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Abstract 

Syftet med studien är att belysa hur forskning uppmärksammat fenomenet självkänsla 

samt hur aktiva förskollärare betraktar, uppmärksammar och arbetar med barns 

självkänsla. Genom att få ökad kunskap om detta, samt sprida den till verksamma 

kollegor, tror vi att arbetet med att stärka självkänslan i förskolan kan ges ökad 

betydelse och på så sätt stärka kvaliteten inom förskoleverksamheten.  

Vi har genomfört fem kvalitativa intervjuer, närmare bestämt semistrukturerade 

intervjuer (Bryman 2011) och på så sätt har vi samlat in data från fem förskollärare. 

Intervjuerna var så kallade direkta intervjuer. 

Resultatet av undersökningen visar på att förskollärarna aktivt försöker främja en god 

självkänsla i den vardagliga verksamheten genom ett medvetet positivt språkbruk. De 

har fokus på kommunikation i olika former, positiv konflikthantering, att vara en god 

förebild och att låta barn verka i små sammanhang. De skiljer på person och prestation. 

De arbetar efter ett systematiskt kvalitetsarbete med Läroplanen för förskolan 

(Skolverket 2016) som verktyg. 

Nyckelord 

Självkänsla, barn, förskollärare, läroplan, förskola, kvalitetsarbete, pedagog,        

teacher, preschool, children, curriculum, educator, self-esteem. 
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Inledning 

Området vi valt att fördjupa oss i och undersöka handlar om självkänsla hos barn. 

Självkänsla som begrepp blandas ofta ihop med självförtroende och används ofta som 

om de hade samma innebörd fast de benämns olika, och står för två helt olika fenomen. 

I Läroplanen för förskolan (Skolverket 2016) tas endast självförtroende upp – och att 

detta ska stärkas hos barnet i förskolan. Då vi menar att självkänsla är av minst lika stor 

betydelse som självförtroende, men alltså inte nämns i Läroplanen, så anser vi att det är 

av vikt att undersöka självkänsla som fenomen närmare och hur detta kan vara en del i 

förskolans uppdrag även om detta inte nämns explicit i de dokument som är tänkta att 

styra verksamheten. 

Detta är av intresse att studera eftersom självkänsla, inom en rad studier, 

uppmärksammas som varande av vikt för välmående och för den enskilde individens 

utveckling. Eftersom att barn spenderar mycket av sin vakna tid i förskolan så är det 

intressant att undersöka om och hur förskollärare arbetar med stärkande av självkänsla 

och vad olika forskningsstudier säger om vikten av att göra detta. Genom att få ökad 

kunskap om detta, samt sprida den till verksamma kollegor, tror vi att arbetet med att 

stärka självkänslan i förskolan kan ges ökad betydelse och på så sätt stärka kvaliteten 

inom förskoleverksamheten. Vi vill därför med detta arbete uppnå att kunskapen om 

självkänslans betydelse kan nå ut till de som faktiskt kan påverka barnens möjlighet till 

stärkt självkänsla. 

Syfte och frågeställning 

Syftet med studien är att belysa hur förskollärare betraktar, arbetar med och 

uppmärksammar barns självkänsla.  

Utifrån det övergripande syftet som framkommer ovan har vi formulerat en 

forskningsfråga vilken vägleder oss i vår studie. Den lyder som följer. 

Hur kan förskollärare, enligt dem själva uppmärksamma, betrakta och arbeta med barns 

självkänsla? 
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Vad är självkänsla? 

Eftersom detta arbete primärt vänder sig till pedagoger i förskoleverksamhet och 

begreppet självkänsla inte definieras i Läroplanen för förskolan (Skolverket 2016) så 

finner vi det nödvändigt att redovisa ett antal möjliga definitioner av självkänsla. Detta 

kan dessutom också behövas eftersom självkänsla är något som kan tas för givet och 

därmed kanske glöms bort och inte får en klar definition.  Även om vi inte landar i 

endast en möjlig definition menar vi att de olika definitionerna åtminstone kan leda till 

en ökad reflektion kring såväl begreppet som själva fenomenet självkänsla. 

Al-Shawi och Lafta (2014) beskriver självkänsla som den känslosamma och 

utvecklande delen av någons självuppfattning och självkänslan visar på så sätt vad 

någon känner om sig själv. Warner (1999) beskriver utifrån Hendrick (1998)  att 

självkänsla är förbundet med barns förståelse av sig själva som kompetenta individer. 

En populärbeskrivning av självkänsla kan man finna i Nationalencyklopedin (2015) där 

det beskrivs som nära förbundet med någons självuppfattning. Självkänsla handlar dock 

inte bara om dessa aspekter utan det handlar också om hur man tror att andra känner 

inför en. Den kan även påverka hur nöjd man kan känna sig med sig själv när man 

lyckas mindre bra än vad man planerat och den påverkar känslor, motivation, 

välbefinnande och psykiskt välmående. Självkänsla har därför också betydelse för den 

egna utvecklingen. Ett annat försök till definition av självkänsla, som också är den 

definition som vi sällar oss till, formuleras enligt följande: 

 

”Självkänslan inbegriper också självrespekt och självacceptans. Självkänsla står för vår 

evaluering av vad eller hur vi är” (Johnson, 2003, s.15).  

 

”Självförtroende (self-confidence). Denna term syftar på vad vi gör och är därför en mer 

situationsbunden och föränderlig aspekt av självet” (Johnson, 2003, s.15). 

 

 

 

 

 

 



 

3 

 

Tidigare forskning 

Självkänslan utvecklas i barndomen 

Al-Shawi och Lafta (2014) har genomfört en studie där vuxna har fått svara på frågor i 

ett frågeformulär om sin barndom. Barndomsupplevelserna har sedan jämförts med hur 

de svaranden upplever sin egen självkänsla som vuxna. Denna studie gjordes i Bagdad 

och tog hänsyn t.ex. till trauman som de vuxna respondenterna upplevt som barn. En 

slutsats i studien är att barndomsupplevelser och stöd i barndomen har betydelse för 

självkänslans utveckling. Grunden läggs alltså redan i barndomen och påverkar 

individen även som vuxen.  

Narcissism, barns inflytande, barnperspektiv och barns perspektiv 

Katz (1993) skriver om självkänsla i relation till narcissism och menar att sättet man 

tränar barns självkänsla på kan påverka barnets självkänsla till att bli självupptagenhet. 

Ett exempel på detta är att barnet aldrig behöver ta hänsyn till någon i sin omgivning. 

Katz menar på så sätt att självkänsla inte kan instrueras genom att en förskollärare säger 

”känn dig bra nu!” utan den bör istället främjas genom en miljö som låter barnen lyckas. 

Katz menar också att barn kan få en stärkt självkänsla om lärare hjälper dem att hantera 

negativ kritik och frustration. Även att få ta del av för barnen meningsfulla beslut 

främjas deras självkänsla.  

Här kan artikeln skriven av Katz (1993) kopplas samman med barns perspektiv och 

barnperspektiv som Sommer, Samuelsson och Hundeide (2011) belyser. Sommer et. al 

refererar till Fogel (1993) som menar att självet finns placerat mellan människor mer än 

inuti dem, genom en samreglering. Han menar att det hela tiden pågår dialoger av olika 

slag mellan människor och att det är i dessa dialoger som självet blir till. Om denna så 

kallade samreglering fylls av positiva känslor och uppmuntran påverkas självkänslan 

positivt. Katz (1993) skrev som tidigare nämnts- att barnen kan ta meningsfulla beslut 

för att få starkare självkänsla och detta belyser även Westlund (2010). Hon menar att för 

att barn ska kunna ha inflytande måste de känna att de är delaktiga. Barn måste få 

påverka aspekter av livet som har betydelse för dem. Vidare belyser hon hur det finns 

förskollärare som är rädda att förlora bestämmanderätten om de låter barnen ha för stort 

inflytande. Det är en missuppfattning att det skulle vara så, för det handlar inte om att 
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låta barnen bestämma allt, utan om ett samspel och en kontinuerlig dialog om rimliga 

ramar så att man kan bestämma tillsammans och individuellt. 

Läroplanen för förskolan (Skolverket 2016) har riktlinjer som främjar arbetet med 

demokrati och barns inflytande och delaktighet i förskolan. 

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar 

och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation, utveckla sin förmåga att 

ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö, och utvecklar sin förmåga 

att förstå och handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av 

samarbete och beslutsfattande. (Skolverket, 2016, s. 12). 

Johnson (2003) menar att egna värderingar bör vara grunden till de val vi gör. Att göra 

egna val kräver mod eftersom risken finns att omgivningen ifrågasätter valen vi gör. Att 

kunna göra val och stå för sina genuint egna val stärker självkänslan.  

Musik som ett sätt att träna självkänsla 

Warner (1999) har undersökt hur ämnet musik kan främja självkänslan hos barn. Han 

menar att musikstunder av bra kvalitét främjar så många områden hos ett barn att den 

kan stärka självkänslan. Musik kan innehålla rörelser av både finmotorisk och 

grovmotorisk karaktär, exempelvis genom stora rörelser till sånger eller genom små 

fingerrörelser till exempelvis ”Imse vimse spindel”. När man planerar för 

musiklektioner bör man därför tänka på att inte välja för svåra sånger då barn kan 

uppleva att de misslyckas och det främjar inte en god självkänsla.Warner menar att 

musik kan göra barn medvetna om miljön runtom, då man kan sjunga sånger om 

närmiljön. Han menar också att klassrum och lärare som stärker barns självkänsla 

erbjuder barn instruktioner kring sociala situationer, hjälper barn att lösa problem och 

ger positiva guidningar. Vidare stärks självkänslan om barn får möjlighet att lära sig 

självförvaltningsstrategier, dvs. om de hittar tillvägagångssätt för hur de kan ta ha hand 

om och använda sig själva och sina egenskaper i olika situationer. Självkänslan stärks 

också om barns intressen uppmuntras. Warner menar alltså att dessa aspekter kan 

uppfyllas genom ämnet musik och där kan barn känna sig stärkta. Warner ger också 

som råd till lärare att byta ut namn i sånger till barnens namn. Då blir barnen 

uppmärksammande på ett positivt sätt och får känna sig speciella. 
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Fysisk aktivitet för att stärka barns självkänsla 

 

Marsden och Weston (2007) skriver om idrott i de tidiga årens utbildning och de belyser 

både problem och fördelar med ämnet. Problemet kan vara att barn bedöms utifrån sin 

hälsa eller övervikt eller liknande och risken finns även att det blir fokus på prestation. 

Men de belyser också att fysisk utbildning kan göra att barn utvecklas motoriskt och att 

de kan använda den fysiska kunskapen de har i flera andra tillfällen än just i 

”idrottslektionen”. Detta gör att barnet kan förstå sitt eget fysiska själv i tid och rum. 

Detta leder till att barnet kan utveckla en självrealisation, dvs. att hen kan förstå sig 

själv, ett gott självförtroende och en positiv självkänsla. Vidare belyser de lekens 

betydelse för barns lärande och utveckling och menar på att idrott kan utformas som en 

ordnad lek eller vara väldigt styrt. De anser att en läroplan bör utforma ett bra mål kring 

idrottsämnet och leda till ett fortsatt intresse för idrott, på ett positivt sätt. De menar 

även att om man fokuserar på prestation så krockar det med den barncentrerade 

pedagogiken som råder inom barns tidiga år, vilket inte skulle gynna barns självkänsla. 

De menar alltså att man inte ska fokusera på prestation. 

 

Den barncentrerade pedagogiken (Marsden och Weston 2007) kan kopplas till 

barnperspektivet och barnens perspektiv som Sommer, Samuelsson och Hundeide 

(2011) skriver om. Marsden och Weston (2007) gör ett försök att definiera begreppen 

och menar att ett barnperspektiv är de vuxnas försök att förstå barnens erfarenheter 

medan ett barns perspektiv handlar om barnet som subjekt i sin uppfattning om världen. 

 

Brodin och Hylander (2002) skriver om att våga någonting, exempelvis att säga ja eller 

nej och säga stopp i olika sammanhang. Precis som Marsden och Weston (2007) säger, 

så menar de att barns självkänsla stärks genom fysiska utmaningar och att våga ta risker. 

Vågar ett barn prova någonting och klarar det så blir upplevelsen positiv och därmed 

vågar barnet pröva igen. Kompetensglädje uppstår när till exempel ett litet barn klarar 

av att klättra upp och sätta sig på en stol för första gången. Att inte våga genomföra 

utmaningar på grund av att de är för stora kan leda till sänkt självkänsla. De vuxna 

behöver se och stötta barnen att hitta aktiviteter som de kan lyckas i. 

 

Johnson (2003) skriver att för att nå en hög självkänsla behövs ett fokus på kroppen. 

Någon med hög bassjälvkänsla har ofta en bra kontakt med den egna kroppen och 
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omvänt. Främjandet av kroppsmedvetenheten och självkänslan kan höjas med hjälp av 

fysisk aktivitet till exempel som att springa, cykla och kramas. Detta menar även 

Söderberg (2013) är viktigt. Barns självkänsla kan stärkas av närhet och fysisk kontakt.  

 

Blyghet som hinder för att utveckla självkänsla 

 

Kemple (1995) undersöker eventuella samband mellan självkänsla och blyghet och 

genom intervjuer både med fyraåriga barn och med deras lärare så försöker hon se 

samband. Det framkommer att lärarnas bedömning av barnens självkänsla inte stämmer 

överens med barnens upplevelse av den egna självkänslan. Kemple skriver också att 

barn under sju år inte brukar jämföra sig socialt med andra barn utan bryr sig mer om 

fysisk kompetens.  

 

Brodin och Hylander (2002) skriver om skam och blyghet och att ett barn som alltid 

bekräftas vara blyg fastnar i rollen som ”den blyge”. Därför är det viktigt för 

pedagogerna att vara uppmärksamma på hur barnen definiteras genom benämningar 

som blyg. Exempelvis inte säga ”Det är för att du är blyg”.   

 

En problematik kring blyga barn är enligt Kemple (1995) att det ofta är önskvärt från 

vuxna att barn ska vara blyga i och med att de ofta då är lugna och fogliga. Risken finns 

då att dessa barns glöms bort. Kemple ger även förslag till hur förskollärare kan stärka 

barns självkänsla och det kan lättast göras genom att anpassa miljön till barnen. Det bör 

finnas material som ger utmaningar och som även låter barnen lyckas med de 

utmaningar som de antar.  Katz (1993) belyser också denna aspekt-att en miljö som låter 

barnen lyckas är positiv för främjandet av självkänsla hos barn. 

Språkets och kommunikationens betydelse för självkänslan 

Språkbruket är av betydelse för barns stimulans av självkänsla, att behärska språket och 

att ge barn uppmuntran är att föredra framför att prata på ett sätt som gör att barn blir 

beroende av en utomståendes bedömning (Kemple 1995). 

Brodin och Hylander  (2002) belyser den känslomässiga kommunikationen och 

dialogen och dess vikt för utvecklingen av social kompetens och självkänsla  
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Öhman (2009) skriver att det är viktigt att reflektera över hur barn får stöd till att 

utveckla språket och hur olika kommunikationsmönster, såsom tonfall, mimik och 

suckar påverkar barnets självbild. Det är av vikt att pedagogen tar ansvar för sitt eget 

språk och hur det används. Brodin och Hylander (2002) menar att exempelvis tonfall i 

den vuxnes röst när den säger barnets namn har betydelse för barnets självbild. 

Eftersom att en persons namn är väsentlig för den egna självbilden så är det av vikt med 

vilken röst namnet sägs, exempelvis kärleksfullt, glatt eller vänligt. Det i sin tur har en 

positiv eller negativ påverkan på den egna självbilden. Är den negativ så blir den hotfull 

mot självkänslan. Hur en pedagog säger ett barns namn i barngruppen påverkar allas 

syn på det specifika barnet. Pedagoger kan därmed påverka synen på ett barn genom hur 

de säger dennes namn.  

Att kunna förmedla sina känslor och tankar är viktigt för självkänslan och individen och 

i Läroplanen för förskolan står det: 

Språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och 

identitetsutveckling. Förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera varje barns 

språkutveckling. (Skolverket, 2016, s. 7). 

Metod 

Vi har genomfört fem kvalitativa intervjuer, närmare bestämt semistrukturerade 

intervjuer (Bryman 2011) och på så sätt har vi samlat in data från fem förskollärare. 

Intervjuerna var så kallade direkta intervjuer, det vill säga ansikte mot ansikte. 

Anledningen till detta val av intervjumetod är för att kunna ställa följdfrågor till 

respondenten och för att kunna göra ljudupptagningar i samband med intervjun.  

Bryman (2011) tar upp sex steg inom den kvalitativa undersökningen, dessa är 1. 

Generella frågeställningar, 2. Val av relevanta platser och undersökningspersoner, 3. 

Insamling av data, 4. Tolkning av data, 5. Begreppsligt och teoretiskt arbete, 6. Rapport 

om resultat och slutsatser. Utifrån dessa vägledande steg har vi utformat vår forskning 

och fem generella intervjufrågor. Dessa var lyder som följer: 

1.     Hur ser du som pedagog på självkänsla? 

2.     Hur definierar du självkänsla? 
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3.     Ser du om ett barn har bra/dålig självkänsla? Om JA, i sådant fall hur? 

4.     Hur arbetar du/ni med självkänsla hos barnen? 

5.     Hur vet du att arbetet kring självkänsla fungerar? Hur ser du resultatet av arbetet? 

För att välja relevanta platser (se bl.a. Bryman 2011) inför intervjuerna kontaktade vi 

via telefon ett flertal biträdande förskolechefer för att på så sätt få kontakt med 

förskollärare att intervjua. Vi valde kommunala förskolor som fanns i vårt närområde 

för att vi lättare skulle kunna ta oss dit för intervjuerna. 

Intervjuerna ägde rum på respektive förskollärares arbetsplats och på så sätt fick vi 

också tillfälle att se miljön hen arbetar i. Det gav oss möjlighet att se hur de utformat 

miljön utifrån vårt forskningsämne.  

Ljudupptagningar av intervjuerna gjordes med hjälp av diktafon och telefon. Denna 

inspelade data har sedan transkriberats. Vi hade innan intervjuerna informerat 

respondenterna om att ljudupptagningarna skulle förstöras efter att intervjuerna 

transkriberats. Men först kommer dem att under två år bevaras i ett låst skåp på 

högskolan i Gävle för att därefter raderas. Transkriberingarna användes som grund till 

kategorisering, analys och tolkning.  

Analysen genomfördes genom att ta del av tidigare forskning och litteratur om barn och 

självkänsla och koppla det till resultatet av intervjuerna. Bryman (2011) skriver om 

Grounded Theory som en analysmetod som är vanlig inom den kvalitativa forskningen. 

Vi har inte följt varje process i metoden men utav 12 steg har vi följt sex av dem och 

dessa är 1. Frågeställning, 2. Teoretiskt urval, 3. Insamling av data, 5. Kontinuerlig 

jämförelse, vilka har lett till 5 a. Kategorisering, 6. Kategorierna mättas, 7. Utforskning 

av relationer av kategorier. 

Vi upptäckte under bearbetningen av vår data att kategorierna mättades och inga svar 

gav nya kategorier. I kategorierna har citat ur intervjuerna presenterats. 

Urval 

När de biträdande förskolecheferna kontaktades informerade vi dem om vårt 

examensarbete vilket skulle ta upp frågan om självkänsla. Vi ville komma i kontakt med 
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aktiva förskollärare och genom att låta biträdande förskolechef vara vår länk till 

förskollärarna så ansåg vi att chansen att få deltagare skulle öka, eftersom att en chef har 

stor överblick över verksamheten och dess personal. Vidare så gav det oss möjlighet att 

få respondenter från flera förskolor. Fem förskollärare valde att ställa upp, och dessa 

fem kom från skilda förskolor. De har arbetat som förskollärare i mellan 2 till 30 år. 

Genomförande 

I fyra fall mailades intervjufrågorna direkt till förskolläraren som valt att delta i studien. 

I det femte fallet mailades frågorna direkt till biträdande förskolechef, som gav frågorna 

till respondenten. Frågorna gavs ut i förhand så att respondenterna skulle ha tid på sig 

att bekanta sig med dem samt att ge dem möjlighet att se vad de skulle delta i. Vi 

bokade in tider med respondenterna på respektive förskola, så att de skulle svara på 

frågorna i egenskap av sin yrkesroll. Vid fyra intervjuer närvarade vi båda och vid en 

intervju närvarade en av oss. Intervjuerna tog mellan 10-20 minuter. 

Vi erbjöd dem att senare ta del av vårt färdiga arbete, för att kunskapen som det generar 

ska nå ut till verksamheten och andra förskollärare. 

Forskningsetiska principer 

Respondenterna informerades om anonymiteten och att vi behövde spela in materialet 

men att det sedan skulle förstöras två år efter genomförd studie. Vi har utgått från 

Brymans (2011) fyra etiska grundläggande krav som handlar om ett informationskrav, 

ett samtyckeskrav, ett konfidentialitetskrav och ett nyttjandekrav. Informationskravet 

innebär att alla som berörs av undersökningen informeras om syftet med den och att de 

ska vara medvetna om att allt deltagande är frivilligt. Samtyckeskravet innebär att 

deltagare i undersökningen själva bestämmer över sitt deltagande. Det vill säga, vill de 

avsluta sitt deltagande är det deras eget beslut. Konfidentialitetskravet innebär att 

personuppgifter och annat om deltagarna förvaras oåtkomligt för obehöriga. Denna 

punkt har vi hanterat genom att inte skriva deltagarnas uppgifter någonstans. Deltagarna 

har anonymiserats från början av undersökningen. Nyttjandekravet innebär att det 

insamlade materialet används endast till forskningsändamålet. 

Vi har inte skrivit ner någon information som kan identifiera respondenterna, 

exempelvis namn på arbetsplatsen. 
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Metodkritik 

Fördelen med vår metod var det personliga mötet. Att genomföra en direkt intervju 

istället för att exempelvis ge ut en enkät ger oss också utrymme till att förtydliga 

frågorna om det behövs. Respondenten kan också säkerställa att hen förstått frågan rätt 

innan hen svarar, vilket kan ge en trygghet i att våga svara. En strukturerad och direkt 

intervju känns dessutom mer levande och intressant för oss att genomföra. 

Att använda oss av ljudupptagning tillät oss att koncentrera oss på respondenten och 

eventuella följdfrågor och alla svar fanns tillgängliga i sin fullständiga form när vi 

skulle analysera materialet. Hade vi fört anteckningar hade vi haft svårt att få med alla 

svar korrekt. Genom ljudupptagning fick vi med en exakt version av materialet att 

arbeta med.  

Nackdelen med direkta semistrukturerade intervjuer är att respondenterna behövde 

lämna verksamheten för att delta i intervjuen vilket krävde tid från deras uppdrag som 

förskollärare i barngruppen. Att skicka ut enkäter torde kräva mindre tid då vi inte hade 

behövt vara på plats och genomföra intervjuer. Fler förskollärare hade eventuellt kunnat 

nås av våra frågor vid enkätutskick, men det är inte säkert att fler hade valt att svara. 

Ytterligare en nackdel med vår metod är att respondenten kan uppleva prestationsångest 

och nervositet genom att sitta mitt emot intervjuarna. Nervositeten kan göra att denne 

glömmer vissa viktiga svar. Detta baserar vi på att det hände vid ett av 

intervjutillfällena. Respondenten skickade i efterhand ett mail med tillägg till intervjun 

och sa att hen hade glömt vissa svar på grund av nervositet.  

En nackdel med att använda endast ljudupptagning och inte video är att gester, mimik 

och kroppspråk inte kunnat analyseras.  

Resultat och analys 

De genomförda intervjuerna har lett till fyra kategorier. Kategorierna presenteras nedan 

som fyra rubriker.  
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Arbetsmetod 

Kategorin beskriver vilka arbetsmetoder som förskollärarna använder i sitt arbete med 

självkänsla i förskolan.  

Flera förskollärare nämner att ett barns språkutveckling och tillgång till ett språk att 

göra sig förstådd med påverkar självkänslan. Språkets betydelse är något som Öhman 

(2009) också anser vara av vikt för självkänslan. Hur förskollärare brukar sitt eget språk 

i form av tonläge, mimik, ordval etc. Flera förskollärare nämner TAKK (tecken som 

stöd) som ett stöd i kommunikationen. Denna språkliga arbetsmetod anser 

förskollärarna hjälper dem i arbetet med självkänsla. Barn som inte kommit så långt i 

sin språkutveckling kan med hjälp av dessa tecken lättare göra sig förstådda, upplever 

förskollärarna. Sexton utvalda TAKK-tecken anses täcka de grundläggande behoven 

hos barn. De handlar om till exempel känslor och måltider. De menar att ett barn som 

inte kommit så långt i sin språkutveckling att han eller hon kan göra sig förstådd kan 

stärka sin självkänsla genom att få stöd i sin kommunikation.  

Några förskollärare nämner att vara duktig på en fysisk aktivitet, exempelvis skridskor, 

som en väg till ett stärkt självförtroende och därmed en hjälp till stärkt självkänsla. 

Brodin och Hylander (2002) och Marsden och Weston (2007) menar att fysisk utmaning 

stärker självkänslan hos barn. Att klara en fysisk utmaning ger kompentensglädje. Detta 

menar även merparten av förskollärarna. Detta förhållande uttrycks av en pedagog som:  

Jag kanske vet att jag är väldigt bra på att åka skridskor och det kan ju stärka ens 

självkänsla. 

En förskollärare nämner Likabehandlingsplanen och att det i den finns riktlinjer för 

arbetet med självkänsla. Hen ger exempel på situationer där barn kommer i konflikt med 

varandra och vikten av att då låta alla inblandade barn komma till tals. Detta menar även 

Katz (1993)  och Westlund (2010) är viktigt, att låta barn ha inflytande och vara 

delaktiga i en kontinuerlig dialog. Förskolläraren menar att barn har rätt att tycka olika 

och att pedagoger inte ska gå in i en konflikt med förutfattade meningar om vad som har 

skett.  

I Läroplanen för förskolan (Skolverket 2016) framkommer det att arbetet i förskolan 

systematiskt ska dokumenteras, följas upp, utvärderas och utvecklas. Flera förskollärare 

använde detta arbetssätt i arbetet med självkänsla. I likabehandlingsplanen säger en 
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förskollärare att de har skrivit in mål kring självkänsla och positiv bekräftelse. Detta 

mål följs upp kontinuerligt. Positiv bekräftelse och uppmuntran nämner flera 

förskollärare som en väg till att stärka barnens självkänsla, vilket bland annat av en 

förskollärare uttrycks som: 

 Stötta att bli hjälpsamma, och den som hjälper till blir väldigt stärkt i att den får 

uppmuntran, – men vad du var bussig som hjälpte till nu. 

Söderberg (2013) menar att bekräftelse är något som ofta kommer av prestation. 

Bekräftelse är ett behov alla människor har, men det finns även en annan dimension av 

den. Den dimensionen är ett behov av att bekräftas för den vi är, inte bara för vad vi gör. 

Detta ges uttryck i bland annat följande citat: 

Vi försöker hela tiden stärka barnen i vad de är och inte för vad de gör. 

Det arbetar vi mycket med, vi försöker verkligen att se varje barn och bekräfta 

varje barn. 

I Läroplanen (Skolverket, 2016) står det skrivet att förskollärare ansvarar för att varje 

barn får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde. En 

förskollärare arbetade tydligt efter denna riktlinje genom att dela upp barngruppen i 

mindre grupper om fyra, fem barn. Hen menade att det underlättar arbetet med 

självkänslan. Hen sa också att hen varje dag såg till att ha en bra kontakt med varje barn 

en liten stund och att det är viktigt att lära känna varje barn. Att visa att barnen är 

omtyckta ansågs också viktigt. 

En respondent ger ett konkret exempel ur verksamheten där ett barn tar en cykel av ett 

annat barn. Istället för att säga ”ge tillbaka cykeln!” så säger hen ”cykla ett varv och 

lämna sedan tillbaka cykeln”. Detta anser respondenten vara en positiv lösning på något 

som skulle kunna leda till en konflikt. Hen menar att de arbetar med att uppmärksamma 

det positiva i allt barnen gör. Uppstår negativa händelser så tonas det ner och fokus 

vänds endast mot det positiva.  

Definition av självkänsla 

Kategorin beskriver hur förskollärarna ser på självkänsla. 

Förskollärarna hade en tydlig samsyn kring definitionen av självkänsla och några av 

svaren var att självkänsla var en inre självkänsla som inte var prestation, som man ser 
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sig själv, att man vet vem man är, en självinsikt, en viktig del i utvecklingen och att den 

är viktig från tidig ålder. Det sistnämnda stöds av Al-Shawi och Lafta (2014)  som har 

utfört undersökningar bland vuxna där de fått svara på frågor om sin barndom och 

jämfört svaren med deras upplevda självkänsla som vuxna. Svaren har lett till en 

slutsats som säger att grunden för en god eller dålig självkänsla läggs redan i 

barndomen. Barndomsupplevelser har inverkan på självkänslans framtida utveckling.  

Vidare definierar förskollärarna självkänsla som en trygghet i sig själv, en 

självuppfattning, att man har lika värde oavsett handling, självkänsla är något som man 

vill bygga upp, ”jag som person”, en upplevelse av vad jag kan och inte kan, en tillit till 

den egna förmågan, känslor för mig själv, jag som person och mina tankar. Johnson 

(2003) menar att varje person har en önskan om hur han eller hon skulle vilja vara, en 

image med positiva egenskaper som han eller hon vill ha. Johnson refererar till Rogers 

(1951) som menar att det sanna självet innefattar genuint egna känslor och uttryck. Ett 

idealt själv är istället precis som en image; någonting man strävar efter. Om det ideala 

självet och det sanna självet inte skiljer sig för mycket åt från varandra är det positivt för 

självkänslan.  

Hög självkänsla  

Kategorin beskriver hur förskollärarna identifierar hög självkänsla hos barn. 

Förskollärarna menade att hög självkänsla kan yttra sig att i barnen vågar prova nya 

saker och om de inte kan lyckas så gör det inget. De säger att när de upplever att barn 

har hög självkänsla så förstår de varandra, säger inte elaka saker, kan ansvara för både 

sig själv och andra. De menar också att barnet kan stå för sina val. Johnson (2003) 

menar att det krävs mod för att stå för sina val eftersom att det finns en risk för att bli 

ifrågasatt. Förskollärare kan således direkt påverka barn att våga stå för sina val, genom 

att uppmuntra dem när de gör ett. 

En förskollärare menar att en hög självkänsla kan yttra sig i att barnet visar respekt för 

saker och andras känslor. Söderberg (2013) menar att känslor bör respekteras oavsett 

karaktär. Det är okej att känna och känslorna måste inte alltid förklaras eller förstås. 

Respekteras barns känslor stärks självkänslan.  

Flera respondenter tror att man med stark självkänsla känner att man duger som man är. 

Krantz Lindgren (2014) skriver att självkänsla stärks av att ett barn omges av personer 
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som upplever att barnet är intressant och värdefullt, det vill säga att en vuxen intresserar 

sig för barnets tankar, behov och känslor samt lyssnar och ser hen. Om barnet blir 

respekterat på detta sätt kan självkänslan stärkas och barnet känna att hen duger som 

hen är. Detta förhållande uttrycks av en av förskollärarna: 

Den här lilla som kommer in såhär – Hej, här kommer jag! Vilken tur du har! 

Att våga en handling, till exempel att hoppa från en hög höjd eller balansera eller att 

våga säga nej eller att våga säga vad man heter i en samling kan enligt Brodin (2002) 

höja självkänslan. Att besegra en rädsla kan leda till känslor av glädje och denna glädje 

kan bidra till en förhöjd självkänsla. Detta menar även flera av förskollärarna, som 

beskriver en hög självkänsla med orden: 

… att man ska våga, vilja prova på saker, lust att försöka själva. 

 Ett barn med hög självkänsla verkar kunna skratta åt sina misstag och inte tycka att det 

spelar sådan stor roll om man gör bort sig.  

Narcissism beskrivs därför som en olyckligt hög självkänsla som uppkommer av en 

brist på kärlek eller en brist i att bemöta behov. En narcissisk person förtränger sina 

egna brister för att upprätthålla en inre god självbild, precis som tidigare nämnts av 

Johnsson (2003). Ett barn är fött med en behövd egoism menar Johnson. Den egoismen 

handlar om överlevnad för barnet, att tillgodose sina egna behov. 

En förskollärare beskriver sin upplevelse av narcissism som följer: 

… att man tycker att man är så jäkla duktig fast man inte är det… att det blir så, 

narcissism. 

Låg självkänsla 

Kategorin beskriver hur förskollärarna identifierar låg självkänsla hos barn. 

Ett barn med en låg självkänsla vågar inte prova nya saker, säger flera förskollärare. 

Detta menar även Brodin (2002). Provar man inte riskerar man inte att misslyckas och 

därmed slipper man uppleva skam och okunskap. Genom att inte prova nya saker 

skyddar sig barnet från känslan. Hon ger som exempel att barnet kan säga ”vad 

tråkigt!” om någonting verkar för svårt. Detta är alltså egentligen en skyddsmekanism 
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på grund av den låga självkänslan eller de tidigare upplevelsebaserade erfarenheterna 

som lett till skamkänslor och känslor av inkompetens. 

En respondent beskriver ett barn med låg självkänsla som någon som förstör saker för 

andra. Brodin (2002) skriver om ilska och aggressivitet. Dessa känslor kommer bland 

annat av ledsenhet och skam. Aggressiviteten är inte nödvändigtvis en sann reflektion 

av vad barnet känner, barnet kan upplevas aggressivt men i själva verket vara ledset. 

Misstolkas barnet kan detta leda till en negativ självbild som i sin tur inte främjar 

självkänslan. Detta beskrivs som att: 

… då vill man hävda sig och försöka trycka ner andra istället.  

Brodin (2002) menar att barn som känner sig utsatta och upplever rädsla skapar sig 

taktiker för att undvika smärtsamma känslor, till exempel genom att skrämma andra kan 

man flytta fokus bort från den egna rädslan.  Att göra andra rädda kan ge barnet en 

känsla av att ha makt. 

Ett negativt socialt mönster kan enligt Öhman (2009) vara att barn tilldelas negativa 

roller i barngruppen, dvs. ett barn kan stämplas som någon som inte bestämmer, har 

ingen makt i leken, är en ”fegis” som låter andra bestämma. Detta exemplifieras av en 

av förskollärarna:  

Står inte för sina val, fråga den jag leker med. 

Att tilldelas rollen som den fega kan leda till att barnet blir en oattraktiv lekkamrat, 

vilket kan leda till en exkludering i slutändan.  

En förskollärare beskriver hur ett barn kan känna att den inte duger, att ingen tycker om 

den och den bara är dum. Hen talar om mindrevärdeskomplex. Marsden och Weston 

(2007) menar att om ett barn känner att den inte duger så kommer den känslan ofta ur 

förhållandet till andra barn, såsom vänner eller syskon. Känslan av att inte duga kan ha 

en negativ effekt på sociala situationer.  

Förskollärarna svarar att låg självkänsla ofta yttrar sig i att ett barn inte vill uttrycka 

känslor, tycker det är jobbigt att prata i grupp och att de inte törs säga vad som helst 

samt att de är osäkra på sina svar när de får en fråga eller att de rentav ändrar sina svar 

om de får en motfråga, trots att de svarat rätt från början. 
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Skam och blyghet är känslor som ligger nära varandra, enligt Brodin (2002). Skam är 

nära förbundet med självkänsla och påverkar personlighetsutvecklingen. Skam är en 

mycket negativ känsla. Att känna skam påverkar självkänslan negativt. Att prata inför 

förskolegruppen i olika sammanhang, både i stora och små grupper kan vara en 

fruktansvärd upplevelse för den som är blyg.  

Resultatdiskussion 

Förskollärarna i studien har en övergripande samsyn kring vad självkänsla är. De talar 

om det som känslan för sig själv och det allra innersta i en individ. De flesta av dem 

verkade tycka att det var svårt att beskriva begreppet, trots att det framgick att de visste 

vad de tyckte. Att sätta ord på vad självkänsla är tycktes svårt.  

Respondenterna arbetar med självkänsla dagligen i förskolans vardag och återkommer i 

olika former av kommunikation. Flera respondenter sa att de tänkte på sitt språkbruk 

och detta tror även vi är viktigt att beakta vid ett systematiskt arbete för att stärka barns 

självkänsla. Vi uppfattar att både respondenterna och tidigare forskning kommit fram 

till att språket är viktigt och vi tolkar det som att förskollärare bör tänka på att vara en 

god förebild genom sitt språkbruk. 

Förskollärarna är mycket medvetna om självkänslans betydelse för barnets personliga 

utveckling och välmående, trots att fenomenet inte finns formulerat i Läroplanen. Att de 

ändå arbetar så medvetet kring fenomenet torde ha att göra med deras profession som 

förskollärare och deras kompentens de har fått ifrån utbildning, erfarenheter och 

fortbildning. De refererar till läroplanen, likabehandlingsplanen och metoder de 

använder för att utvärdera arbetet kring självkänsla. Trots att självkänsla inte står skrivet 

i Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016) så använder förskollärarna den som ett 

verktyg i arbetet med självkänsla, genom att de följer riktlinjerna i ett kvalitativt 

systematiskt arbete, där till exempel dokumentation och reflektion är en viktig del. 

Läroplanen blir således ett verktyg till att främja självkänsla trots att begreppet inte 

finns med som ett strävansmål.  

Respondenterna anser att det är viktigt med en god självkänsla. Att möjligheter skapas 

till att utveckla sin tro på sig själv och att varje enskild individ får möjlighet att utveckla 

sin självkänsla för välmående och personlig utveckling. 
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Ingen av respondenterna nämnde ämnet musik som ett arbetssätt för att främja 

självkänsla. Vi trodde att musik skulle vara framträdande eftersom att det är ett mycket 

vanligt förekommande ämne i förskolan i samlingar och liknande. Men det verkar som 

att förskollärarna använder andra metoder och inte tänker på självkänsla i det 

sammanhanget. Vi tror dock att de omedvetet tillämpar musik som ett verktyg i arbetet 

med självkänsla eftersom att det i förskolan är vanligt med rörelsesånger, namnsånger 

och gruppindelningar etc. och dessa aktiviteter främjar självkänsla.  

För att återkoppla till Sommer, Pramling, Samuelsson och Hundeide (2011) och Fogels 

teorier om samreglering och att barnets själv skapas i samspelet med andra, så skulle 

förskollärare i teorin och praktiken kunna vara med och skapa barnets själv och därmed 

stärka deras självkänsla. Vår tolkning av respondenterna är att de själva anser att deras 

fokus på barnens självkänsla är viktig och att de har en roll i utvecklingen av den. De 

bidrar till barnens möjlighet till samspel genom stödja deras kommunikation, stötta dem 

i konflikthantering och dela in dem i mindre grupper där varje barn får möjlighet att bli 

sedd och hörd. 

Respondenterna strävar efter att anta ett barnperspektiv och använda sig av en 

barncentrerad pedagogik där fokus inte bör vara på prestation, utan på att stärka barnen 

genom att ge dem positiv uppmuntran i olika situationer. De vill även ge barn chans till 

inflytande och delaktighet i förskolan, både i samspelet med andra barn och med vuxna, 

i lek och i styrda pedagogiska aktiviteter.  

Vi tolkar det som att respondenternas svar är beroende av det perspektiv de tar. Vi 

upplever att vi ser ett flertal perspektiv i svaren. Dessa är ett barnperspektiv, ett socialt 

perspektiv, ett perspektiv på individnivå och ett på gruppnivå.  En respondent svarade 

på arbetet med självkänsla på en gruppnivå där en individs självkänsla stärktes men på 

bekostnad av ett annat barns självkänsla.  

Vi anser att det mesta av respondenternas arbete med självkänsla främjar en god 

självkänsla och de har insikter kring dess påverkan på barn och hur de ska arbeta för att 

skapa förutsättningar för en positiv utveckling. Ett svar var särskilt intressant då vi i 

början av studien tyckte att strategin hen använde sig av var mycket klok och 

nytänkande. Under arbetets gång återkom vi ständigt till detta svar och såg strategin ur 

fler perspektiv och i slutändan blev vi mer kritiska till metoden hen använde. Det 
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handlar om exemplet om barnet som tog en cykel (se kategorin arbetssätt).  

Respondentens önskan om att upprätthålla ett positivt klimat för att främja självkänsla 

tycks i denna situation riskera att kränka enskilda barn. Risken med att inte ge 

tillsägelser, av rädsla för att sänka någons självkänsla, kan vara att barnet som tillåts ta 

föremål av andra barn blir en oattraktiv lekkamrat. Om detta att vara en oattraktiv 

lekkamrat skriver Öhman (2009). En hög självkänsla kännetecknas av att man visar 

respekt för saker och andras känslor (Söderberg 2013). Låter man då ett barn ta andras 

saker och ignorera sin kamrats känslor kring detta så torde självkänslan snarare sänkas.  

Söderberg menar att respektera varandras känslor leder till stärkt självkänsla. Således 

kan barn stärka vuxna, vuxna stärka barn och barn stärka varandra etc. 

Arnér (2009) belyser vikten av att reflektera och att det inte är något som görs 

automatiskt utan eftertanke. Utan reflektion kan det vara svårare att agera medvetet, 

men när reflektion finns kring ett agerande så blir handlingen mer meningsfull. Nya 

händelser som går emot det man vanligtvis upplever gör att kunskap nyskapas och 

förändras. Vår uppfattning är att förskollärarna i studien arbetar med reflektion som ett 

verktyg till att upptäcka om deras arbete kring självkänsla fungerar som de planerat. De 

reflekterar kring många aspekter kring fenomenet. De reflekterar kring deras 

definitioner av hög och låg självkänsla för att utveckla arbetet vidare i hur de bemöter 

barnens behov för att stärka självkänslan. 

Vår frågeställning har genom denna intervjustudie fått svar. Respondenterna har 

redovisat arbetssätt och synsätt kring självkänsla. De har även beskrivit hur de 

uppmärksammar låg och hög självkänsla. Förskollärarna ger positiv uppmuntran till 

barnen, delar barnen i mindre grupper för att lättare se varje individ. De arbetar med 

språk och kommunikation t.ex. med TAKK-tecken och sitt eget språkbruk för att hjälpa 

barnen att sätta ord på sina känslor och åsikter vilket de tror stärker självkänslan. De 

stöttar barnen i att vara hjälpsamma gentemot varandra. De följer ett systematiskt 

kvalitetsarbete dvs. de dokumenterar, reflekterar och utvärderar sitt arbete med 

självkänsla. 
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Metoddiskussion 

Hade videoinspelning varit en metod i denna studie hade materialet eventuellt givit oss 

än mer möjlighet till tolkning, då vi hade kunnat läsa av mer kommunikativa former, 

såsom mimik och kroppspråk tillsammans med det talade ordet.  

I efterhand anser vi att vi hade kunnat förbereda fler följdfrågor till eventuella svar som 

hade kunnat leda vidare till mer information kring deras arbete med självkänsla. Studien 

hade eventuellt gynnats av att ha ett tydligare fokus på specifika situationer som uppstår 

i förskolan.  

Vi tror att trots att vi uppfattar respondenterna som mycket medvetna om självkänslans 

betydelse för barns utveckling och välmående, att vår intervjustudie av dem kan göra att 

de reflekterar kring fenomenet än mer idag än innan. Tankarna som det kan ha väckt hos 

dem när de intervjuades sprids förhoppningsvis till deras kollegor och vidare till barn 

och deras nära.  
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Bilaga 

 

 

1. Hur ser du som pedagog på självkänsla? 

2. Hur definierar du självkänsla? 

3. Ser du om ett barn har bra/dålig självkänsla? Om JA, i sådant fall 

hur? 

4. Hur arbetar du/ni med självkänsla hos barnen? 

5. Hur vet du att arbetet kring självkänsla fungerar? Hur ser du 

resultatet av arbetet?
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