

5.3.3 Att bemöta barnens känslor  

“Känslor och självkänsla hör ihop, så att känslor jobbar man ju med hela tiden. Åh 

bekräftar alla känslor, att dom har rätt o känna både glädje o sorg o ilska o skam. Alla 

känslor är viktiga” (Informant B, 2016). Alla informanterna menar på att känslor är 

viktigt för barnen. Alla barn har rätten att känna alla sina känslor, samtidigt som de 
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pekar på att de önskar att barnen är glada när de är på förskolan. ”att dom [barnen] vill 

gå hit, att dom tycker att det e roligt o att dom känner sig trygga” (Informant D, 2016). 

Informanterna var även inne på att om barnen ska kunna visa sina känslor måste de även 

lära sig hantera dem. Även om det är tillåtet att bli arg och att visa det, är det inte tillåtet 

att bete sig hur man vill för att visa det. 

Det är okej att man får va arg, det är liksom helt okej, för det blir ju 

alla ibland men det är inte okej o bete sig hur som helst, liksom det e 

inte okej att slåss o sparkas när man e arg men liksom arg blir man 

men hur ska man hantera det?” (Informant C, 2016) 

Enligt Brodin och Hylander (2002) är det viktigt att förskollärare arbetar aktivt med att 

hjälpa barnen finna rätt metoder för att kunna uttrycka alla sina känslor, likväl få barnen 

att lita på sina känslor. Barnens känslor ska aldrig tryckas undan, istället är det bättre att 

vänta in ett lugn hos barnen och sedan samtala om det (a.a.). Att bekräfta alla känslorna 

och lära sig hantera dem var något alla informanterna är eniga om. 

Informant C tar dock upp ett problem som förskolan stött på när de arbetat med känslor. 

Det var ett barn som hade svårt att visa känslor. Barnet gick hellre undan för sig själv än 

visade när han blev ledsen. Vid ett samtal med vårdnadshavarna visade det sig att barnet 

inte visade alla sina känslor för att en av vårdnadshavarna hade sagt att ”killar ska inte 

gråta” (Informant C, 2016). Informanten menar på att det som händer hemma påverkar 

självkänsla lika mycket som det i förskolan. Även informant E och A är inne på att 

hemmet spelar en stor roll då det är där grunden för självkänsla läggs. ”Men för att få en 

bra självkänsla tror jag att en grundtrygghet måste läggas hemma, sen har vi ett 

samarbete. Vi kan såklart stärka självkänslan, men tror att det är svårt att höja den helt 

om det saknas en grundtrygghet hemifrån” (Informant E, 2016). Enligt Stern (2003) 

formas självkänslan genom sociala relationer och börjar redan vid födseln. Där kärn-

självet mellan två och sex månader är en mycket social period där barnen börjar söka 

kontakt via bland annat joller (a.a.). Informanternas tankar är genomtänkta och har en 

koppling till forskningen kring självteorin.  

5.4 Etablerade metoder för att stärka förskolebarns självkänsla   
Enligt Leary (2006) finns det över 25 000 böcker och artiklar i ämnet självkänsla, men 

trots det så råder det fortfarande förvirring och osäkerhet kring ämnet. Det finns alltså 

flera olika sätt att arbeta med självkänsla, informant C anser att arbetet med barn är 

komplext. “Det finns inget som säger så här ska man göra det här, det här är det rätta 

eller aa det finns inget facit så” (Informant C, 2016). Hen menar på att teorier ständigt 

förändras och ingenting är svart eller vitt, utan det är viktigt att det sker diskussioner i 

arbetslaget. Något alla informanter dock är eniga om är att utgå från varje barn och 

deras ålder samt utvecklingsnivå. Ingen kunde dock göra någon direkt hänvisning till 

vart det tankesättet kommer ifrån, ”Det kan jag inte säga men det finns kanske säkert en 

/…/ men så att det inte som jag kan komma på på rak arm” (Informant A, 2016). Enligt 

Brodin och Hylander (2002) är alla barn olika och behöver därmed olika utmaningar 

och stöd. Att ställa lagom stora utmaningar på barnen stämmer enligt Säljö (2012) 

överens med Vygotskijs proximala utvecklingszon. Eftersom alla barn är olika och 

befinner sig i olika utvecklingszoner är det viktigt att förskollärarna är lyhörda på varje 

barn (a.a.). Även om informanterna inte kunde hänvisa till någon specifik källa för sitt 

tankesätt går det att se i forskningen.  

5.4.1 Samspel och uteslutningar mellan barnen 

Enligt Forster (2013) har det sociala samspelet en stor betydelse för självkänslan då alla 

har ett behov av att känna sig som en del i gemenskapen. För barn är leken en viktig del 

i det sociala samspelet både med andra barn och vuxna (a.a.). Öhman (2009) menar på 
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att tillsammans med samspel så kommer anknytning, där ett dåligt samspel med barn 

som inte blir bemött av andra bidrar till att barnet inte knyter an till gruppen utan 

hamnar i ett utanförskap. Ett utanförskap påverkar självkänslan negativt. Därför menar 

författaren på att det är viktigt att förskollärare tillsammans reflekterar över hur barnen 

utesluter varandra och vad som ska vara tillåtet. I reflektionen är det viktigt att ta in att 

alla barn inte blir uteslutna av andra, utan en del väljer utanförskapet själva. Det ställer 

krav på närvarande förskollärare för att kunna tolka barnens leksignaler (a.a.). Informant 

E tar upp att en av de viktigaste sakerna för barnen är leken. Informanten menar också 

att det går att urskilja barnens självkänsla genom leken då barn med god självkänsla kan 

leka med vem som helst, medan barn med låg självkänsla knyter sig till en speciell 

kompis och därmed får svårt att leka med andra. Informant C berättade om en 

föreläsning som arbetslaget lyssnat på av Margareta Öhman med samma titel som 

författarens bok Hissad och Dissad (2008). Öhmans föreläsning hade väckt mycket 

tankar om barnens samspel och lek samt hur det påverkar självkänslan. Det 

framkommer att Öhmans tankar har tagit intryck i informantens förhållningssätt. 

Informanten tar upp ett exempel från föreläsningen om ett barn som kommer på 

morgonen och kompisen hunnit börja leka med någon annan men barnet som kom 

senare får inte vara med. Där uppkom frågor om hur barnet som inte får vara med 

känner samt hur barnen i leken känner om de blir påtvingade att ta in ett till barn. Då 

behöver arbetslaget diskutera lämpliga metoder för att få in alla barnen i leken på ett bra 

sätt utan att någon kränks. Informant B berättar om en av sina utbildningar som medfört 

kompetensutveckling inom samspel, “jag har även gått en kurs som heter ICDP 

[International Child Development Programmes], som är en kurs i samspel där det ingår 

väldigt mycket självkänsla. Där bygger bland annat på Daniel Sterns teorier” (Informant 

B, 2016). Informanten menar på att samspel handlar om anknytning som börjar redan 

när barnen är pyttesmå och att det är genom anknytning som barnen lär sig samspel i 

grupp. Det här kan hänföras till Sterns (2003) teorier om självet och de fem domänerna.  

5.4.2 Hur berömmet påverkar barnens självkänsla  

En metod som det råder delade meningar kring hos informanterna är hur berömmet 

påverkar barnens självkänsla. Informant B anser att man inte ska berömma barnen utan 

”att man bekräftar det dom [barnen] gör istället för att bara säga att allt är fint eller bra” 

(Informant B, 2016). Om den enda bekräftelsen barnen får är via beröm för vad de gör 

så ligger deras självkänsla i prestationerna, vilket i längden medför att barnen inte vågar 

anta nya utmaningar för rädslan att misslyckas. Hen berättar att inspirationen kommer 

från en författare vid namn Jesper Juul, som “pratar mycket om att barn ska bli sedda 

och bekräftade. Att man verkligen ska hålla igen på det här berömmet ibland” 

(Informant B, 2016). Avslutningsvis så anser informanten dock att berömmet är 

jätteviktigt om det används på rätt sätt. Informant E anser att beröm är viktigt och bra, 

“jag tror inte att man förstör barnens självkänsla genom att berömma” men menar likt 

informant D att det är av betydelse vad det är som beröms. Båda är eniga om att barnens 

sociala agerande som att vara en bra kompis bör berömmas, medan ytliga saker som 

kläder inte behöver beröm. Juul (2009) menar på att berömmet inte får utebli helt för 

självförtroendets skull men vuxna behöver lära sig när och hur berömmet ska ges. 

Brummelman (2014) har gjort flera studier angående berömmets påverkan på barnens 

självkänsla. Där resultatet visar att hur vuxna ger barnen beröm kan påverka barnens 

uppfattning av sig själva både när berömmet ges och senare i livet. Att berömma barn 

med låg självkänsla kan innebära att de känner att de måste prestera på topp och därmed 

drar sig för att prestera över huvud taget (a.a.). Brummelman med flera (2013) har också 

gjort en studie som visar att om ett barn med låg självkänsla får personberöm så skapas 

en negativ bild av självet. De barnen anser sig enbart duga om de får positivt beröm 

vilket medför att om berömmet sedan uteblir kan barnen börja må dåligt. Författarna 
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betonar dock att beröm inte ska utebli men vuxna måste lära sig vilket slags beröm de 

ska ge och när (a.a.). Informant B har tagit intryck av Juul men får även stöd i 

forskningen. Informanterna är oeniga om berömmet är viktigt för barnen eller inte. När 

någon anser att det är dåligt, andra att det inte är det och några har inte reflekterat över 

det. Alla är dock eniga om att det viktigaste är hur berömmet ges.  

5.4.3 Montessori  

Informant A (2016) arbetar på en förskola vars pedagogik är Montessoriinspirerat och 

menar att “vi har rätt mycket genom dom materialen, stärker deras [barnens] självkänsla 

mycket när man jobbar med det” (Informant A, 2016). Materialet utgår från självet, där 

barnen ska känna att de lyckas. Det vill säga att barnen ska klara sig själva samt att 

barnen själva snabbt ska se om något är rätt eller fel. Det här utgår från Montessoris 

(1988) teori som bygger på att barnen ska klara saker av egen förmåga. Därför blir 

miljön och materialet den viktigaste faktorn för att barnen ska klara av det, då den måste 

vara anpassad efter barnen (a.a.). Enligt Weinberg (2011) är den anpassade miljön av 

stor betydelse för självkänslan. När miljön är anpassat efter barnen så klarar de mycket 

själva vilket stärker deras självkänsla. Den anpassade miljön lägger även grunden till 

lärande då barnen vågar utmana sig själva (a.a.). 

5.4.4 Timeout som metod 

Informant A (2016) berättar om hur de använder en metod för tillrättavisningar av 

barnen på vederbörande förskola, och menar att en del barn kan behöva en tillsägelse 

för att bryta sitt beteende. Metoden kallar de för “timeout /.../ då får man ju sitta i soffan 

då va om man inte kan liksom om man är taskig mot någon då och så där en stund” 

(Informant A, 2016). Tillvägagångssättet och hur hårt det markeras är olika beroende på 

barnens ålder och hur vanligt förekommande överträdelserna är. Informanten menar att 

metoden kan vara både positiv och negativ beroende på hur den används. Det svåra är 

att “ofta kan det ju va samma barn som hamnar i den situationen, det får ju inte bli ett 

utpekande” (Informant A, 2016), det blir negativt för barnets handling men får inte bli 

negativt för barnet som person. Därför är det viktigt att en vuxen är med och förklarar 

för barnet varför det blev som det blev. Informant B berättar om sina tidigare 

erfarenheter kring liknande metoder och menar att de inte fungerar. De andra tre 

informanterna menar att det är svårt att använda liknande metoder för risken att det blir 

en skamvrå där barnen blir kränkta, “det beror ju på hur den används för det får ju inte 

va någon slags skamvrå från förr i tiden eller så” (Informant D, 2016). Informant C 

menar att det finns situationer där man måste bryta barnens beteende och skärma av 

dem från situationen. Det här för att kunna prata om vad som hänt, men då är det viktigt 

att aldrig lämna barnen ensamma. ”går vi undan åt sidan lite så att vi kan prata om detta 

i lugn o ro så men som aldrig att man lämnar ett barn där liksom att nu får du va här 

medans vi fortsätter” (Informant C, 2016). Enligt Säljö (2012) förekommer B.F. Skinner 

och hans inlärningsteorier om operant betingning i skolväsendet. Teorin bygger på att 

barnen ska formas till ett önskat beteende genom förstärkning eller bestraffning. Ett icke 

önskvärt beteende får en negativ konsekvens för att minska risken att det upprepas 

(a.a.). Öhman (2009) anser inte att metoder som bygger på teorier där barn försätts i en 

skamvrå är lämplig för förskolan även om den ger ett snabbt resultat på barnens 

beteende. Författaren menar att det blir på bekostnaden av barnens psykiska hälsa då de 

kränks samt blir övergivna med sina känslor utan att veta hur de ska hantera dem (a.a.). 

Likt forskningen råder det oenighet hos informanterna huruvida liknande metoder ska 

användas i förskolan. Informant A använder metoder som bygger på operant 

betingning även om det inte hänvisades direkt till någon teori bakom det. Två av 

informanterna tar rakt av avstånd från liknande, medan informant C och E är i något 

mellanläge. På den avdelningen informant E arbetar använder de en metod för att 
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minska oönskat beteende men som bygger mer på att samtala och lära sig hantera 

känslor. Metoden går ut på att säga stopp när det framkommer ett oönskat beteende, för 

att sedan diskutera vad som hände och varför. Det här inleds med en teater för att 

synliggöra för barnen hur det kan fungera.  

Sen varje höst brukar vi göra en stopp-teater, där får barnen agera 

olika saker och säga stopp när något känns fel så pratar vi om det. Kan 

vara att någon ska putta en annan, och så prata om hur det känns. Sen 

introducerar vi stoppet i barnens lek, så om det händer något som dom 

inte tycker om i leken så säger de helt enkelt stopp så kan de prata 

med varandra om det. Är dom mitt i händelsen kan dom inte prata om 

det, så då är stoppet viktigt. Sen kan även vi gå in och stoppa om det 

behövs” (Informant E, 2016) 

Metoden är inte i enlighet med Skinners teorier utan mer kring hur känslor uttrycks och 

hanteras, vilket är viktigt för självkänsla. Stern (2003) menar att 

känslokommunikationen är en viktig del i processen av självkänslans utveckling.   
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6 Diskussion 

6.1 Vad har förskollärare för olika tankar kring förskolebarns 
självkänsla? 
I resultatet framkommer det att alla informanterna visar förståelse för vad självkänsla 

kan innebära för förskolebarn. Överlag anser informanterna att dagens barn har en god 

självkänsla där grunden kommer hemifrån. Att grunden kommer hemifrån som 

informanterna är inne på tolkar vi som att förskollärarna har en förståelse för Sterns 

(2003) självteori där grunden för självet läggs redan vid födseln. En av informanterna 

menar att barnen behöver en grundtrygghet hemifrån som personalen på förskolan kan 

arbeta vidare med. Enligt Läroplanen för förskolan (1998, rev 2016) ska förskolan och 

hemmet samarbeta, vilket kan bli problematiskt när värderingar inte överensstämmer. 

Det har en av informanterna upplevt på förskolan då det fanns ett barn som hade svårt 

att visa sina känslor eftersom en av vårdnadshavarna hade bestämda föreställningar om 

kön. Det här blev problematiskt då det stred mot förskolans förhållningssätt där de 

arbetar för att alla barn ska acceptera sina känslor och våga visa dem. Förskolläraryrket 

är komplext och det finns många delar i yrket som kan göra en tudelad. Självkänslan är 

en viktig del i barnens liv och för att kunna bygga upp den på bästa sätt krävs det ett 

nära samarbete med hemmet. Därför blir det av stor betydelse att vi som förskollärare 

kommer överens med vårdnadshavarna så gott det går, där båda parter ska respekteras.  

6.2 Hur arbetar förskollärarna med barnens självkänsla i 
verksamheten? 
När det kommer till informanternas arbetssätt kan vi urskilja en motsättning i hur de vill 

arbeta och hur de faktiskt arbetar. Det som framkommer i resultatet är att alla 

informanterna är eniga om att det främsta arbetssättet för att stärka barnens självkänsla 

är genom förhållningssättet. Vår tolkning är dock att informanterna inte beskriver hur de 

förhåller sig mot barnen utan mer hur de inte ska förhålla sig mot barnen. Det finns en 

rädsla hos informanterna för att kränka barnen och därmed påverka självkänslan 

negativt. De menar att tillrättavisningar sker i verksamheten, men det är upp till 

förskollärarna att avgöra hur det kommer att påverka barnen. I den bästa världen hade 

inga tillrättavisningar förekommit, än mindre sådana som kan innebära en kränkning för 

de inblandade. Informanterna pratar om att inget barn får känna sig utpekad, 

tillsägelserna ska ske pedagogiskt och att inte ta konflikterna i stundens hetta. Det här 

visar på en kunskap hos informanterna som är i enlighet med både den forskning och 

litteratur som vi tagit del av. Under analysen av resultatet kunde vi dock urskilja en 

motsättning då det framkommer att det inte alltid går till så här i verksamheten. En av 

informanterna menar att på grund av den stressade situationen i verksamheten sker 

ibland tillrättavisningar som inte är pedagogiska. Det framgår hos en annan informant 

att de valt att använda en metod för tillrättavisningar trots att de är medvetna om att den 

är negativ för barnen. Vår tolkning är att motsättningen bildas med den bristande tiden 

och stora barngrupperna i verksamheten. Förskollärarna har helt enkelt inte den tiden de 

önskar för att ta sig tid att lösa de konflikter som uppstår på bästa sätt. Utan istället får 

de allt för ofta lösa konflikter lite hastigt innan de behövs på ett nytt ställe, vilket 

medför att konflikterna kan förbli olösta.  

Resultatet visar även på att bemötande av barnen är en viktig del i förskollärarnas 

förhållningssätt. Men även här kan vi urskilja en motsättning kring hur förskollärarna 

tänker gentemot hur de faktiskt gör. Informanterna berättar att det är viktigt att finnas 

där för barnen, se dem och lyssna på dem, så att de känner sig trygga. Men sedan tar 

informanterna själva upp att de känner en tidsbrist som gör att de inte hinner med att se 

och bekräfta alla barnen. Det här med motsättningarna tyder återigen på att 
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förskolläraryrket är komplext, likt en av informanterna tar upp. Vi finns dock i 

verksamheten för barnens skull och det är upp till oss att göra det så bra som möjligt 

med de resurser som finns. Faktorer som tid och barngruppen är ingenting som 

förskollärare kan påverka, så istället för att skapa ett problem kring det och lägga sin 

energi där bör vi vara lösningsfokuserade. En lösning för att få mer tid med varje barn 

är att inom arbetslaget dela upp barngruppen i mindre grupper. En av informanterna tar 

upp att de använder det tillvägagångssättet för att skapa förutsättningarna att varje barn 

blir bekräftad av åtminstone en vuxen.     

Alla informanterna arbetar med självkänsla i verksamheten med förhållningssättet som 

främsta arbetssätt. Att det sedan sker motsättningar i arbetet relaterar vi till att 

förskollärarnas arbete med självkänslan både planerat och spontant. Det finns olika 

material som kan användas vid planerade aktiviteter medan förhållningssättet präglas av 

spontaneitet. Utifrån det här samt resultatet tolkar vi att så länge som arbetet sker 

planerat så håller sig förskollärarna till vad de anser stärker självkänslan hos barnen. 

När de istället arbetar spontant finns det större utrymme för brister i förhållningssättet 

och därmed risk att sänka barnens självkänsla. Motsättningarna blev en intressant aspekt 

som inte fanns med i beräkningarna från början utan uppkom under analysen av 

intervjuerna. Det kändes dock som om det var värt att lyfta då det tyder på det komplexa 

yrke vi står inför.  

6.3 Används några etablerade metoder eller teorier för att stärka 
barnens självkänsla och varför? 
Det är endast en informant som direkt hänvisar till särskilda metoder och teorier utifrån 

olika källor. Hen refererar till Jesper Juul när det kom till metoden att berömma barnen, 

samt Daniel Stern för teorier kring samspel och anknytning. Informant C tog upp 

Margareta Öhman som väckt tankar men ingen specifik metod eller teori. Däremot 

framkommer det i resultatet att alla informanterna har många tankar kring självkänsla i 

förskoleverksamheten, men de kunde inte själva hänvisa till varifrån det kommer. I 

analysen kan vi dock se att informanternas tankar har belägg i den forskning och de 

teorier som vi har valt att lyfta i den här studien. Vår tolkning är att det här kan visa på 

en grund hos informanterna från deras utbildning samt fortbildning, men även en 

beprövad erfarenhet som de bär med sig. Det kan även visa att informanterna har en 

beprövad erfarenhet som de bär med sig. Grunden de bär med sig sträcker sig till att 

själva innehållet och det mest väsentliga är etablerat, men begreppet samt grundaren har 

fallit i glömska. Sedan är vår tolkning av resultatet att informanterna har vävt samman 

sina erfarenheter från verksamheten med flera olika metoder och teorier för att skapa de 

bästa utifrån deras förutsättningar. Vilket har gett oss insikten att det inte går att ta en 

teori eller metod rakt av utan den måste omarbetas för att passa verksamheten och 

barngruppen.  

Under analysen av resultatet framkommer det en oenighet angående time-out-metoder, 

både bland informanterna och forskarna. Informant A använder time-out som metod när 

de vill bryta ett oönskat beteende hos barnen. Samtidigt menar informanten att metoden 

kan påverka barnen negativt. Även informant C är inne på att det ibland är nödvändigt 

att bryta barnens beteende med en time-out, trots att hen är inne på att tillrättavisningar 

kan ske på ett negativt vis. Vår tolkning utifrån analysen och egna erfarenheter är att 

förskollärare är väl medvetna om vad som kan påverka barnen negativt, men på grund 

av den stressade situationen väljer förskollärarna inte alltid den mest lämpade metoden. 

Det här är en kunskap vi kommer bära med oss att det alltid gäller att reflektera över de 

metoder som används och se över alternativen. Den stressade situationen som finns i 

förskolan ska inte behöva innebära att mindre pedagogiska metoder som till och med 
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kan kränka barnen ska behöva användas. Det vi ser som första steget i det här är att bli 

medveten, vilket informanterna i den här studien är.  

6.4 Tankar kring Daniel Sterns utvecklingsteori  
Stern (2003) är en av anledningarna till valet av inriktning på den här studien. Under 

utbildningen kom självteorierna upp lite som hastigast, en bild av självkänslan samt 

domänerna gavs men ingen djupare kunskap. Vi insåg dock själva att det här var ett 

stort och intressant område som är av stor betydelse för barnens utveckling och lärande.    

Under uppstarten av studien gjordes det en noggrann bakgrundsefterforskning. Där 

framkommer det att Sterns (2003) självteori är den enda utvecklingsteorin som riktar in 

sig på barns självkänsla, därför blir det vårt naturliga val av teoretiskt ramverk. Något 

som förvånade oss under intervjuerna var att endast en av informanterna tar upp Stern 

och hans teorier. Under analysen framkommer dock hans teorier indirekt i svaren. Vi 

kan inte säga att informanterna har en kunskap kring självteorin, men vi kan i alla fall se 

flera likheter i hans teori och förskollärarnas resonemang. Det tyder på att självteorin 

har en god grund i empirisk verklighet samt är ledande inom forskningen av självkänsla, 

eftersom den kan kopplas utan direkta referenser.    

Stern (2003) anser att uppbyggnaden av självkänslan är en process som pågår under 

hela livet, där grunden läggs mellan födseln och fyra år. Processen utgörs av samspel 

och sociala relationer som till en början bygger på känslor för att med åldern övergå till 

verbalt språk (a.a.). Informanterna pratar mycket om samspel och förhållningssätt vilket 

tyder på att de har en kunskap om att självkänsla utvecklas via sociala relationer. Ett bra 

förhållningssätt är viktigt så att barnen får möjlighet att utveckla så bra självkänsla som 

möjligt. Där en god självkänsla behövs för barnens utveckling och lärande. 

6.5 Metoddiskussion 
Vi valde att använda kvalitativa intervjuer för att samla in vårt empiriska material, en 

metod vi anser var mest lämplig för den här studien. Metoden medförde ett informativt 

material som kunde formas till studiens resultat och därmed analys.  

Något som kan ha medfört konsekvenser för vår studie var att en av intervjuerna inte 

fick spelas in. Det medförde att en av oss fick skriva ner anteckningar under tiden som 

intervjun pågick, för att i efterhand sätta oss tillsammans och skriva ner intervjun i sin 

helhet. Det gav oss inte en ordagrann transkribering likt de övriga intervjuerna, eftersom 

hjärnan automatiskt sållar det som inte är väsentligt kan betydande information missats. 

Det kan i sin tur ha påverkat resultat och analys. Vidare genomfördes en av intervjuerna 

med bara Anita närvarande vilket också kan ha medfört konsekvenser för studiens 

resultat. Även om intervjun var inspelad gav det inte intervjun i sin helhet då man inte 

kunde se kroppsspråket samt att en del saker var ohörbart. Det medförde att Madeleine 

som inte var med fick förlita sig på Anita mer i sammanställningen av resultatet. Även 

om Anita gjorde sitt bästa att återberätta allt kan Madeleine gjort en annan tolkning av 

situationen om hon varit närvarande. Det kan ha påverkat resultatet och analysen.     

Genom diskussioner har vi gjort en kritisk granskning av metoden, där vi kan se att 

resultatet hade kunnat bli annorlunda. De handplockade förskolorna kan ha givit oss ett 

felvinklat resultat, där ett mer slumpmässigt urval av förskolor hade kunnat medföra en 

större entydighet i resultatet men även en större spridning. Ett större antal informanter 

än de fem vi valde hade kunnat gett oss en vidare inblick i frågeställningarna. Eftersom 

informanterna svarade utifrån sina egna erfarenheter, baseras hela studien på fem 

förskollärares tankar vilket i efterhand kan kännas lite tunt. Även resultat och analys 

hade kunnat bli annorlunda då avsnittet baseras på vårt urval av teori och 

forskningsbakgrund. Som vi tagit upp tidigare finns det en spridning och oenighet bland 
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forskarna. Hade vi då valt en annan vinkel på bakgrunden kunde resultatet blivit 

avvikande istället, där resultatet inte stämt överens med forskningen. Vårt teoretiska 

ramverk med Daniel Sterns (2003) självteorier hade även kunnat styrkts tillsammans 

med ett sociokulturellt perspektiv för att ytterligare betona vikten av det sociala 

samspelet för självkänslan. Men utifrån de förutsättningar vi haft är vi nöjda med 

studien.  

6.6 Förslag till vidare forskning 
Två av informanterna talade om att dagens förskolebarn har en god självkänsla. Det är 

först när de träder in i skolväsendet som de stöter på törnar och självkänslan påverkas 

negativt. Det här hade varit en intressant aspekt att undersöka, för att se om 

informanternas uttalande stämmer och i så fall varför det är så här. En liknande studie 

hade kunnat medföra kunskap till hur förskollärare kan skapa bästa förutsättningarna för 

barnen inför skolstart. Det kan även leda till att stärka samarbetet mellan förskolan och 

förskoleklass.  

Något som inte framkommer i studien på något sätt men som funnits med i våra 

diskussioner är eventuella samband mellan barns självkänsla och deras sociala 

bakgrund. Finns det någon koppling till hög eller låg självkänsla gentemot vilken klass, 

kön eller etnicitet barnet har? Den studien hade kunnat leda till kunskap om vilka barn 

som behöver extra stöd i utvecklingen av självkänslan. 

Ytterligare en vidare forskning hade varit att undersöka Sterns (2003) fem domäner 

kopplat med verksamheten. Under våra intervjuer uppkom det att arbetssättet skiljer sig 

mellan olika åldrar, men det var för lite material för att kunna göra något resultat kring. 

Därför hade det troligen behövts intervjuer med förskollärare tillsammans med 

observationer av barnen för att nå ett resultat.  

6.7 Avslutande diskussion  
Vi anser att studiens syfte har besvarats genom att förskollärarna gav oss en tydlig och 

klar bild av deras arbete och erfarenheter. Det medförde att vi fick kunskap i hur arbete 

med självkänsla kan se ut i förskolan, men även hur barnens självkänsla kan ta sig 

uttryck från förskollärarnas synvinkel. Vår slutsats är att det främsta sättet att arbeta 

med barns självkänsla är via förhållningssättet. Det är hur förskollärarna förhåller sig 

gentemot barnen som är mest avgörande hur deras självkänsla kommer att utvecklas. 

Den barnsyn som förskollärarna har kommer avgöra för hur barnen bemöts och därmed 

vilken syn barnen får på sig själva. Utvecklingen av barnens självkänsla sker i samspel 

med andra där såväl andra barn, vårdnadshavarna som förskollärarna är av betydelse. 

Det här framgår både i resultatet och i Sterns (2003) självteori.   

Utöver förhållningssättet har vi fått en större förståelse inför det komplexa yrket vi står 

inför. Det finns en drömbild hos alla informanterna med lagom stora barngrupper, 

mindre krav och bra lärmiljöer, för att kunna ge barnen de bästa förutsättningarna som 

möjligt. Det framkommer även att det inte alls ser ut så här i verksamheten, utan snarare 

är det tvärtemot och förskollärarna har en stressad situation. Den situationen leder till att 

förskollärarna inte har den tiden som de önskar för varje barn. En tolkning som vi gör 

utifrån det här är att självkänsla kanske inte får den platsen i verksamheten som behövs. 

Eftersom självkänsla inte står med ordagrant i läroplanen fokuserar troligen 

förskollärarna mer på det som står med i strävansmålen. Det komplexa förskolläraryrket 

sträcker sig även till teorier och metoder. Vi inser att det finns inget svart och vitt, utan 

det gäller att utarbeta metoder som passar den aktuella barngruppen. Därför blir det 

viktigt att förskollärare är flexibla och beredda att ständigt kunna göra förändringar.  
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8 Bilagor 

8.1 Bilaga A – Brev till förskolecheferna  

Hej, 

Vi är två förskollärarstudenter som läser vår sista termin på Linnéuniversitetet i Växjö. 

Just nu är vi i starten på vårt självständiga arbete som ska handla om förskolebarns 

självkänsla, och undrar om det finns möjlighet att komma till er förskola och intervjua 

en utav förskollärarna?  

Där vi är intresserad över att se hur förskollärare arbetar för att stärka barns självkänsla, 

vilket vi tänkt få besvarat genom intervjuer 

Allt material kommer att behandlas konfidentiellt, det vill säga att inga svar eller 

uppgifter kommer kunna kopplas till förskollärare eller förskola.  

 

Med vänliga hälsningar, 

Madeleine Person (mp222nz@student.lnu.se, 0705732522) 

Anita Wanderoy (aw222mh@student.lnu.se, 0702553552) 

 

Vår handledare heter Åsa Trulsson och nås på mejlen asa.trulsson@lnu.se   

mailto:mp222nz@student.lnu.se
mailto:aw222mh@student.lnu.se
mailto:asa.trulsson@lnu.se
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8.2 Bilaga B – Intervjuguide  
1. Hur länge har du jobbat i yrket? 

 

2. Hur kommer det sig att du valde förskolläraryrket? 

 

3. Vad är viktigast i ditt uppdrag? 

a. Är det något som du upplever lättare i arbetet? 

b. Är det något som är svårare än annat? 

c. Förskolan har strävansmål, hur ser du på dem? 

d. Vad är viktigast för barnen i verksamheten? 

e. Är du nöjd med ditt jobb eller är det något du skulle vilja förändra? 

f. Känner du att du kan ge varje barn den tid som du anser att de behöver? 

g. Finns de resurserna som du anser behövs? Om inte vad saknar du? 

 

4. Vilken åldersgrupp arbetar du i idag? 

a. har du erfarenhet av andra åldrar? 

b. Skiljer arbetssättet sig åt i de olika grupperna? 

 

5. Vilken utbildning/befattning har du? 

 

6. Hur många jobbar på förskolan? 

 

7. Hur många barn är inskrivna på avdelningen? 

 

8. Hur definierar du självkänsla?  

 

9. Tycker du att det går det att se på förskolebarnbarn om de har en bra respektive 

dålig självkänsla? 

a. Hur utmärker det sig i så fall? 

 

10. Upplever du att dagens barn har en bra eller dålig självkänsla? 

a. Varför tror du att det är så? 

 

11. Arbetar du med barns självkänsla på förskolan?  

a. Hur ser det arbetet ut i verksamheten? 

b. Sker arbetet planerat eller spontant? 

c. Finns det några specifika metoder som är du använder för att stärka 

självkänslan?  

d. Är det någon metod som du anser vara sämre än andra? Vad får dig att 

tänka så kring den metoden? 

e. Har det förekommit kritik mot ert arbetssätt? 

f. Är föräldrarna medvetna om hur ni arbetar? 

Om Ja, vad anser de om arbetssättet? 

Om Nej, varför är de inte medvetna om det? 

g. Hur tänker ni kring barnens självkänsla vid verksamhets utvärderingar, 

något som diskuteras?  

 

12. Vanligt förekommande är att förskolor arbetar mycket kring känslor med 

barnen, är det något som görs hos er?  

a. Hur går ni tillväga i arbetet kring känslor med barnet? 
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b. Finns det några hjälpmedel som ni använder? 

c. Finns det någon specifik anledning till att ni jobbar kring känslor med 

barnen? 

d. Är tillvägagångsättet olika beroende på vilka barn som är med? 

e. När ni arbetar med känslor har du reflekterat över att ni därmed arbetar 

indirekt med självkänsla då grund för självkänsla är just 

känsloreaktioner.  

 

13. I dagens samhälle finns det många olika metoder kring hur barnen ska påverkas 

till ett önskat beteende, exempel kompissamtal, positivt beröm, timeout-stol, 

timeout med vuxen med mera. Är det något som du använder och varför i så 

fall?  

a. Har du reflekterat över hur den metoden kan påverka barnens 

självkänsla?  

b. Finns det för och nackdelar med de olika metoderna? Vilka i så fall? 

c. Är det något sätt som ni tycker fungerar bättre än andra? Varför? 

d. Hur skulle det kunna gå till i verksamheten? Har du några konkreta 

exempel på det? 

e. Är tillvägagångssättet likadant oavsett vilket barn det är. 

 

14. Det var ganska omtalat ett tag huruvida beröm påverkade barnens självkänsla, en 

del sa att det inte påverkade och andra att det gav en negativ effekt då berömmet 

förstärker självförtroendet istället. Vad har ni för tankar kring det, ger ni beröm 

till barnen och hur påverkar det i så fall? 

 

15. Har ni fått någon information/utbildning inom ämnet? 

a. Om ja, hur var den? 

b. Om nej, anser du att det saknas kunskap i området? 

c. Vilka kompetenser anser du att förskollärare bör ha i ämnet för att kunna 

utföra sitt arbete på ett så bra sätt för alla? 

 

16. Något du själv vill tillägga i ämnet som inte vi tagit upp? 


