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ABSTRAKT 

Syftet med studien var att belysa hur förskollärare definierar självkänsla och hur de beskriver 
självkänslans betydelse för individen. Min avsikt var också att skapa en förståelse för hur 
arbetet i verksamheten kan påverka barns självkänsla. Studien utgick från Daniel Sterns 
utvecklingspsykologiska teori och RIGs samt affektintoning. Även det sociokulturella 
perspektivet och Hundeides kontrakt och metakontrakt var en utgångspunkt i studien. Dessa 
båda beskriver hur varje interaktion eller samspel bidrar till individens självförståelse. För att 
besvara studiens syfte genomfördes fyra kvalitativa intervjuer. Informanterna var alla 
förskollärare som genom sin utbildning har ett ansvar över att arbetet på förskolan sker i 
enlighet med läroplanen. Intervjusvaren analyserades genom att meningen i informanternas 
svar tolkades, och reducerades till några kategorier som sorterades under respektive 
forskningsfråga. Studiens resultat visade att förskollärarna i stor utsträckning definierar 
självkänsla som något inre, som är kopplat till grundtrygghet och positiv värdering av sig själv. 
Förskollärarnas beskrivningar av självkänslans betydelse för individen kan förstås ha både 
kortsiktiga och långsiktiga effekter för individen. Resultatet ger möjlighet att förstå att arbetet 
i verksamheten ofta fungerar stärkande för barns självkänsla på olika sätt.  

 
Nyckelord: Förskollärare, känslor, metakontrakt, RIG, självkänsla, utveckling   



  

 

FÖRORD 

Inledningsvis vill jag tacka de förskollärare som ställt upp på intervjuer och således gjort denna 
studie möjlig. Utan er hade studien inte kunnat genomföras. Jag vill också rikta ett stort tack till 
Alexandra och Julia för värdefull feedback under arbetets gång. Ett särskilt tack till min 
handledare Åsa Gardelli, som funnits där och svarat på mina frågor närhelst det behövts, och 
hjälpt mig framåt med arbetet. Jag vill också tacka min familj, som har ställt upp och stöttat 
under dessa intensiva veckor som det inneburit att skriva ett examensarbete. Avslutningsvis vill 
jag tacka Ellinor, som under dessa veckor varit ett stöd och som hjälpt mig att hålla lågan uppe 
när det känts motigt och tvivlen tornat upp sig, samt min studiegrupp för tre och ett halvt års 
ovärderligt samarbete, från start till mål. Vi fixade det! 
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Inledning  
Under hela min utbildning har jag känt att det som intresserar mig mest handlar om pedagogens 
förhållningssätt och bemötande gentemot barn samt vilka följder det kan få för dem. Att 
undersöka hur barns självkänsla påverkas i förskolan blev därför ett naturligt val. I förskolans 
läroplan nämns inte självkänsla, men förskolläraren är ansvarig för att varje barn får uppleva 
sitt eget värde (Skolverket, 2016). Förskolan ska dessutom sträva efter att varje barn utvecklar 
tillit till sin egen förmåga, samt utvecklar sin identitet och känner trygghet i den (Skolverket, 
2016). Detta tolkar jag som tätt sammanvävt med inre bastrygghet, som kan förstås som 
grunden i en god självkänsla enligt Johnson (2003). I vårt samhälle lyfts ofta prestationer fram, 
vi ska vara duktiga och vi ska lyckas. Men det talas också om att allt fler mår dåligt. Jag anser 
att det är viktigt att vi tar det på allvar och försöker förstå orsakerna, och hur vi kan förebygga 
det redan i tidig ålder. Självkänslan har betydelse för vårt mående, våra möjligheter att lära, och 
inverkar på våra val.  

För att hjälpa barn att tillägna sig en god självkänsla ställs stora krav på att vi pedagoger i 
förskolan har kunskap om hur barns självkänsla utvecklas. Brodin och Hylander (2002) menar 
att självkänsla handlar om att förstå och hantera alla sina känslor. Självkänsla utvecklas i möten 
med andra människor, och påverkas av det känslomässiga svar vi får på våra känslouttryck. Att 
arbeta som pedagog i förskola innebär enligt Gren (2007) en maktposition som inte går att 
bortse från. Med vår profession följer ett ansvar för barns identitetsutveckling, som vi inte får 
glömma bort när mycket fokus läggs på undervisning i förskolan, och lärande inom exempelvis 
språk, naturvetenskap och matematik. Jag menar inte att säga att något är viktigare än det andra. 
Istället tänker jag att barns självkänsla byggs samtidigt som vi arbetar med dessa mål. Gren 
menar att vuxna ofta agerar utifrån en normaliseringsdiskurs som handlar om att dämpa känslor 
och ersätta dem med förnuft. Men om barnet ofta ifrågasätts kan det leda till bristande tillit till 
sina känslor och påverka självkänslan negativt. 
 

 
Vad du säger om mig 
Vad du tror om mig 
Hur du ser på mig 

Vad du gör mot mig 
Hur du lyssnar på mig 

Sådan blir jag! 
(Niss & Söderström, 2006) 
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Syfte och frågeställningar 
Syftet är att belysa hur förskollärare definierar självkänsla och hur de beskriver självkänslans 
betydelse för individen. Jag vill också skapa förståelse för hur arbetet i verksamheten påverkar 
barns självkänsla.  
 
För att besvara syftet använder jag mig av tre frågeställningar:  
 

• Hur beskriver förskollärare begreppet självkänsla? 
• Vilken betydelse anser förskollärarna att självkänsla har för barn? 
• Hur beskriver förskollärare arbetet med barns självkänsla i förskolan? 
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Bakgrund 
I detta avsnitt presenteras tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter som sedan kommer 
att utgöra underlag för analys och diskussion. Inledningsvis presenteras självkänslan och 
omvärlden, därefter följer begreppsdefinitioner och självkänslans betydelse för individen. 
Vidare följer en teoretisk genomgång av självets uppkomst och utveckling. Här behandlas 
Daniel Sterns teori samt Hundeides beskrivning av metakontrakt och kontrakt i ett 
sociokulturellt perspektiv. Avslutningsvis beskrivs hur förskollärare kan påverka barns 
självkänsla. 
 
Tidigare forskning 
Självkänsla och omvärlden 
Psykisk ohälsa ökar bland unga i samhället. I Socialstyrelsens rapport från 2017 beskrivs 
ökningen ske inom hela ungdomsgruppen. Konsekvenser av den ökade ohälsan är depression 
och ångestsyndrom med långdragna förlopp. Bortsett från ökad risk för suicidförsök och 
begångna suicid innebär det även försämrad funktionsförmåga, vilket påverkar möjligheten att 
tillgodogöra sig studier (Socialstyrelsen, 2017). I ett globalt perspektiv kan detta anses vara en 
faktor som påverkar landets humankapital och riskerar att hota landets konkurrenskraft 
gentemot omvärlden (Lutz, Crespo Cuaresma, & Sanderson, 2008; Regeringen, 2015). Enligt 
Socialstyrelsen är orsakerna oklara, men anses ha koppling till de miljöer där barn ofta vistas.  

Sambandet mellan psykisk ohälsa och lärande lyfts också fram av Sznitman, Reisel och 
Romer (2011) och Backman (2016). Backman visar att ungdomar beskriver flera faktorer som 
gynnar lärandet, däribland är psykiskt välmående, vilket också överensstämmer med tidigare 
forskning. Sznitman et al. (2011) visar samband mellan psykisk ohälsa och fattigdom. 
Författarna anser att alltför mycket fokus läggs på skolors och lärares otillräckliga kvalitet och 
argumenterar istället för att resurser behöver läggas på fattigdomens inverkan på ungdomars 
psykiska hälsa. Men de samband som Sznitman et al. funnit mellan fattigdom och psykisk 
ohälsa är inte tillämpligt för Sverige som uppvisar relativt hög andel ungdomar med psykisk 
ohälsa, och låg andel ungdomar som lever i fattigdom. Detta tyder på att andra orsaker än 
fattigdom orsakar den ökade psykiska ohälsan i Sverige. BRIS (2017), liksom Socialstyrelsen 
(2017) och Johnson (2003) lyfter fram självkänsla som en viktig faktor för psykiska hälsa. 
Johnson framhåller att låg självkänsla alltid ligger bakom sociala och psykologiska problem 
som ångest, depression, missbruk, skolsvårigheter, våldsbeteende och självmordsbenägenhet. 
 
Begreppsdefinitioner 
Självförtroende 
Flertalet författare är överens om att självförtroendet hör ihop med görandet (Johnson, 2003; 
Juul, 1995; Krantz Lindgren, 2014). I Nationalencyklopedin beskrivs självförtroende som 
”stark tilltro till den egna förmågan” (Självförtroende, n.d.). Krantz Lindgren (2014) anser i 
likhet med detta att gott självförtroende är samma sak som att ha tillit till förmågan att prestera. 
Juul (1995) beskriver självförtroende som en utanpåliggande inlärd kvalitet, vilken kan höjas 
genom saklig feedback och som ökar när kvalitén på prestationen ökar. Krantz Lindgren (2014) 
beskriver det som att självförtroendet ökar då vi klarar av något, eller får beröm för det vi gör. 
Enligt Johnson (2003) är självförtroendet situationsbundet och kan variera starkt beroende på 
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yttre omständigheter. Självförtroendet kan variera mellan olika områden och således vara starkt 
inom exempelvis sport, men svagt när det handlar om att prata inför en grupp (Krantz Lindgren, 
2014; Johnson, 2003). 
 
Självkänsla 
Självkänsla är istället kopplat till individens varande (Juul, 1995; Krantz Lindgren, 2014; 
Johnson, 2003). Nationalencyklopedin beskriver självkänsla som en ”medvetenhet om den egna 
personlighetens värde” (Självkänsla, n.d.). Krantz Lindgren (2014) beskriver det som vilken 
acceptans jag har för det jag känner till om mig själv. En person med sund självkänsla accepterar 
sig själv som hon är, med alla styrkor och svagheter, med alla sina känslor, tankar och drömmar 
(ibid.). Enligt Mruk och Skelly (2017) är självkänsla en av de äldsta och mest studerade ämnena 
inom psykologin. Mruk och Skelly menar att människor är ofta omedvetna om att det finns 
åtminstone tre väldigt olika sätt att definiera självkänsla. Enligt författarna är viktigt att vara 
tydlig med vilken definition man utgår från i sin forskning, för att resultatet ska bli användbart. 
Johnson (2003) beskriver att två olika teorier ligger till grund för dagens syn på hur självkänsla 
skapas. I den första, som baseras på William James tankar, kan självkänsla förvärvas genom att 
individen är aktiv och genom medvetna handlingar. Den byggs av en egen strävan och av andras 
beröm av de egna handlingarna. Självkänslan är kopplad till allt som kan ses som ”en del av 
mig”, t.ex. utseende, kompetens, familj, som individen har valt som måttstock (ibid.). Målet är 
att realistiskt anpassa ambition till förmåga för att uppnå goda resultat och bekräftelse från sig 
själv och omgivningen. Självkänslan har här en kompetensbaserad bas (Johnson, 2003; Mruk 
& Skelly, 2017). I den andra teorin som grundas av George Herbert Mead, är individen istället 
passiv och reaktiv (Johnson, 2003). Självkänsla ges enligt författaren av andra genom spegling, 
och individens självkänsla byggs av omgivningens reaktioner och omdöme om sig själv. Enligt 
Mruk och Skelly (2017) introducerades den andra stora definitionen av Rosenberg (1965) och 
handlar om den egna värderingen av sig själv. Individen respekterar sig själv och anser att den 
duger som den är, utan att övervärdera sig själv. Upplevelsen av det egna värdet är här baserat 
på känslor. Både Johnson (2003) och Mruk och Skelly (2017) beskriver att den andra synen på 
självkänsla har en emotionell bas. 
 
Inre och yttre självkänsla  
Det tredje sättet att förstå självkänsla handlar om en kombination av de ovanstående beskrivna 
där självkänsla kan förstås som resultatet av relationen mellan den kompetensbaserade och den 
emotionella (Mruk & Skelly, 2017). Johnson (2003) beskriver denna tvådelning med en inre 
och en yttre del av självkänslan. Den inre innefattar barndomens betydelse för självkänsla och 
har sitt ursprung i upplevelse av tillfredsställelse och trygghet i tidig barndom. Denna definieras 
som ”individens ovillkorliga gillande av sig själv” (Johnson, 2003, s.44) och innefattar även 
självrespekt och inre trygghet och tillit. Den beskrivs även som en inre bastrygghet. Den yttre 
självkänslan bygger på James teori och är beroende av yttre faktorer som exempelvis karriär 
eller utseende (Johnson, 2003). Vilka yttre faktorer som fokuseras är kopplat till personliga 
värderingar, och de rådande i samhället. Den yttre får mer och mer utrymme i takt med att 
barnet kan påverka sitt beteende för att få ett visst omdöme av andra (ibid.). Johnson lyfter detta 
som en möjlig del i att bli vuxen, kunna ta ansvar och vara uppskattad för sin kompetens. Att 
vara en duglig samhällsmedborgare. 
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Alla individer har kombination av inre och yttre självkänsla, men graden av dem kan variera 
(Johnson 2003). Om den inre är låg, kan den yttre kompensera, men då blir individens hela 
självuppfattning beroende av prestationer. Om individen har en hög inre självkänsla kan en god 
yttre istället bredda och utöka bassjälvkänslan (ibid.). Enligt Johnson beskrivs den inre 
självkänslan som tidigare nämnts, som en bas. En stabil sådan anses skyddande för olika 
hälsoproblem och bidra till skydd mot socialt tryck. Trots detta uppfattas den yttre mer 
eftersträvansvärd i dagens samhälle enligt Johnson. Den yttre självkänslan har vissa likheter 
med självförtroende definierats ovan. Skillnaden, enligt Johnson, är att självförtroendet är mer 
situationsbundet, och kan således variera mer. 
 
Självkänslans betydelse 
Vår självkänsla har en viktig funktion och finns alltid närvarande i våra liv (Johnson, 2003). 
Författaren beskriver att det egna förhållningssättet till, och värdering av, det egna självet utgör 
en grund i vår personlighet. Våra attityder, emotionella reaktioner och beteenden bygger på 
denna grund, oftast utan att vi själva är medvetna om det. En stabil grund, eller självkänsla, 
skyddar oss vid kriser och förluster, men den påverkar även våra val. En inre känsla av att inte 
förtjäna att bli älskad, kan leda till olyckliga val av partner eller vänner. Vissa kan ha svårt att 
avgöra när kravet på prestation blir för högt, vilket kan leda till att denne ”går in i väggen” 
(ibid.). En god inre självkänsla kännetecknas enligt Johnson av bland annat en förmåga till 
varma relationer där individen både kan ge och ta, att kunna uttrycka känslor samt att ha en 
positiv grundsyn på livet. Det innebär även att kunna acceptera sina egna känslor och behov, 
samt att veta sina gränser och därmed inte så lätt styras av andra. En låg inre självkänsla ger en 
avsaknad av inre trygghet, vilken kan vara svår att bygga upp senare i livet genom yttre 
bekräftelse. För att förbättra den krävs rätt verktyg och eventuell terapi. Johnson beskriver att 
den inre självkänslan ges utifrån av föräldrars bekräftelse, men byggs ihop i intra-psykiska 
processer, och är nära förknippad med identitetens tillkomst. Enligt författaren kan medfödda 
temperamentsfaktorer hos barnet påverka interaktionen, där barn med positiv läggning lättare 
väcker positiva reaktioner hos den som tar hand om barnet än ett barn som är undvikande och 
dyster. 

Att ha god yttre självkänsla leder enligt Johnson (2003) till att individen är ansvarsfull, aktiv, 
högpresterande och gärna söker utmaningar. Kontroll och inflytande över människor 
eftersträvas och individen är noggrann, nästintill perfektionistisk och ställer höga krav på sig 
själv. Låg yttre självkänsla ger olika konsekvenser beroende på i vilken mån bastryggheten är 
uppfylld (ibid.). Författaren beskriver att den yttre självkänslan kan förvärvas genom att klara 
av sådant som värderas positivt av individen själv och av omgivningen. Den stärks av att ha 
kontroll och inflytande, samt genom uppskattning för sina prestationer. Den hänger ihop med 
personligheten och egna intressen, men också med de krav och den uppmuntran man känt från 
omgivningen under uppväxten. Johnson beskriver att det inte finns någon direkt länk mellan 
självkänsla och fysisk hälsa, men egenskaper förknippade med en god bastrygghet anses 
skyddande för en rad stressrelaterade sjukdomar, exempelvis hjärtinfarkt. Även om sambandet 
i det fallet är komplext och även beror av genetiska faktorer. 
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Teoretiska perspektiv  
Självets uppkomst och utveckling 
Sommer (2005) beskriver ett paradigmskifte inom barnpsykologi och utvecklingspsykologi 
vilken innebär en ny syn på människans utvecklingsförlopp. Tanken om att barns personlighet 
formas och eventuellt fixeras i varje utvecklingsstadium har lämnats. Istället beskriver 
författaren att utveckling ses som en transaktionell process, där individ och miljö samspelar. 
Med tiden skapas en utvecklingsmässig kedja där fler och fler interaktioner bygger upp ett allt 
mer komplext och förgrenat nätverk. Med hjälp av detta nätverk kan utvecklingen förstås som 
relativt förutsägbar, men dock inte säker. Enligt Sommer kan barnet när som helst möta en 
vändpunkt, som gör att riktningen ändras. Med tiden blir det allt svårare att ta sig från ena 
ytterligheten till den andra, men möjligheten finns alltid kvar (ibid.). Barns möjligheter 
påverkas således inte bara av vad som händer de första åren, utan också av vad som händer 
under tidens gång.  
 
Daniel Stern  
I denna nya syn på människans utvecklingsförlopp utgör Daniel Sterns senare forskning en 
teoretisk bas (Sommer, 2005). I forskningen framhåller Stern individens förhållande till sin 
sociala värld. Stern (2003) menar att åtskillnaden mellan själv och annan redan finns vid födseln 
vilket gör att barnets viktigaste utvecklingsuppgift är att knyta band och relatera till andra. 
Upptäckten av spegelneuron stärker detta då det också finns en neurologisk grund för det sociala 
(Stern, 2003; Sommer, 2005). Ett spegelneuron beskrivs som en nervcell som sänder impulser 
både när en individ utför en handling och när individen ser handlingen utföras av någon annan 
(Spegelneuron, 2017). Sommer (2005) beskriver att den aktiveras varje gång en individ utför 
en målmedveten handling exempelvis med händer eller mun. Samma sak sker i hjärnan hos den 
individ som iakttar någon som utför sådan handling. Författaren beskriver innebörden i detta 
som att andras sociala handlingar medverkar i skapandet av individens själv. Enligt Stern (2003) 
får detta konsekvenser för vår förståelse av imitation, intersubjektivitet, empati, och för 
affektintoning. Sommer (2005) beskriver att detta innebär att människans förmåga till 
ömsesidighet är biologiskt grundad till följd av evolutionen. Dessa medfödda kommunikativa 
grundkompetenser är dock bara en start. Kompetenser som behövs för att hantera den med 
åldern mer komplexa världen behöver läras in (ibid.).  

Affektintoning handlar om att dela ett känslotillstånd. Enligt Stern (2003) handlar det om en 
imitation som inte är exakt återgiven. Istället återges den med hjälp av en annan uttrycksform. 
Om ett barn sträcker upp händerna och visar att det lyckats med något, kan föräldern matcha 
med att se glad ut och ropa JAA! Det som matchas är inte beteendet utan istället ett inre 
känslotillstånd. För att förtydliga beskriver Stern imitation och intoning som två ytterligheter 
på en skala. Imitation handlar om att matcha formen för det yttre beteendet, medan intoningen 
istället matchar den subjektiva känslokvaliteteten bakom beteendet. Enligt Stern finns det inte 
någon tydlig uppdelning mellan dessa två. I förhållande till intersubjektivitet, som beskrivs som 
ett ömsesidigt delande av psykiskt tillstånd vilket inkluderar avsikter och motiv, anser Stern att 
affektintoning utgör en specifik form. Även spegling är ett vidare begrepp. Det används även 
mer inkonsekvent, exempelvis ibland som ren imitation, och ibland om verbal förstärkning 
(ibid.). 
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Representationer av interaktioner som generaliserats  
Till hjälp att förstå barns mentala funktioner har Stern utvecklat RIGs (Sommer, 2005). RIG 
står för representationer av interaktioner som generaliserats och är en del av barnets minne. 
Barnet sparar alla interaktioner, eller samspel, som de själv aktivt medverkat i. RIG bevarar 
tusentals samspel i minnet. Med tiden byggs upplevelserna av själv tillsammans med annan upp 
till ett erfarenhetssystem (Sommer, 2005). RIG är således inte ett konkret minne, men många 
upplevelser av något specifikt, som t.ex. moderns närvaro skapar ett generellt minne av detta 
enligt Sommer. Stern (2003) beskriver att processen är långsam, och ju fler tidigare 
erfarenheter, ju mindre inverkan får en specifik episod. Enligt Sommer (2005) förändrar enstaka 
negativa felavstämningar, d.v.s. negativa upplevelser av samspelet inte helheten. Om barnet 
haft flera liknande goda upplevelser av något, kommer en eller ett par felavstämningar, d.v.s. 
negativ upplevelse av något, inte att ändra på den positiva bilden. Om barnet däremot 
huvudsakligen upplever felavstämningar, så kommer det med tiden skapa negativ förväntning 
på samspelet (ibid.). Sommer beskriver att under barnets utvecklingsprocess påverkar RIGs den 
subjektiva uppfattningen av samspelet med andra människor. Samtidigt blir också de sparade 
interaktionerna avgörande för barnets självupplevelse. 
 
Sociokulturellt perspektiv 
I sociokulturella perspektiv, som utvecklats bland annat av Vygotsky, tas hänsyn till både 
medfödda biologiska faktorer och kulturella faktorer i vår omgivning (Hundeide, 2006). Störst 
vikt läggs vid att lärande sker i samspel med andra i en kontext, och inte i första hand genom 
individuella processer (Dysthe, 2003). Enligt Vygotsky (1978) har våra inre mentala processer 
först varit mellanmänskliga interaktioner. Interaktion blir således avgörande för lärande, inte 
bara något som gynnar lärandet (Dysthe, 2003). Det finns ett mellanrum mellan det vi klarar 
med eller utan hjälp. Lärande inom denna zon möjliggör utveckling och bör riktas mot dess 
framkant för att vara effektiv (Dysthe & Igland, 2003; Vygotsky, 1978). Hundeide (2006) 
beskriver att barnet behöver en sensitiv vägledare som stöttar barnet i zonen för möjlig 
utveckling. Med hjälp av medierande metoder d.v.s. kulturella redskap såsom språket hanteras 
och omformas omvärlden (Vygotsky, 1978). Det som är typiskt i vår kultur, språkliga yttranden, 
sätt att uppträda m.m., fångas upp, omformas och görs till våra egna (Hundeide, 2006).  

Omformandet av information inuti barnet kan beskrivas som en inre dialog. Bakhtin (1984, 
refererad i Dysthe och Igland, 2003) definierar självet genom dialogiska relationer med ”den 
andra”. Enligt Dysthe och Igland (2003) beskriver Bahktin tänkandet som en inre dialog mellan 
röster som talar utifrån olika positioner. Dessa inre stämmor återspeglar personligheter ur vår 
historia (Hundeide, 2006). Varje individs unika erfarenheter formas i ständig interaktion med 
andra, inledningsvis oftast föräldrar men även andra omsorgspersoner (Bahktin, 1986, refererad 
i Dysthe, 2003). Detta innebär att vi inom oss har olika delsjälv, vilka kan delas upp i 
funktionella delsjälv som fungerar i olika situationer och den reflekterade självidentiteten 
(Hundeide, 2006). Den senare bygger dels på en personlig tolkning av oss själva, dels på den 
dagliga interaktionen med andra och har till uppgift att upprätthålla en självförståelse. Det pågår 
ett konstant arbete med att passa in nya interaktioner och reaktioner från andra i berättelsen om, 
eller bilden av oss själva. Ibland kan det bli svårt då det finns olika bilder av oss själva i olika 
sammanhang (ibid.).  
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Kontrakt och Metakontrakt 
För att förklara förbindelsen mellan historiska och kulturella ramar, och samspelet mellan 
föräldrar och barn använder Hundeide (2006) begreppen kontrakt och metakontrakt. Författaren 
beskriver dessa som mellanmänskliga avtal, eller förpliktelser som vi tar på oss i samspel med 
andra. Detta sker ofta omedvetet och oreflekterat. I vår kultur finns färdiga kontraktsutkast som 
säger hur vi ska bete oss mot människor i vår omgivning. Vårt samspel med, och vår fostran av 
barn sker i enlighet med dessa kontraktsutkast och de har en koppling till vårt kulturarv (ibid.). 
Dessutom skapar vi individuella kontrakt i relation till människor. Dessa beskrivs av Hundeide 
som en uppsättning ömsesidiga förväntningar och ömsesidiga förpliktelser, som skapas mellan 
två personer i konkreta aktiviteter. Mellan omsorgsperson och barn kan det exempelvis handla 
om en läggningsrutin. I denna ritual ingår även en känslomässig upplevelse. Barnet kan 
exempelvis uppleva trygghet eller värme i aktiviteten, vilket skapar ett metakontrakt om 
exempelvis tillit. Metakontraktet är således mer generellt, och omformas och förändras genom 
flera olika samhandlingar. Exempelvis kan metakontraktet om tillit specificeras och definieras 
genom olika kontrakt, t.ex. ömsesidiga leenden, läggningsritualer, sitta i knät o.s.v. (ibid.). 

Kontrakt och metakontrakt skiljer sig således åt avseende varaktighet. Kontraktet handlar 
om situationen här och nu, medan metakontraktet istället är mer långsiktigt. Det senare kan 
därav påverka barnets utveckling (Hundeide, 2006). Hundeide liknar metakontrakt med 
begreppet anknytning, eftersom de båda handlar om affektiv anknytning, tillit och beroende. 
Skillnaden enligt författaren är att metakontrakt tar hänsyn till att samspelet, vilket innebär att 
den affektiva anknytningen kan variera med samma omsorgsperson i olika situationer, men 
också med samma barn i olika åldrar. Att kontraktet byggs upp av två parter innebär enligt 
författaren att barnets individuella egenskaper, såsom temperament, sociala förståelse, intressen 
och engagemang kommer få betydelse för hur relationen utvecklas. Hundeide beskriver att 
dessa kontrakt och hur de förhandlas gällande ömsesidiga förpliktelser och rättigheter styr de 
förväntningar barnet kommer att ha och hur de kommer att förhålla sig till relationer längre 
fram.   
 
Stern och Hundeide – en sammanfattning 
Det som är gemensamt för de båda ovanstående teorier och perspektiv är att barnets 
självutveckling sker i relation till och i samspel med nära omsorgspersoner, vilkas sätt att 
samspela påverkar barnets förståelse av sig själv. Enligt RIGs påverkas självet av upprepade 
interaktioner i liknande samspelssituationer. Omsorgspersonens sätt att samspela, och förmåga 
att sätta sig in i barnets känslor genom affektiv intoning, ger barnet olika möjligheter att förstå 
sig själv och hur det kan relatera till och samspela med andra (Stern, 2003). Genom upprepade 
samspel kan barnet knyta känslomässiga band till de närmaste omsorgspersonerna, vilket gör 
att deras förhållningssätt blir viktigt för barnets självförståelse. Detta kan jämföras med det 
sociokulturella perspektivet där barnets självförståelse påverkas i upprepade samspel i 
kontraktsituationer. Omsorgspersonens sätt att samspela påverkar barnets möjlighet att förstå 
sig själv och hur de kommer att förhålla sig till relationer längre fram. Detta sker delvis 
omedvetet genom att omsorgspersonen överför kulturella normer och värden genom dold 
barnuppfostran, vilket bidrar till barnets självförståelse. Detta innebär att både i RIGs och i 
kontraktsystemet handlar det om att varje nytt möte i en liknande situation påverkar barnets 
självförståelse och hur man beter sig i relationer, skillnaden är att kontrakten bygger på 



   

 9 

överenskommelser. Detta skulle kunna tolkas som att RIGs startar tidigare, redan när barnet är 
nyfött, och med tiden övergår till mer medvetna överenskommelser. Men det är också möjligt 
att kalla dessa tidiga samspel som kontrakt, exempelvis när barnet gråter på ett visst sätt får det 
mat, när barnet bajsar, får det ny blöja. På detta sätt kan RIG-systemet liknas vid 
kontraktssystemet, och att omsorgspersonens förhållningssätt i dessa möten, i en mer långsiktig 
relation påverkar barnets självförståelse.  
 
Att arbeta med barns självkänsla i förskolan 
Barnsyn och barnuppfostran 
Olika perspektiv på barn har existerat antingen enskilt eller parallellt under historien (Brodin & 
Hylander, 2002). Barn har exempelvis setts som vilda och djuriska, och således blev syftet med 
barnuppfostran att tukta och civilisera. Barnen har också ansetts rena, oskuldsfulla och 
oförstörda och de behövde därför skyddas och vårdas. Det perspektiv som pedagogerna utgår 
från påverkar interaktionen (ibid.). Enligt Johansson (2003) avspeglas det i pedagogers 
förhållningssätt, hur de talar till och om barn, samt vilka strategier de har för att försöka förstå 
och bemöta barns uttryck. Genom vår egen fostran och uppväxt har vi lärt oss hur vi ska förhålla 
oss i olika relationer (Hundeide, 2006). Medvetenheten om de egna känslorna är påverkade av 
våra egna relationer och hur vi förhållit oss till dem i vuxen ålder, och vi har utvecklat olika 
strateger för att hantera känslor (Brodin & Hylander, 2002).  

Utifrån våra referensramar görs en tolkning av barn vilket innebär att vi förstår dem utifrån 
önskningar, känslor och avsikter som vi själva känner igen (Hundeide, 2006). Brodin och 
Hylander (2002) framhåller att känslor präglar samspelet mellan vuxna och barn. Författarna 
beskriver att man som pedagog ofta blir smittad av barnets känslor, men det är också möjligt 
att missförstå, eller ignorera dem. Mycket av detta sker omedvetet från den vuxne (ibid.). 
Samma uttryck från ett barn kan därmed få olika reaktioner beroende på omsorgspersonens 
tolkning, medvetna eller omedvetna. Hundeide (2006) beskriver att när vi tolkar barnens uttryck 
definierar vi, och tillskriver dem egenskaper. Dessa egenskaper ligger sedan till grund för hur 
vi handlar vilket leder till självuppfyllande konsekvenser. Vår definition av barnet, utlöser 
dessutom handlingar från omgivningen som stämmer med våra uppfattningar, vilket i sin tur 
påverkar barnets självförståelse. Enligt författaren överför vi omedvetet kulturella normer och 
värden i det vardagliga arbetet genom dold barnuppfostran. Omsorgspersonen svarar på barnens 
uttryck och försöker vara lyhörd för det barnen uttrycker. I denna process ingår en normativ 
styrning genom att omsorgspersonen bekräftar initiativ som värdesätts, och som stämmer med 
värderingar som ingår i fostransynen. På detta sätt kommer svaret till barnen att ge en antydan 
till både barnet och omgivningen om hur barnet bedöms som person. Barnen blir positionerade 
som exempelvis duktiga, snälla eller generösa, vilket bidrar till att bygga upp självförståelsen 
(ibid.). Hundeide beskriver också att barnet kan placeras i en falsk position i förhållande till vad 
det upplever överensstämmer med sig själv, vilket får till följd att barnet måste uppträda falskt 
för att leva upp till det kontraktet. Det kan exempelvis ske om en pedagog förmedlar en 
förlorardefinition till ett barn. Hundeide anser att ett sådant kontrakt kan leda till att barnet 
försöker anpassa sig till det som förväntas av honom eller henne. Detta kan ske isolerat i ett 
visst sammanhang, men om fler viktiga personer i andra sammanhang bekräftar 
förlorardefinitionen, kan det bli en del av barnets självuppfattning. Barnet går då in i ett kontrakt 
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med sig själv, om vem det är, vilket kan prägla barnets hela livsstrategi, livsplaner, förpliktelser 
gentemot sig själv och moral (ibid.). 

Det finns således en risk att påverka barns självförståelse negativt genom att inte vara 
medveten om den egna synen på barn, barnuppfostran och vilka definitioner man gör av barnet 
utifrån deras uttryck. Enligt Sommer (2005) kan relationer mellan pedagoger och barn bli 
problematiska om barnen döms utifrån en annan tids normer. Även utifrån Sterns teori är det 
centralt att arbeta med relationer i det pedagogiska arbetet (Jerlang, 2008). Jerlang anser att 
omsorgspersonernas utmaning är att arbeta med sig själv för att kunna vara närvarande och läsa 
barnets signaler. Enligt Hundeide (2006) bör vi lägga fokus på att kartlägga 
omsorgspersonernas uppfattning om barnet. Författaren föreslår att vi istället för att söka zoner 
för möjlig utveckling hos barnet, bör söka zoner för möjlig utveckling i omsorgspersonens 
uppfattning om barnet. Omsorgspersonen både behöver kunna fungera som en känslomässig 
trygghetsbas, och kunna guida barnet i en sociokulturell gemenskap. Det handlar inte om att 
instruera barnet utan istället att stödja det i deras positiva initiativ i den mån det behövs för att 
barnet själv ska känna att de själva klarar av något (ibid.). Med tanke på möjliga risker som 
finns med att inte vara medveten om sin egen barnsyn, verkar det svårt att hävda att förskolans 
verksamhet bedrivs i enlighet med läroplanens mål om inte reflektion kring det egna 
förhållningssättet görs. 
 
Känslor och självkänsla 
Brodin och Hylander (2002) och Öhman (2008) beskriver de nio grundaffekter som identifierats 
av Tomkins. Två av dessa upplevs positiva, en är neutral och sex av dem är negativa. Detta 
innebär inte att affekterna är positiva eller negativa, bara att upplevelsen av dem är antingen 
lustfylld eller olustig (Brodin & Hylander, 2002). De positiva känslorna, intresse och glädje, 
fungerar tillsammans i ett växelspel och berättar för oss att något är bra, och att vi ska fortsätta 
med det vi gör (Brodin & Hylander, 2002; Öhman, 2008). Den neutrala känslan, förvåning blir 
antingen positiv eller negativ beroende på den efterföljande känslan. Blir man först förvånad, 
sedan rädd, är den negativ, men om den efterföljande känslan är glädje blir den istället positiv 
(ibid.). De affekter som upplevs negativa; rädsla, ledsenhet, ilska, skam, avsmak och avsky, är 
också viktiga att känna igen för att exempelvis kunna undvika det som upplevs obehagligt 
(Brodin & Hylander, 2002).  

Andras reaktioner på barns känslouttryck påverkar barnets upplevelse av sig själv enligt 
Brodin och Hylander (2002). Författarna beskriver att ett barn som ramlar kan bekräftas genom 
att den vuxne säger ”åhh” med ledsen röst. Författarna beskriver att bekräftelsen också kan ske 
med ord. Niss och Söderström (2006) framhåller dock att orden i sig, inte är tillräckliga. Barn 
är lyhörda och kan avläsa hur känslor förmedlas. Saknas en känslomässig överensstämmelse 
mellan orden och hur de förmedlas, får orden inte heller rätta värdet. Författarna menar också 
att ord inte alltid är nödvändiga för att tona in och bekräfta barnets känsla. Bekräftelse kan ges 
med ett ansiktsuttryck, ögonkontakt eller på vilket sätt vi håller om barnet. Men barnets känsla 
kan också bekräftas med en helt annan känsla från den vuxne. Den kan också misstolkas, eller 
medvetet ignoreras. Den vuxne uttrycker också egna känslor, som barnet tar över som sina. 
Brodin och Hylander (2002) beskriver att allt detta lagras som erfarenheter hos barnet, och blir 
en del i barnets upplevelse av sig själv. Författarna framhåller att det sätt barns känslouttryck 
bemöts kommer att få betydelse för hur deras självkänsla utvecklas. Enligt författarna handlar 
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god självkänsla om att ha tillgång till alla sina känslor och kunna använda dem på ett sätt som 
är positivt för både individen själv och för andra. Nedan beskrivs hur de olika grundkänslorna 
kan kopplas till barnets självkänsla. 
 
Att uppleva positiva känslor  
De positiva känslornas koppling till lärande har beskrivs av flera författare (Brodin & Hylander, 
2002; Öhman, 2008). Positiva relationer, både mellan elever och mellan elev och pedagog, samt 
glädje, kopplades samman med ökat lärande i Backmans (2016) studie. Brodin och Hylander 
(2002) framhåller speciellt känslorna glädje och intresse, som tätt sammanvävda med lärande, 
och menar att kärnan i pedagogiskt arbete bör vara att väcka intresse och glädje. Öhman (2008) 
påtalar att det är särskilt viktigt när det handlar om att skapa ett lärandeklimat där inkludering 
och icke-diskriminering är centralt.  

Brodin och Hylander (2002) beskriver att ett glädjefyllt samspel stärker självkänslan 
samtidigt som självkänslan sjunker om vi sällan möts av andras glada ansiktsuttryck. Att kunna 
ta barnets perspektiv och följa barnets intresse inte bara är en utgångspunkt för lärande, utan 
också en känslomässig bekräftelse enligt författarna. Genom att tona in till barnets intresse kan 
pedagogen visa att känslan delas. Brodin och Hylander framhåller glädje som den känsla vilken 
är lättast att tona in och förstärka Om barnet ofta blir feltolkat eller missförstådd när de visar 
sitt intresse påverkas självbilden. När ett barns glädje sällan speglas av andra slocknar den egna 
glädjen, och självkänslan sjunker. Pedagoger kan genom att observera när barn visar känslor 
och för vad, bli medvetna om hur de själva svarar och hur det påverkar barnet. Detta gör det 
lättare att bekräfta barns glädje. Pedagoger bör också uppmärksamma den glädje barnen delar 
med varandra, och undvika att bli den som endast står för upprätthållande av ordning. Brodin 
och Hylander menar också att det är viktigt att bekräfta barnets kompetensglädje. Att lyckas 
med en svår uppgift som barnet är intresserat av och som det kämpar för väcker 
kompetensglädje. Att bekräfta kompetensglädje handlar enligt författarna mer om att dela 
glädjen, än att berömma prestationen. Det kan dock vara lätt att i det läget berömma 
prestationen. Enligt Öhman (2008) innehåller beröm en värdering. Bekräftelse handlar istället 
om att pedagogen lägga märke till barnets känsla och speglar den tillbaka genom ord eller 
handling. Det således viktigare att dela barnets glädje, är att berömma det barnet presterat. 
Öhman framhåller att det är mycket svårt att påverka ett barns självkänsla genom exempelvis 
beröm. Självkänslan handlar enligt författaren om känslan av att vara okej, vilken bottnar i 
känslan av trygghet och att vara värdefull. Att få uppskattning för den person han eller hon är, 
stödjer dock självkänslan enligt Öhman (2008).  
 
Att hantera skam 
Öhman (2008) beskriver att skam har som syfte att stänga av positiva känslor, och blockera 
kommunikation. Skam väcks när barn avbryts i situationer som upplevs glädjefyllda och 
intressanta, och handlar om att känna sig blottad eller kränkt (Brodin & Hylander, 2002). Skam 
är även den känsla som är nära förknippad med självkänslan och personlighetsutvecklingen 
enligt författarna. Brodin och Hylander menar att barns reaktioner på skam är beroende av 
självkänslan, medan varje ny upplevelse av skam i sin tur påverkar barnets självkänsla. De barn 
med relativt god självkänsla tål tillsägelser och att skämmas, men för barn som har låg 
självkänsla kan skamkänslan vara förknippad med katastrof. Barn kan ta till olika knep för att 
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slippa känna skam, såsom vägra lyssna genom att flacka med blicken, hålla för öronen eller 
börja prata. Kanske börjar de även skratta, vilket kan kännas frustrerande och provocerande för 
pedagogen (Brodin & Hylander, 2002). Skamkänslan går inte att tona in, eftersom kontakten är 
bruten mellan omsorgspersonen och barnet. En bra strategi är att mer långsiktigt försöka stärka 
barnets självkänsla enligt författarna. Det kan enligt Brodin och Hylander göras genom att 
uppmärksamma när barnen visar intresse och glädje, i andra situationer. Det kan också handla 
om att ge barnet möjlighet att känna kompetensglädje. 

Brodin och Hylander (2002) beskriver att barn lär sig olika sätt att hantera skam, och 
reaktionen är beroende av barnets självkänsla. Reaktionsmönstren kan finnas med genom hela 
livet, och har som funktion att rädda självkänslan. Ofta är de omedvetna och risken finns också 
att de blir destruktiva (ibid.). 
 
Att lyckas och att misslyckas  
Vid god självkänsla framhåller Brodin och Hylander (2002) att känslan av skam kan leda till 
att barnet tänker att det blev lite fel i en situation, men att det till nästa gång kan göra det bättre. 
Vid låg självkänsla kan samma situation göra att barnet drar sig undan, tappar tron på sig själv 
och undviker det som skulle kunna bli positivt. Författarna beskriver att tysta och tillbakadragna 
barn kan ha utvecklat en sådan strategi, och behöva någon som hjälper dem att våga vara 
nyfikna och glada. Brodin och Hylander menar att skamkänslor väcks vid misslyckande. Det 
handlar inte bara om misslyckande i relation till någon annan, utan beror också på barnets egna 
avsikter. Skam kan enligt Olsson och Olsson (2013) göra att barn hindras i utvecklingen av 
personliga intressen på grund av rädsla för misslyckande. Lindwall (2011) framhåller att 
misslyckande och skam kan leda till att barnet undviker svåra utmaningar. Att sällan vilja prova 
något nytt, kan handla om att man skyddar en bräcklig självkänsla (Brodin & Hylander, 2002). 
Rädslan för misslyckande handlar inte bara om att barnet agerar tillbakadraget, utan kan också 
uttryckas genom förakt mot de aktiviteter som erbjuds i förskolan. Detta ska dock inte tolkas 
som en provokation från barnet. Skam övergår enligt Brodin och Hylander i stolthet när barnet 
lyckats med något, men om utmaningarna är för svåra, finns risken att barnet ser på sig själv 
som en person som inte kan. Det är också bra att försöka stärka självkänslan inom andra 
områden än där barnet inte vill prova. Att utmana rädsla och våga ta risker är en drivkraft till 
utveckling enligt författarna. För barn i förskolan kan det handla om fysiska utmaningar, att 
våga säga sitt namn på samlingen eller att säga ifrån till någon man är lite rädd för. Att övervinna 
rädsla höjer självkänslan, medan alltför svåra utmaningar sänker självkänslan (Brodin & 
Hylander, 2002). Författarna beskriver att barn behöver lagom utmaningar för att skapa en 
positiv bild av sig själv.  
 
Tillrättavisningar 
Brodin och Hylander (2002) menar att gränser och bestämda tillsägelser skapar skam hos 
barnet. Upprepade tillrättavisningar gör att barn ständigt får bekräftat av omgivningen hur fel 
de är enligt författarna. En annan strategi för att hantera skam kan enligt författarna vara att 
barnet istället går till attack och försöker hävda sig. I de fallen är ilskan central. Upprepade 
tillrättavisningar och kränkningar ger sänkt självkänsla. Det kan också leda till att ilskan växer 
och kanske uttrycks i aggressivitet. Brodin och Hylander skiljer på ilska och aggressivitet, där 
ilska är en känsla, medan aggressivitet är ett beteende. Aggressiviteten kan ha sitt ursprung i 
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många olika negativa känslor. I aggressivitet finns en avsikt att skada eller förstöra för andra, 
men kan också uttryckas genom att systematiskt utesluta andra. När ett barn beter sig aggressivt 
och skadar eller förstör behöver känslan bakom bekräftas, medan beteendet måste stoppas. 
Brodin och Hylander beskriver att barn behöver få hjälp att förstå sig själv och hitta nya sätt att 
hantera ilska och aggressivitet. Genom att tona in barnets ilska och bekräfta den kan barnet få 
hjälp att lugna sig. Författarna menar att samtal kan föras om problemet, vilket möjliggör för 
barnet att bli medveten om sin ilska och nästa gång hinna få in en tanke mellan känslan och 
handlingen, vilket kan leda till att barnet själv kan kontrollera sina handlingar. Författarna 
framhåller dock att denna process underlättas om barnet får känna att den vuxne förstår och 
accepterar barnets känsla. Barn som är aggressiva behöver också uppmärksammas vid andra 
tillfällen än vid problem och pedagoger behöver skapa möjligheter till mer positiva och glada 
upplevelser (ibid.). 

Skam kan lätt övergå i skuld enligt Brodin och Hylander (2002). Skuldkänslor handlar om 
något man gjort, som man helst vill ha ogjort. I en konflikt mellan barn kan pedagogen med sitt 
förhållningssätt påverka om barnet ska känna skam mot pedagogen, eller skuld mot en kompis. 
Genom att tillrättavisa och fördöma ett beteende skapas enligt författarna skamkänslor som gör 
att barnet kommer rikta hela sin uppmärksamhet mot att återupprätta kontakten med pedagogen. 
Om istället det som hänt med kompisen uppmärksammas skapas skuldkänslor, vilket i sin tur 
ger barnet möjlighet att gottgöra det som blivit fel, känna sig stolt och stärka självbilden. 
Samma konflikt kan således beroende på pedagogens förhållningssätt antingen leda till 
skamkänslor som påverkar barnets självkänsla negativt, eller skuldkänslor som ger möjlighet 
att gottgöra och känna stolthet. Genom det senare stärks självbilden det stödjer även utveckling 
av empati (ibid.).  

Goda strategier för konfliktlösning handlar enligt Brodin och Hylander (2002) om att det ska 
kännas bra för barnet. Barn har ofta egna känslomässiga försoningsbeteenden, och att samtala 
är inte alltid nödvändigt. När vuxna ingriper finns flera goda strategier enligt Brodin och 
Hylander. Det handlar om att bekräfta barns känsla och mildra skam, hjälpa barn att tänka, ge 
barnen strategier och hjälpa barn att gottgöra. Att hjälpa barn att tänka gör att barnet hinner 
överväga olika alternativ och medvetet bestämma vad de ska göra, vilket ökar deras känsla av 
kompetens. Det kan ske genom exempelvis ställa frågor till barnen eller påminna om regler. 
Det kan också handla om att gå in och avbryta utan att fördöma ett beteende. Att ge barn 
strategier som gör att de själva kan lösa en konflikt stärker självkänslan enligt författarna. Att 
vara en som kan gottgöra och hitta sätt att försonas är också positivt för barnets självbild (Brodin 
& Hylander, 2002).  

 
Negativa känslor 
Brodin och Hylander (2002) beskriver att självkänsla handlar om att kunna lita på alla sina 
känslor. Även de negativa känslorna är således viktiga att uppmärksamma och ta på allvar. De 
negativa känslorna talar om att vi bör försvara oss när vi blir illa behandlade. Känslorna avsmak 
och avsky hjälper barn att förstå när något inte är bra för dem. Avsmak och avsky utvecklas till 
känslor och attityder i relationer till andra, och är kulturellt betingat (Brodin & Hylander, 2002). 
För att lära sig känna igen känslorna behöver barn få uttrycka ogillande mot sådant de upplever 
obehagligt och även få sin vilja respekterad. Att bli utsatt för avsky sårar självkänslan mer än 
något och leder till mycket skam. Författarna beskriver att även pedagoger kan känna avsmak 
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för något i verksamheten. För att undvika att barn blir utsatta för detta anser författarna att det 
är en är viktigt att ta vara på olikheter i arbetslaget, och eventuellt byta arbetsuppgifter, eftersom 
vi alla reagerar olika på olika saker. Att samtala om dessa känslor i arbetslaget kan också göra 
att de klingar av (ibid.).  
 
Förskolans ansvar och förankring i styrdokument 
Enligt Sommer (2005) går det inte längre att tala om familjen som avgörande för barnets 
utveckling, fostran och omsorg. Allt fler barn i Sverige vistas idag i förskola (Skolverket, 2013). 
Bland 1–5 åringar uppgick siffran till 84% år 2016 (Skolverket, 2017). Senare tids forskning 
visar att förskolan har en djupgående påverkan på barn under de första 0–6 åren (McGurk, 
Caplan, Hennessy & Moss, 1993, refererad i Sommer, 2005). Sandvik (2009) menar att de 
tidiga nära relationerna till framförallt föräldrar, men också andra omsorgspersoner i barnets 
närhet, såsom släktingar och pedagoger i förskolan blir oerhört viktiga för barnens 
självutveckling. Enligt Brodin och Hylander (2002) utgör familjen och förskolan de två 
viktigaste.  

I förskolans läroplan nämns inte självkänsla (Skolverket, 2016). Men enligt läroplanen är 
förskolläraren är ansvarig för att varje barn får uppleva sitt eget värde. Förskolan ska sträva 
efter att varje barn utvecklar tillit till sin förmåga, och sin identitet och känner trygghet i den 
(ibid). Det gör det möjligt att förstå att arbetet med barns självkänsla som indirekt uttryckt i 
läroplanen. I läroplanen skrivs att barn tillägnar sig etiska värden genom konkreta upplevelser, 
och de vuxna beskrivs som förebilder. Förskolan ska vara likvärdig och hänsyn ska tas till barns 
olika förutsättningar och behov och anpassas till alla barn i förskolan (Skolverket, 2016). 
Dessutom ska förskolan vara en del i att främja barnens utveckling till ansvarsfulla människor 
och samhällsmedborgare, samt ”lägga grunden till att barnen på sikt kan tillägna sig de 
kunskaper som utgör den gemensamma referensram som alla i samhället behöver” (Skolverket, 
2016, s. 6). 
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Metod 
I detta avsnitt beskrivs den metod och det tillvägagångssätt som använts i studien. Kapitlet 
inleds med att beskriva kvalitativ metod som utgångspunkt för undersökningen. Därefter följer 
en beskrivning av intervjuer som datainsamlingsmetod. Vidare presenteras urval, 
genomförande samt hur det insamlade materialet bearbetats, analyserats och tolkats. 
Avslutningsvis beskrivs hur jag förhållit mig till de forskningsetiska principerna. 
 
Kvalitativ metod 
Enligt Ahrne och Svensson (2015) har det länge funnits en skarp skiljelinje mellan kvalitativa 
och kvantitativa metoder. Backman, Gardelli, Gardelli och Persson (2012) beskriver emellertid 
att denna åtskillnad alltmer kommit att ifrågasättas. En invändning är att själva metoden, eller 
tillvägagångssättet, inte går att beskriva som kvalitativt eller kvantitativt. Istället menar 
författarna att det är möjligt att tala om data som kvalitativa eller kvantitativa. Kvantitativa data 
går att representera i siffror, medan kvalitativa data istället handlar om människors 
uppfattningar eller upplevelser av omvärlden, där tolkning utgör ett centralt inslag i 
undersökningen (ibid.). Även Ahrne och Svensson (2015) framhåller  att det kan vara lättare att 
tala om kvalitativa och kvantitativa data än metoder. Intervjusamtal och 
observationsanteckningar beskrivs av författarna som kvalitativa data. Backman et al., (2012) 
framhåller att det istället för en strikt uppdelning mellan kvalitativ och kvantitativ handlar om 
två ändar av ett spektrum, där studiens frågeställning, d.v.s. vad man är intresserad av att få 
kunskap om, är av betydelse. Eftersom jag var intresserad av förskollärares uppfattning av 
självkänsla deras beskrivning av sitt arbete med barns självkänsla valde jag att utgå från en 
kvalitativ metod i min studie.  

En annan invändning mot distinktionen mellan kvalitativ och kvantitativ är enligt Backman, 
et al. (2012), att det inte helt går att separera kvalitativ från kvantitativ, eftersom det exempelvis 
i en kvalitativ undersökning är svårt, om inte omöjligt, att inte blanda in frågor såsom ”hur 
många” eller ”hur mycket”. Miles och Huberman (1994) beskriver att siffror ofta ignoreras i 
kvalitativ forskning. Men när vi identifierar ett tema eller ett mönster, eller när vi gör 
generaliseringar för att exempelvis kunna säga att något sker oftare än något annat, ligger det 
alltid någon form av räknande bakom (ibid.). Detta gäller således även i denna studie. I 
resultatet använder jag ibland ett kvantitativt språk. Min huvudfokus har dock inte varit hur 
många förskollärare uttrycker något, istället har det handlat om att tolka betydelsen av de 
beskrivningar som förekommer.  
 
Intervjuer 
Enligt Kvale och Brinkmann (2014) söker den kvalitativa forskningsintervjun förstå världen ur 
undersökningspersonernas perspektiv. Med hjälp av den kvalitativa intervjun kan mening sökas 
i informanternas erfarenheter. Det finns olika typer av intervjuformer såsom exempelvis 
narrativa, eller diskursiva, vilka kan användas i olika syften. Det finns enligt Kvale och 
Brinkmann både praktiska och etiska nackdelar med att i förväg välja en strategisk metod för 
intervjun. Författarna menar att en god kvalitativ intervju ofta kräver spontanitet, vilket gör att 
en alltför strategisk planering kan vara till nackdel. Även Eriksson-Zetterquist och Ahrne 
(2015) anser att det knappast är önskvärt att dra alltför tydliga gränser mellan olika intervjuer. 
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Dock är det viktigt att vara väl förberedd inför intervjun. De inledande förberedelserna bestod 
av att så långt som möjligt sätta mig in i tidigare forskning om självkänsla och självets 
utveckling. Inför intervjuerna skapades en intervjuguide, se bilaga 2 utifrån den förståelse jag 
tillägnat mig genom tidigare litteraturgenomgång. Bryman (2011) beskriver två huvudsakliga 
typer av intervjuer i den kvalitativa forskningen. I den ostrukturerade intervjun har intervjuaren 
enbart ett antal teman som minneshjälp under intervjun. Vid en semi-strukturerad intervju har 
intervjuaren förberett ett antal frågor i en så kallad intervjuguide. Intervjuaren har dock stor 
frihet att frångå intervjuguiden genom att anknyta till något som intervjupersonen sagt. 
Intervjufrågorna behöver inte heller ställas i den ordning som de står i intervjuguiden. I båda 
varianter är intervjun flexibel och fokus ligger på hur informanten uppfattar och tolkar vad som 
är viktigt när händelser, skeenden eller beteenden ska förklaras (ibid.). Intervjuerna i denna 
studie kan beskrivas som semistrukturerade, då frågor förberetts under olika teman. Under ett 
tema behandlades frågor som rörde beteenden i olika situationer. Eftersom sådana frågor skulle 
kunna upplevas laddade eller känsliga, var jag noga med att innan de ställdes, fråga 
informanterna om det kändes bra att svara på den typen av frågor. Dessa frågor ställdes för att 
för att få möjlighet till breddat och fördjupat analysmaterial och användes i alla intervjuer.  
 
Urval 
För att komma i kontakt med förskollärare tillämpades ett bekvämlighetsurval. Stukát (2011) 
beskriver att ett sådant urval innebär att man väljer de personer man lättast får tag på. Kontakt 
togs med förskolechefer och förskolor i två olika kommuner i norra Sverige. Kontakten togs 
via e-post och resulterade i fyra intervjuer. Intervjuer har således genomförts i fyra olika 
förskolor i två kommuner. Informanterna var alla förskollärare, vilket var ett medvetet val från 
min sida. Anledningen till detta var dels att förskollärare kan förväntas ha förvärvat kunskaper 
i ämnet genom sin utbildning och sitt uppdrag, dels att förskolläraren är ansvarig för att arbetet 
sker i enlighet med läroplanen (Skolverket, 2016). Detta kan beskrivas som ett strategiskt val 
enligt Stukát (2011). Kvale och Brinkmann (2014) beskriver att antalet informanter i en 
kvalitativ intervjustudie kan variera beroende på tid och resurser för undersökningen. 
Nackdelen med för få informanter är att resultatet blir svårt att generalisera. Ett för stort antal 
informanter gör istället att tolkning och analys riskerar att bli mindre djupgående (ibid.). Trost 
(2010) beskriver att ett sätt att gå tillväga är att inledningsvis bestämma sig för ett antal 
intervjuer, och därefter fylla på med fler i efterhand. Inledningsvis gjorde jag tre intervjuer. 
Efter utskrift och genomläsning tog jag beslut att genomföra en fjärde intervju för att få ett 
fylligare material till analysen. Baserat på studiens begränsade omfattning, samt att jag inte 
hade för avsikt att generalisera gjorde jag bedömningen att fyra informanter var ett rimligt antal. 
 
Genomförande 
En pilotintervju genomfördes för att testa att frågorna fungerar som jag tänkt, samt min egna 
förmåga som intervjuare. Trost (2010) beskriver det som en provintervju, och menar att en 
sådan kan göras med en bekant när man som intervjuare är osäker. Den person som deltog i 
provintervjun var en bekant som är universitetsutbildad beteendevetare och arbetar som 
behandlingspedagog med barn och unga. Efter provintervjun justerades intervjuguiden för att 
på ett bättre sätt svara mot studiens syfte. Det material som framkom i provintervjun är inte 
inkluderat i studiens resultat. Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) beskriver att platsen för 



   

 17 

intervjun är en faktor som påverkar förhållandet mellan den som intervjuar och den intervjuade. 
En intervju som genomförs hemma hos någon, eller på dennes arbetsplats kommer att påverka 
hur denne vill presentera sig själv. Intervjuerna genomfördes på respektive förskollärares 
arbetsplats. Att genomföra intervju på någons arbetsplats kan innebära att informanten vill 
uttrycka saker om sig själv som är fördelaktiga i just den miljön (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 
2015). Innan intervjun påbörjades kontrollerades att informanter tagit del av informationsbrevet 
som mailats ut. En av informanterna hade inte det, men fick då möjlighet att läsa den utskrift 
av brevet som jag hade med. Vid intervjuerna var min utgångspunkt att ställa frågorna i samma 
ordning varje gång enligt den intervjuguide som användes, se bilaga 2. Genom att jag försökte 
vara följsam till intervjupersonernas svar, ställdes frågorna ibland i annan ordning. Ibland 
ställdes också följdfrågor för att förtydliga intervjupersonernas svar, vilket även det kunde leda 
till att ordningen på frågorna blev förändrad. Intervjuerna varierade i längd från 30 till 50 
minuter. Ljudinspelning användes vid varje intervju. En fördel med att använda ljudinspelning 
är att det ger möjlighet att återgå till intervjun och lyssna upprepade gånger på vad som sagts 
(Trost, 2010). En nackdel kan vara att informanten känner sig besvärad. Trost menar dock att 
de flesta vänjer sig och glömmer bort att de blir inspelade. Efter varje intervju fördes korta 
anteckningar om sådant som noterats under intervjun som inte kunde fångas upp av mikrofonen, 
såsom icke verbala uttryck, min egen upplevelse eller annat som vid intervjun uppfattades 
relevant att notera. 
 
Bearbetning, tolkning och analys 
Alla intervjuer transkriberades ordagrant och lästes därefter igenom upprepade gånger. Enligt 
Rennstam och Wästerfors (2015) kan vi på detta sätt bli förtrogna med vårt material, och 
därefter dela upp eller ordna det på något sätt. Författarna menar att man bör ta sig an materialet 
som om det vore första gången, för att öppna upp för möjligheten att se nytt. Vid 
genomläsningen av de utskrivna intervjuerna försökte jag bortse från tidigare satta rubriker och 
vara öppen för nya samband och meningar. Inledningsvis skrevs spontana kommentarer i 
marginalen på utskrifterna. Rennstam och Wästerfors poängterar att spontaniteten är illusorisk, 
eftersom det byggts upp en förförståelse genom inläsning på teori och litteratur. Min ambition 
var dock att vara öppen och nyfiken.  

Kvale och Brinkmann (2014) presenterar tre olika centrala former för analys av 
intervjutexter. En av dessa är analys med fokus på meningen i vad som sägs vilken är inspirerad 
av hermeneutisk texttolkning där även uttolkarens förkunskaper och frågor till texten får 
betydelse för den tolkade meningen. Den inledande litteraturgenomgången och sådant som 
presenteras i bakgrunden, samt mina forskningsfrågor påverkade hur jag tog mig an texten och 
således den analys som följde. Efter hand som materialet lästes igenom kategoriserades det och 
meningen i långa uttalanden reducerades till några kategorier, vilka grovt kunde sorteras under 
de forskningsfrågor som används i inledningen. I föreliggande studie var avsikten att med hjälp 
av den transkriberade texten dels skapa en förståelse av informanternas beskrivning av 
självkänsla och hur de arbetar med självkänsla, dels att genom informanternas beskrivningar 
tolka vilken betydelse deras förståelse, och förhållningssätt kan ha för barns självkänsla i ett 
vidare perspektiv. I studien har jag haft för avsikt att tolka meningen i det som uttrycks. Detta 
har även tolkats i en vidare mening som kanske inte är direkt uppenbar för informanten. Det 
innebär att vissa av informanternas svar har handlat om beteenden i olika situationer. Svaren 
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har sedan analyserats och tolkats mot litteratur som presenteras i studiens bakgrund, för att 
skapa förståelse för hur arbetet i verksamheten påverkar barns självkänsla. Den tidigare 
litteraturgenomgången har utgjort en teoretisk ram som både öppnat upp för möjliga tolkningar, 
samtidigt som den också begränsat mig från andra möjliga tolkningar.  
 
Etiska överväganden 
Kvale och Brinkmann (2014) beskriver att intervjuforskning är genomsyrad av moraliska och 
etiska frågor. Interaktionen mellan respondent och intervjuare påverkar intervjupersonen och 
kunskapen som produceras genom intervjuundersökning påverkar förståelse av människans 
villkor. En etisk problematik ligger i att privata liv ska presenteras på den offentliga arenan. 
Författarna skriver att potentiella etiska frågor bör beaktas redan i inledningsskedet. 
Vetenskapsrådet (2002) har formulerat fyra etiska krav som ska följas; informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Nedan presenteras hur jag i min 
studie förhållit mig till dessa. 

Informerat samtycke handlar om att undersökningspersonerna ska informeras om syftet med 
undersökningen (Kvale & Brinkmann, 2014). Det betyder också att information ges om 
eventuella risker med deltagande och hur undersökningen är upplagd i stort. I samband med 
kontakt med chefer informerades om syftet med studien. Författarna beskriver att informerat 
samtycke även innebär att deltagaren ska informeras om att studien är frivillig och att de kan 
avbryta när som helst. När valet av informanter avgjorts skickades ett brev med information om 
mitt syfte med studien se bilaga 1. Här informerades även om att deltagandet var frivilligt och 
att de när som helst kunde ångra eller avbryta sin medverkan utan att behöva ange skäl till detta. 
Konfidentialitetskravet handlar om att alla personer som ingår i en undersökning ska ges 
konfidentialitet och att personuppgifter ska förvaras så att obehöriga inte kan få tillträde till dem 
(Vetenskapsrådet, 2002). Konfidentialitetskravet har tillämpats genom att jag vidtagit åtgärder 
för att försvåra för utomstående att identifiera enskilda individer samt att jag säkerställt att det 
inspelat materialet förvarats på ett säkert sätt och att ingen annan än jag haft tillgång till det. 
Nyttjandekravet innebär att alla uppgifter som samlats in endast ska användas för forsknings-
syfte (ibid.). I brevet informerades om att resultatet av undersökningen skulle presenteras i 
examensarbetet.  
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Resultat 
Nedan presenteras resultatet av den empiriska undersökningen. Utifrån intervjusvaren har en 
uppdelning gjorts utifrån tre olika områden med koppling till de inledande forskningsfrågorna. 
Det första området behandlar forskningsfråga ett och två, och där presenteras hur förskollärare 
ser på begreppet självkänsla och dess betydelse. Det andra området omfattar forskningsfråga 
tre och här synliggörs arbetet i verksamheten med koppling till barns självkänsla.  

Under varje område presenteras en sammanställning av förskollärares svar vilka styrks med 
citat från de transkriberade intervjuerna. I citaten har tre punkter använts för att markera att text 
uteslutits från citatet, medan fyra punkter visar att text uteslutits mellan två meningar.  
 
Självkänsla och dess betydelse 
Begreppet självkänsla 
Resultatet visar att flera av förskollärarna beskriver självkänsla som något inre, som inte är 
kopplat till prestationer. Det handlar om en grundtrygghet och hör ihop med en värdering av 
sig själv, och känslan av att duga som person. En förskollärare beskriver det som: ”Självkänsla 
är mer dina inre tankar om dig själv, mera vad är jag, inte vad jag gör”. En annan förskollärare 
beskriver:  
 

… självkänsla för mig är den känsla du har inom dig … alltså att du duger för den du är på 
något sätt. En grundtrygghet ... känslan om dig själv. Inte för vad man gör, inte för 
prestationer, för då tänker jag att det är självförtroende.  

 
Flera av förskollärarna anser också att det är skillnad mellan självförtroende och självkänsla. 
Självförtroende handlar i motsats till självkänsla om yttre faktorer, och är kopplat till görandet 
och prestationer: ”Självförtroende är mer vad jag presterar … resultat av vad jag gör, är jag 
duktig på att hoppa, springa, alltså mer görande.” En av förskollärarna nämner även att 
självförtroende är kopplat till yttre egenskaper såsom utseende: ”Jo jag tänker det, att det blir 
mera det här yttre, …en del kanske kan vara självsäkra, vuxna människor som fått höra att de 
ser bra ut … det blir mer det yttre”. En förskollärare beskriver att självförtroende är 
situationsberoende, vilket innebär att man kan vara bra i exempelvis en idrottsgren, och därför 
kan ha bra självförtroende just där, men sämre självförtroende i en annan situation. Trots att 
flera förskollärare ser en skillnad mellan självförtroende och självkänsla anser en del av dem 
att gränsen kan vara hårfin, och att det ibland kunde vara svårt att avgöra vad som var vad. En 
förskollärare beskriver att självkänsla och självförtroende ”går lite hand i hand”. Medan en 
annan förskollärare beskriver att det i situationer då självkänslan stärks, också kan handla om 
att görandet, och självförtroendet är inblandat. Det utrycks också att det inte finns någon 
skillnad mellan självkänsla och självförtroende, och att det är ungefär samma sak. Det blir då 
också lite svårt att beskriva vad självkänsla är, och beskrivningen glider istället över i arbetet 
med självkänsla. 

 
Självkänslans betydelse  
Förskollärarna förknippar god självkänsla hos barn med att våga, att ha en inre trygghet och att 
känna att man duger som man är: ”De kan ta för sig mer, tror på sig själv och vill göra. Kan på 
ett lättare sätt framföra vad de vill göra”. Förskollärarna beskriver att god självkänsla hänger 
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ihop med trygghet och att veta att man duger: ” … har du en god självkänsla … då är du ju 
ganska trygg och stabil oavsett vad som händer runtomkring så vet du att, jag är jag och jag 
duger”. Barn med god självkänsla beskrivs som mindre vilse, och mer trygga när rutiner ändras. 
En del av förskollärarna nämner de egna tankarnas betydelse för självkänslan och anser att vi 
tänker bättre tankar om oss själva om självkänslan är god, vilket gör att misslyckanden inte 
leder att vi dömer oss själva för hårt. En förskollärare säger: 
 

Jag kan också ha råd att lyckas eller misslyckas … alltså en hög självkänsla, då gör det 
ingenting att jag har en dålig dag på jobbet och gör fel, för då tänker jag att, idag var det en 
sån dag, det var inte jag som var felet … . 

 
Omvänt menar förskollärarna att osäkerhet och att inte våga, hör samman med låg självkänsla. 
Rädslan att misslyckas anses vara den bakomliggande orsaken. Relationer med andra 
framkommer som viktigt i dessa sammanhang, och rädslan för omgivningens reaktioner 
beskrivs ha koppling till att känna sig osäker och inte våga. En del av förskollärarna beskriver 
att misslyckanden och motgångar kan få större betydelse om självkänslan är låg ”… då blir det 
ju lätt att man … kraschar lite. Åh jag gjorde fel, jag måste visa att jag kan det här”. De inre 
tankarnas betydelse för hur vi hanterar misslyckanden, och värderar oss själva uttrycks av en 
förskollärare:   
 

Om jag inte tror att jag duger, då kanske inte mina handlingar heller duger. Fast de skulle 
kunna vara jättebra så tänker jag ändå, nämen det var inte nog bra, att man har som högre 
krav på nåt sätt att man inte duger, för att man i grund och botten tror att man inte duger.  

 
Förskollärarna nämner att barn med låg självkänsla ofta drar sig undan. En av dem beskriver 
ett barn med låg självkänsla är mera tystlåten, och ofta leker själv. Samma förskollärare anser 
att ett barn med låg självkänsla är ett barn som kanske lätt glöms bort. Barn med lägre 
självkänsla blir även synliga i situationer när rutiner förändras, vilket kan bero på att tryggheten 
ligger i rutinerna, eller i kompisarna: ”Har du inte en god självkänsla, då kan det ju bli en krasch, 
för att … tryggheten låg kanske i det ytliga, i kompisarna eller i att jag går in i det här rummet 
när jag läser”.   

Vad gäller risker med låg självkänsla lyfter en del förskollärare fram långsiktiga effekter 
såsom depression, missbruk och exempelvis inverkan på val av utbildning och yrke. Även fler 
misslyckanden, eftersom det saknas en tro på den egna förmågan både i handling och som 
person. Förskollärarna nämner även risken för nedstämdhet och att inte våga ta plats eller synas. 
En förskollärare menar att man kan uppleva mer oro därför behöva jobba med självkänslan, 
men beskriver inte några direkta risker, utan lyfter istället fram barns olikheter och att det, 
särskilt när barnen är små, handlar om vuxnas tolkningar. Förskolläraren nämner att det kan 
finnas en risk att inte låta barn vara som de är: ”då går ju de vuxna in med det synsättet att 
barnen … alla behöver stärkas, att det är något som kan förbättras, att det barnen har är inte 
bra”. En förskollärare uttrycker att självkänslan är viktigare än självförtroendet, medan en 
annan anser att de är lika viktiga, men att ha en god självkänsla är en bättre grund, för att veta 
att man duger utan att behöva prestera.  
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Arbetet i förskolan och barns självkänsla 
Förhållningssätt och ansvar 
Resultatet visar att förskollärarna anser att de med sitt förhållningssätt kan påverka barns 
självkänsla. En förskollärare framhåller att förhållningssättet hjälper till att påverka i rätt 
riktning, och lyfter fram vikten av ett gemensamt förhållningssätt som genomsyrar 
verksamheten. En förskollärare lyfter fram förhållningssättet som bland det viktigaste i arbetet 
med självkänsla, och talar om skillnaden mellan pedagogisk verksamhet och barnpassning, där 
det i pedagogisk verksamhet handlar om att göra medvetna val, och väva ihop allt man gör i en 
läroprocess:  
 

… skillnaden mellan en pedagogisk verksamhet, och barnpassning är att du gör ett 
medvetet val. Som pedagog gör du ett medvetet val, du väver in allt. …. Är du bara här för 
att passa barn. Då har man ingenting på förskolan att göra. Utan det ska vara 
förhållningssätten, det ska vara en läroprocess. Allt i verksamheten är en läroprocess. 
 

Resultatet visar även att förskollärarna anser att de genom sin yrkesroll har ett stort ansvar för 
barns självkänsla. Barns olikheter framkommer genomgående i alla intervjuer som viktigt att ta 
hänsyn till vid arbetet med självkänsla. En förskollärare beskriver att det går att vara antingen 
personlig, professionell och privat när man jobbar i barngrupp, och betonar vikten av att ha ett 
professionellt bemötande. En annan förskollärare framhåller förskolans ansvar, och uttrycker 
betydelsen av att stärka barns självkänsla redan när de är små: 
 

Jag tror att man måste stärka dom här och nu för att du kan kanske inte börja direkt … det 
hjälper väl alltid, men är du redan tjugofem år gammal, och inte tror alls på dig själv och 
ditt eget värde, du har ingen trygghet i dig, så är det nog motigare. För de här [barnen] är 
ju lättare att få med sig … det har inte gått för många år som du bara kastat bort att du är 
dålig.   

 
Förskollärarna beskriver att arbetet med barns självkänsla sker i en kontinuerlig process i 
vardagen. Pedagoger nämns som viktiga förebilder. Att ha ett gemensamt förhållningssätt 
framhålls som betydelsefullt. Ett antal områden tycks centrala gällande barns självkänsla; att 
kunna lyfta det positiva och bekräfta barn, visa respekt/tillsägelser och att utmana barn. 
Nedanstående resultat presenteras utifrån dessa områden. Det innebär dock inte att 
beskrivningarna endast kan tolkas på detta sätt, eftersom alla områden överlappar varandra till 
viss del.  

 
Lyfta det positiva och bekräfta barn 
Förskollärarna betonar vikten av att lyfta det positiva hos varje individ. Det betyder inte att vi 
ska säga att allt är bra alltid, men det är viktigt att inte glömma bort. Vad gäller självkänsla 
beskriver en förskollärare att det handlar om att se individen: ”Bara det gör ju att du stärks, om 
jag ser dig”. Ett annat exempel handlar om att lyfta det positiva om individen exempelvis genom 
att säga att barnet är snäll mot sin kompis, det vill säga inte för något det presterat, såsom hoppat 
högt, utan mera en inre egenskap. En förskollärare beskriver att de ibland under samling låter 
alla säga positiva saker om en person. Att få höra många positiva kommentarer om sig själv, 
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kan bidra till att barnet känner ett visst värde. Förskolläraren menar att detta kan skapa ett bättre 
klimat mellan barnen:  
 

Om alla kompisar säger något som är bra. … så kanske man då på nåt sätt kan höja ett 
värde. Då tror jag inte att de kan gå och putta eller retas eller kanske vara lika taskig den 
dagen. För att man har tänkt något snällt om den.  

 
En förskollärare framhåller att försöka förstå och anpassa sig, även om man inte alltid tänker 
likadant: ”Jag kan ha en plan med en samling och vi hamnar i något helt annat för att nåt annat 
var viktigare”. Eller vara nyfiken på vad det är barnen intresserar sig för, även om man själv 
ogillar det: ”… fast man själv kan tycka att usch, som nu när de håller på att gräva i geggan. 
Jag vill inte ens gå dit och titta men. Man kanske måste gå dit och titta och vara lite nyfiken ...”.  

Förskollärarna framhåller betydelsen av att bekräfta barnen. Vad som bekräftas och på vilket 
sätt det görs kan variera. En del förskollärare betonar vikten av att bekräfta barns känslor när 
de är ledsna eller arga genom att säga exempelvis ”jag ser att du är arg” varav en lyfter det som 
ett sätt att stärka självkänslan. Barnet måste få känna att deras känslor är okej, och att de duger 
som de är även om de var ledsna, eller bråkade nyss. En förskollärare framhåller att man inte 
bör ignorera, eller avfärda barnets känsla utifrån hur man själv ser på en situation: ”Man måste 
respektera deras känsla… även om man kan tycka att det är som banalt, men jag tror att det är 
jätteviktigt. Man måste ju få vara ledsen, hur ska du annars kunna vara glad”. Förskolläraren 
poängterar dock att beteendet som följer av känslan inte alltid är okej. En förskollärare beskriver 
att det är viktigt att först bekräfta känslan, men sedan påminna dem om regler och varför regeln 
bestämts: ”… jag ser att ni har jättekul, med det ni gör. Men, … kom ihåg att vi bestämde att 
…”. Flera förskollärare beskriver även att det är viktigt att bekräfta barnets känslor när det är 
frustrerat eller ledsen, för att sedan få möjlighet att hjälpa barnet på något sätt, exempelvis 
genom att hitta strategier när det hamnar i affekt: ”… det är helt okej att gråta om du gjort dig 
illa, eller om du är ledsen, eller om du längtar efter mamma eller pappa … Men när du vill 
förmedla en sak och börjar skrika, då är det ju svårt att höra”.  

En förskollärare berättar att de berömmer och bekräftar när barnet exempelvis i en 
måltidssituation lyckas ta för sig själv, och dela maten. Bekräftelsen ges ofta genom en speciell 
gest som ger uttryck för positiv feedback, och omvänt negativ feedback när barnet gör något 
mindre bra. Denna typ av bekräftelse används även i andra sammanhang såsom i 
påklädningssituation eller i relationen med kompisar, eller när barnet klarar av att leka själv. En 
förskollärare betonar vikten av att vara medveten om vad som bekräftas, och undvika att värdera 
sådant som kläder, utseende eller egenskaper kopplade till kön. Exempelvis att undvika koppla 
flickors kläder till utseendet, eller pojkars kläder till tuffhet. Förskolläraren beskriver att barn 
ibland söker den bekräftelsen, och att det kan vara svårt att inte ge den:  ”Vad ska jag säga om 
den här som inte visar att, vad fin du är i din klänning, utan att istället -Hej, vad kul att se just 
dig idag. Jag tänkte på dig när jag gick … ”. Detta menar förskolläraren är viktigt för att barnet 
inte ska uppleva att vi anser att deras värde ligger i kläderna, eller någon annan yttre egenskap. 
En förskollärare beskriver också skillnad i att bekräfta barnet som person, eller prestation. Att 
bekräfta som person kan göras genom att säga till exempel ”vad snäll du är mot din kompis” 
vilket förskolläraren anser skapar en känsla av att vara en snäll person, som i förlängningen 
påverkar den bild man har av sig själv. 
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Respektera och tillrättavisa 
Resultatet visar att respekt för barnet är viktigt i arbetet med att stärka barns självkänsla. 
Respekt uttrycks exempelvis i resonemangen kring barns lek. Förskollärarna är eniga i att 
undvika pekpinnar eller abrupt avbryta en pågående lek på ett negativt sätt. De beskriver olika 
strategier att hantera när leken går överstyr, och regler bryts. Ett sätt kan vara att gå in i leken 
och påverka den inifrån: ”Då kan en pedagog gå in i leken och leka med barnen och få ner 
ljudet. … Inte avbryta deras lek”. Ytterligare en strategi är att intressera sig för leken och ställa 
frågor. Genom samtalet som uppstår kommer barnen antingen på själva att det kanske låter lite 
högt, eller så kan man uppmärksamma dem på de regler som finns. En av förskollärarna lyfter 
fram att det är viktigt att ifrågasätta vad man själv gör för att situationen ser ut som den gör. 
Kanske behövs en förändring i miljön, för att inte inbjuda till spring. Eller så kan man reflektera 
kring behovet att röra sig, och hitta på en rörelselek tillsammans.  

En förskollärare uttrycker att det aldrig är okej att bli arg på barnet i en konfliktsituation. 
När det handlar om ett litet barn som kanske slagit ett annat, beskriver förskolläraren att de 
försöker behålla lugnet och samtala med barnet och visa med en negativ gest att beteendet inte 
är okej. Bilder kan användas för att ge barnet möjlighet att uttrycka sig. Flera förskollärare 
beskriver att det kan finnas olika typer av ilska. När det handlar om utåtagerande barn lyfts 
vikten av att en vuxen befinner sig nära, och att genom samtal hjälpa dem att hitta andra 
strategier. ”… om det är något barn som är utåtagerande eller arg, då ser vi till att det är någon 
vuxen nära. Att hitta nya strategier för om de leker med kompisar eller vad det kan handla om. 
Och sen att vi pratar mycket”. Några förskollärare beskriver att det vid en konflikt är viktigt att 
låta båda parter berätta sin version, och undvika att lägga någon värdering i det som hänt. Istället 
bör fokus läggas på lösning, och strategier till nästa gång, för att stärka barnens relationer. En 
förskollärare betonar vikten av att uppmärksamma barnet på kompisens känslor och att samtala 
kring om kompisen blir ledsen när man gör på ett visst sätt, så kanske man kan ta med sig ett 
nytt sätt att tänka nästa gång. Att uppmärksamma barnen på sina egna känslor och andras 
känslor anser förskolläraren är viktigt för att barnet ska kunna förstå, och sätta gränser även i 
senare i livet. 
 

… vi samtalar och pratar om saker, och hur man känner ... hur känner sig kompisen. .… 
för att jag kan ju inte göra vad som helst, för att du kanske inte tycker att det är okej, och 
då får man säga stopp. Att barnen lär sig att sätta gränser … Att de vågar säga till ... kan 
vara mycket bra senare i livet, tänker vi.  

 
En förskollärare lyfter fram svårigheter gällande barn med särskilt behov och stöd, och anser 
att det lätt blir att barnen konstant får höra det som är negativt, vilket i längden kan skapa en 
dålig självkänsla. Att ofta få höra att man är jobbig på olika sätt kan bli som en självuppfyllande 
profetia, och göra att barnet lever upp till det som förväntas. I samband med detta nämner 
samma förskollärare lågaffektivt bemötande som arbetssätt, där sunt förnuft förkastas till 
förmån för olika metoder för att bemöta barn och ge dem möjlighet att lyckas. ”Så lågaffektivt 
bemötande, att använda metod… de menar att man ska använda metoder, sunt förnuft ska du 
inte använda. Du måste ha olika metoder för att bemöta för att de här barnen ska få lyckas”. 
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Utmana, lyckas och misslyckas 
En del av förskollärarna framhåller betydelsen av att ge barnen ansvar och utmaningar utifrån 
deras eget intresse och förmåga, för att på detta sätt skapa möjligheter för barnen att lyckas och 
i förlängningen stärka självkänslan. Förskollärarna poängterar betydelsen av att ge barn ansvar 
i vardagssituationer, men en av dem framhåller vikten av att låta barnen känna att pedagogerna 
tror de kan. Detta innebär enligt förskolläraren att undvika att skapa en förväntan om att de inte 
kan, och en känsla av ”nu ska ni få lära er”. Istället handlar det om att erbjuda barnen 
möjligheter, och att coacha dem till att lyckas. Det kan till exempel handla om en 
påklädningssituation, där barnet kämpat länge med att dra över byxbenet över skon, och tillslut 
lyckas. Den glädjen över att lyckas skulle det inte fått möjlighet att känna om barnet servats. 
Förskolläraren anser att det stärker självkänslan, men säger samtidigt att det även är kopplat till 
görandet, vilket gör det svårt att dra gränsen mellan självkänsla och självförtroende. 
Förskollärarna talar även om att anpassa omgivningen för att skapa möjligheter för barnet. En 
förskollärare beskriver att genom att dela upp barnen i mindre grupper och anpassa gruppernas 
sammansättning försöker de skapa förutsättningar för alla individer att våga synas och våga 
prova. På detta sätt förklarar förskolläraren att möjligheter att lyckas också skapas. 
Förskollärarna är eniga i att det är viktigt att respektera barnets vilja och att det aldrig är okej 
att tvinga ett barn att exempelvis delta i något de inte vill, däremot försöker man uppmuntra 
eller locka litegrann för att få barnet att prova. En annan förskollärare poängterar vikten av att 
inte pressa för hårt i vissa situationer och hänvisar till ny kunskap om att även små barn kan ha 
social fobi och verkligen inte vill vara i centrum. Tvingar man ett sådant barn kan det mycket 
negativa konsekvenser. Förskolläraren lyfter att barn kan delta på olika sätt, och det är deras 
egen upplevelse av deltagandet som är viktigt. Även om pedagogerna anser att ett barn inte 
deltagit, kan barnet mycket väl själv beskriva att de har varit med. 
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Diskussion 
Kapitlet inleds med en metoddiskussion, där den metod som använts i studien diskuteras. Här 
behandlas även begreppen reliabilitet och validitet. Därefter följer en resultatdiskussion där 
resultatet diskuteras i relation till den litteratur som presenterats i bakgrunden. Vidare följer en 
avslutande diskussion. Avslutningsvis beskrivs implikationer för yrkesuppdraget och förslag 
ges till fortsatt forskning.  
 
Metoddiskussion 
Validitet handlar enligt Kvale och Brinkmann (2014) om i vilken utsträckning en metod 
undersöker vad den är avsedd att undersöka. Genom att använda intervjuer har jag fått möjlighet 
att ta del av förskollärarnas egna beskrivningar av självkänsla, och hur de beskriver sitt arbete 
i olika situationer. Jag anser att den valda metoden fungerat väl och gett en stor mängd 
användbara data som gjort att jag kunnat svara på studiens syfte. En kombination av intervju 
och observation hade dock kunnat tillföra ett djup, och möjliggöra en ännu bättre förståelse för 
hur arbetet i verksamheten påverkar barns självkänsla.  

Kvale och Brinkmann (2014) menar att validering inte bara ska göras av slutprodukten, utan 
bör genomsyra hela forskningsprocessen. Under intervjusituationen handlar validitet enligt 
författarna om tillförlitligheten i informanternas rapporter, och kvaliteten på intervjuerna. 
Bjørndal (2005) menar att kvaliteten på den information som fås under en intervju är beroende 
av det klimat som intervjuaren lyckas skapa med intervjupersonen. För att undvika att det ska 
kännas som ett förhör, menar Bjørndal (2005) att det är viktigt att visa respekt för informanten, 
och intresse för det informanten talar om. Under intervjuerna lyssnade jag aktivt, med hjälp av 
ögonkontakt och nickningar. Ibland användes parafrasering, där informanternas svar 
sammanfattades. Detta gjordes för att försäkra mig om att jag uppfattat svaren på rätt sätt, men 
visade också att jag var uppmärksam på informanternas svar. Enligt Bjørndal finns det en risk, 
särskild när intervjufrågor upplevs laddade, att informanten svarar det som förväntas och anses 
mer positivt i sammanhanget. Stukát (2011) beskriver det som hur ärliga informanternas svar 
är och menar att det påverkar undersökningens validitet. Osanna svar behöver inte vara 
medvetna, utan kan handla om att informanten svarar på sätt som förväntas mer önskvärda 
enligt Stukát. Genom att försöka skapa en förtroendefull situation, och undvika att med 
kroppsspråk, eller uttryck möta informanters svar på olika sätt, anser jag att denna felkälla 
minskats, även om den inte helt går att motverka.  

Själva intervjusituationen påverkar också reliabiliteten i studien. Reliabiliteten handlar enligt 
Stukát (2011) exempelvis om feltolkning av frågor av informanten, eller feltolkning av svar av 
intervjupersonen. Reliabiliteten kan också påverkas av yttre störningar under intervjun, 
gissningar eller felskrivningar. Alla intervjuer genomfördes avskilt, utan störande moment från 
omgivningen. Från min sida fanns inte heller någon tidspress utan informanterna gavs tid att 
tala så länge de ville kring varje fråga. Eftersom intervjuerna genomfördes i respektive förskola, 
finns möjlighet att informanterna kan ha upplevt tidspress. Det var dock inte något jag lade 
märkte till under intervjuerna. Genom ljudinspelningen motverkades att felskrivningar och 
gissningar skulle påverka den senare analysen. Även den parafrasering som användes 
motverkade att informanternas svar missuppfattades. Kvale och Brinkmann (2014) beskriver 
att reliabiliteten även kan påverkas av kategoriseringen av informanternas svar. Vid 
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bearbetningen av det insamlade materialet skapades kategorier utifrån den förförståelse som 
tillägnats genom den inledande litteraturgenomgången, samt insamlade data. Kategorierna 
hjälpte mig att få en överblick över resultatet och underlättade analysarbetet. Den inledande 
litteraturgenomgången och det som presenteras i bakgrunden har legat till grund för de 
tolkningar som gjorts av informanternas beskrivningar, och visar således på en möjlig förståelse 
av dem. En annan bakgrund skulle kunna ge möjlighet till andra tolkningar, och således andra 
förståelser av hur arbetet i förskolan kan påverka barns självkänsla.  

Reliabiliteten kan också påverkas av kvaliteten på utskrifterna. Transkriberingen av 
intervjuerna gjordes ordagrant, och inkluderade pauser. Detta gjordes för att vara säker på att 
inte missa något i det som sades. Kvale och Brinkmann (2014) framhåller dock att en utskrift 
alltid handlar om en tolkning. Det är den som transkriberar ljudinspelningen som avgör vart en 
mening tar slut, och vad som ska tolkas som paus. Var punkter och kommatecken placeras kan 
förmedla olika betydelser i en skriven text enligt författarna. För att undvika att den avsedda 
meningen från informanterna skulle feltolkas avlyssnades ljudinspelningarna upprepade gånger 
under bearbetningen av de transkriberade intervjuerna. Detta hjälpte mig att minnas hur något 
hade sagts, vilket lätt kan försvinna i skriven text. Vad gäller validiteten i utskriften menar 
Kvale och Brinkmann att ordagranna utskrifter lämpar sig bäst för språklig analys, medan en 
litterär stil kan vara fördelaktig när avsikten är att förmedla en mening till läsaren. I mitt fall 
ansåg jag att en ordagrann utskrift var mer fördelaktig då jag upplever att den bevarar samtalet 
på ett bra sätt, samtidigt som ljudinspelningen är möjlig att återgå till om något känns oklart 
under meningstolkningen. Transkribering gjordes, och analys påbörjades i nära anslutning till 
varje intervju, när denna fortfarande var färsk i minnet. Genom detta, samt att ordagrant 
transkribera intervjuerna och därmed undvika en för snabb tolkning vill jag påstå att 
reliabiliteten höjts och att utskrifter varit valida.  

Den förberedelse som gjordes innan intervjuguiden utformades och intervjuer genomfördes 
upplevde jag som värdefull, då det gjorde att frågor kunde utformas som möjliggjorde en 
djupare analys, och gjorde också att de följdfrågor som ställdes var relevanta för studiens syfte. 
Detta, menar jag, har gjort att jag med hjälp av vald metod kunnat undersöka det jag avsett att 
undersöka vilket stärker validiteten i studien såsom tidigare nämnts. Enligt Bryman (2011) kan 
det vara svårt att generalisera resultatet i en kvalitativ studie, eftersom de personer som 
intervjuats inte kan sägas vara representativa för en population. Det är därför inte möjligt med 
hjälp av denna studie säga något om hur förskollärare beskriver självkänsla och dess påverkan 
på individer, eller hur arbetet i förskolor påverkar barns självkänsla generellt, vilket inte heller 
var min avsikt. Bryman framhåller att det i en kvalitativ studie istället handlar om att 
generalisera resultatet till teori, vilket innebär att det är kvaliteten på de teoretiska slutsatser 
som formulerats utifrån insamlade data som avgör generaliserbarheten. Jag menar därför att de 
analyserade situationerna och de slutsatser som dragits i denna studie kan skapa en förståelse 
för hur liknande bemötanden eller sätt att agera i olika situationer i andra förskolor skulle kunna 
påverka barns självkänsla.   
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Resultatdiskussion 
Resultatdiskussionen följer samma struktur som resultatkapitlet där forskningsfrågorna ett och 
två presenteras under rubriken: självkänsla och dess betydelse för individen. Den tredje 
forskningsfrågan behandlas under rubriken: arbetet i förskolan och påverkan på barns 
självkänsla. Varje delområde avslutas med en kort sammanfattning där det viktigaste lyfts fram. 
 
Självkänslan och dess betydelse för individen 
Begreppet självkänsla 
Flera av förskollärarna beskrev självkänsla som något inre, som hänger samman vårt varande. 
Detta överensstämmer med flera författares beskrivning av självkänsla (Johnson, 2003; Juul, 
1995; Krantz Lindgren, 2014). De förskollärare som beskriver självkänsla på detta sätt kopplar 
samman den med en grundtrygghet, och beskriver att den påverkar de tankar vi har om oss själv 
och om känslan att duga som person. Det kan också jämföras med den emotionellt baserade 
självkänslan såsom Mruk och Skelly (2017) samt Johnson (2003) beskriver den, där 
upplevelsen av det egna värdet baseras på känslor och självkänsla ges av andra genom spegling. 
Den hänger också samman med Johnsons beskrivning av inre självkänsla, där barndomens 
betydelse framhålls och yttre bekräftelse samt barns temperamentsfaktorer påverkar 
självkänsla.  

Resultatet visade även att flera förskollärare beskrev en skillnad mellan självförtroende och 
självkänsla. De beskrivningar som gjordes av självförtroende, som något kopplat till görandet, 
prestationer eller yttre egenskaper överensstämmer med självförtroende såsom det beskrivs av 
Juul (1995), Krantz Lindgren, (2014) och även Johnson (2003). I samtalet framkom att det var 
en svårdefinierad skillnad mellan självkänsla och självförtroende. Den beskrivning som 
förskollärarna gjorde av självförtroende överensstämde i stort med den kompetensbaserade 
eller yttre självkänslan enligt Mruk och Skelly (2017) och Johnson (2003) där både prestationer 
och egenskaper som exempelvis utseende eller kompetens omfattas. Egenskaper som nämns av 
förskollärare, såsom ”att vara en bra kompis” eller ”att se bra ut” kan då förstås som faktorer 
kopplade till självkänsla. Att självförtroende av en förskollärare förklaras som 
situationsberoende, blir det som mest överensstämmer med självförtroende enligt Johnsons 
definition.  

Sammanfattningsvis visar studien att förskollärarna i högre utsträckning definierar 
självkänsla som den emotionellt baserade, inre självkänslan. Svårigheten att skilja på 
självkänsla och självförtroende kan tänkas hänga samman med svårigheten att definiera 
självkänsla även i litteraturen, där självkänsla kan förklaras på olika sätt, och där den yttre, 
kompetensbaserade självkänslan både i definition och hur den tillägnas, liknar självförtroende. 
Att inte alls skilja på självkänsla och självförtroende skulle kunna bero på samma anledning. 
Det skulle också kunna handla om att det inte reflekterats så mycket kring vad självkänsla är. 

 
Självkänslans betydelse för individen 
Förskollärarnas beskrivningar av självkänsla och god självkänsla skiljer sig väldigt lite. Av 
beskrivningarna är min tolkning att vid god självkänsla läggs större tyngd på medvetenheten 
om det egna värdet, och att kunna utnyttja den konstruktivt i olika sammanhang. En god 
självkänsla handlar enligt beskrivningarna om att man på grund av en inre trygghet kan tänka 
bättre tankar om sig själv och tar därav misslyckanden mindre hårt. Jag kopplar detta 
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resonemang till god inre självkänsla enligt Johnson (2003), där bastryggheten utgör ett skydd 
mot kriser. Förskollärarna beskriver omvänt låg självkänsla ger större konsekvenser vid 
misslyckanden, vilket styrker att det är den inre, emotionellt baserade självkänslan som 
förskollärarna utgår från i beskrivningarna. Att reaktionen på misslyckanden och självkänsla 
hänger ihop överensstämmer med flera författares resonemang (Brodin & Hylander, 2002; 
Lindwall, 2011; Olsson & Olsson, 2013). Till detta hör också att våga eller inte våga, vilket är 
en central del i förskollärarnas beskrivning av god eller mindre god självkänsla. Att våga i 
samband med relationer, kan förstås hänga samman med värderingen av sig själv och att vara 
trygg i att duga som man är, vilket kan förknippas med den inre emotionella självkänslan 
(Johnson, 2003). Men att våga i relationer kan också kopplas till yttre självkänsla, genom att 
social förmåga kan ses som en kompetens, som är en del av individen. Denna kompetens kan 
det finnas en uppfattning om att man antingen har eller inte har, vilket gör att individen känner 
sig mer eller mindre säker i olika situationer. Beroende på omgivningens reaktioner och den 
egna värderingen av prestationen kan den yttre självkänslan påverkas varje gång individen 
utsätts för situationen. Det skulle även kunna kopplas till högt självförtroende om det gäller 
något specifikt i sammanhanget, såsom att skapa kontakt med andra människor. En 
förskollärare beskrev att mindre god självkänsla kunde handla om att inte våga, på grund rädsla 
för omgivningens reaktioner. Detta menar jag utifrån ovanstående resonemang, skulle kunna 
härledas till både den inre grundtryggheten, och den kompetensbaserade självkänslan. Det sätt 
på vilket att våga förklaras av en annan förskollärare, såsom ”ta för sig mer” och ”tro på sig 
själv och vill göra” tolkar jag som att det handlar om att våga mer generellt, vilket på ett 
tydligare sätt blir jämförbart med hög yttre eller kompetensbaserad självkänsla enligt Johnsons 
beskrivning. Författaren menar att en individ med god yttre självkänsla är aktiv och gärna söker 
utmaningar. Att våga prova kan jämföras med att aktivt våga utmana sig själv.  

Vad gäller risker med låg självkänsla lyfts både långsiktiga och kortsiktiga effekter fram.  
De beskrivningar som förstås som långsiktiga är risken för depression, missbruk och inverkan 
på framtida val av utbildning eller yrke. Konsekvenser som missbruk och depression 
överensstämmer med de risker som Johnson (2003) framhåller och som relaterar till psykisk 
ohälsa. Även självkänslans inverkan på val framhålls av Johnson. De beskrivningarna jag tolkar 
som både kortsiktiga och långsiktiga handlar om att känna mer oro i olika sammanhang eller 
inte våga ta plats i olika situationer. Dessa konsekvenser är synliga hos barn redan i förskolan 
exempelvis genom att inte våga delta i aktiviteter eller andra sammanhang. De utgör samtidigt 
en möjlighet för förskollärare att uppmärksamma dessa barn, och genom det pedagogiska 
arbetet möjliggöra en förändring för dem. Brodin och Hylander (2002) och Sandvik (2010) 
framhåller förskolans betydelse för barns självutveckling. Detta överensstämmer med flera 
författares beskrivning av att grunden till självuppfattningen och självkänslan läggs tidigt i 
barndomen, och byggs upp igenom interaktion och samspel med andra (Brodin & Hylander, 
2002; Hundeide, 2006; Johnson, 2003; Sandvik, 2010; Stern, 2003). Tidigare forskning visar 
självkänslans inblandning i både lärande och psykisk ohälsa. Sznitman, et al. (2011) och 
Backman (2016) lyfter det psykiska välmåendes koppling till lärande och studieframgångar. 
Samtidigt som välmående också hänger ihop med självkänslan enligt bland annat Johnson 
(2003). Ingen av förskollärarna nämner konsekvenser av låg självkänsla kopplade till lärande 
eller studieframgångar, vilket skulle kunna bero på att sambandet, enligt den forskning jag tagit 
del av, går via psykiskt välmående, och därmed inte är så tydligt.  
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Sammanfattningsvis visar studien att förskollärarna beskriver att självkänslan påverkar 
individen på olika sätt. Det sätt på vilket att våga beskrivs av förskollärarna kan tolkas ha 
koppling till både den emotionella inre självkänslan och de kompetensbaserade yttre 
självkänslan. De risker som framkommer med att ha låg självkänsla kan förstås ha både 
långsiktig och en kortsiktig påverkan på individen. De kortsiktiga kan här tolkas vara en del av 
de som kan uppmärksammas redan i förskolan och således möjliga att påverka i verksamheten. 
Sambandet mellan självkänslan och psykisk ohälsa lyfts fram, men ingen av förskollärarna 
nämner dock att självkänslan skulle ha någon koppling till lärande och framtida 
studieframgångar, vilket skulle kunna bero på att sambandet enligt den forskning jag tagit del 
av är komplext, och att det därför inte är tydligt för förskollärarna. Det skulle också kunna bero 
på att de precis under intervjuerna inte reflekterade kring detta.  
 
Arbetet i förskolan och påverkan på barns självkänsla 
Lyfta det positiva, dela glädje och bekräfta  
Att lyfta det positiva genom att säga exempelvis att ett barn är snäll mot en kompis beskrivs 
som ett sätt att stärka självkänslan, medan att bekräfta en yttre egenskap såsom utseende istället 
beskrivs handla om att stärka självförtroendet. Jag tolkar det som att båda dessa skulle kunna 
beskrivas som något som är en del av mig, och som kan värderas av individen eller samhället, 
och därmed vara en del i den kompetensbaserade yttre självkänslan såsom Johnson (2003) 
beskriver den. Att vara snäll blir då en förmåga, eller kompetens, som kan tillägnas. Att få höra 
att man är en bra kompis, när man själv strävar efter att vara det, kan tolkas som det bidrar till 
att höja den yttre självkänslan, och därmed bredda den inre bastryggheten. Det överensstämmer 
också med Johnsons beskrivning av att det kompetensbaserade självkänslan byggs upp genom 
andras beröm av egna handlingar. Det är också möjligt att förstå att barnet på detta sätt 
positioneras som en snäll kompis, i enlighet med Hundeides (2006) beskrivning. I denna 
positionering ingår då en normativ styrning, eftersom pedagogen uppmärksammar och 
bekräftar det som värdesätts i kulturen. Denna bedömning av barnet bidrar till att bygga upp 
barnets självförståelse som snäll, vilket också ger stöd åt barnets självkänsla enligt Öhman 
(2008). Men enligt ovanstående resonemang är det den yttre självkänslan som stärks, vilket 
innebär att sådan bekräftelse inte är tillräckligt för att bygga upp en inre bastrygghet. I enlighet 
med Brodin och Hylanders (2002) beskrivning handlar självkänslan om att ha tillgång till alla 
sina känslor, och kunna använda dem. Att istället tona in barnets känsla när det gör vänliga 
handlingar mot en kompis skulle kunna tolkas stärka barnens inre, känslomässigt baserade 
självkänsla.  

Att skapa ett positivt klimat genom att låta barn säga positiva kommentarer till varandra 
under en samling, ses också som ett sätt att stärka självkänslan hos barn. Enligt Brodin och 
Hylander (2002) byggs barnets självkänsla upp genom att dela positiva och glädjefyllda känslor 
med andra. Om metoden leder till att det skapas ett mindre konfliktfyllt klimat, som innehåller 
fler positiva känslor och relationer mellan barnen kan det tolkas bidra till att skapa god 
självkänsla. I resultatet lyftes också vikten av reflektion kring hur de egna känslorna uttrycks 
och att inte själv visa sina känslor i en situation som upplevs otrevlig såsom när barnen leker 
med ”gegga”. Det skulle kunna tolkas positivt för barns självkänsla i enlighet med Brodin och 
Hylander som framhåller att utsatthet för någons avsmak sårar självkänslan mer än något annat. 
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Det är lätt att föreställa sig att ett barn som glatt gräver och leker med ”gegga”, kan bli sårad 
om en förskollärare, antingen verbalt, eller icke verbalt, uttrycker att det är äckligt.  

Resultatet visade att bekräftelse av barnets känslor när det är arga eller ledsna, genom att 
exempelvis säga ”jag ser att du är arg” eller ledsen, beskrivs som ett sätt att stärka barnets 
självkänsla. Detta kan jämföras med Sterns (2003) beskrivning av affektintoning, där det 
handlar om att dela ett känslotillstånd, men inte genom att exakt återge, eller imitera detta 
tillstånd. Att säga ”jag ser att du är arg” skulle då kunna jämföras med att verbalt matcha det 
inre känslotillståndet ilska hos barnet. Enligt Brodin och Hylander (2002) kan barnet på detta 
sätt lära sig känna igen och uttrycka sina känslor. Men eftersom intoningen kan göras på många 
sätt, både verbalt och icke verbalt, tolkar jag att det är viktigt att pedagogen är medveten om att 
även kroppsspråket signalerar något i detta läge. Att säga ”jag ser att du är arg”, med stressad, 
irriterad röst, samtidigt som man håller på med något annat, eller att säga det med vänlig röst, 
samtidigt som man böjer sig ned och tittar på barnet, signalerar olika saker. I båda situationerna 
kan kanske påstås att barnets ilska bekräftas verbalt, men upplevelsen för barnet torde skilja sig 
i de båda situationerna.  Detta överensstämmer med Niss och Söderströms (2006) beskrivning 
av att det behövs en känslomässig överensstämmelse mellan orden och hur de förmedlas. Med 
hjälp av Hundeides (2006) metakontrakt, och dold uppfostran, kan förstås att pedagogen i de 
olika situationerna för med sig sin kulturella bakgrund såsom barnsyn och kompetens och 
personlighet in i mötet, vilket ger olika möjligheter för barnet att förstå sig själv. Det ena sättet 
kan tänkas ge mer upphov till skamkänslor hos barnet, vilket kan vara negativt för självkänslan. 
Något resonemang kring denna känslomässiga överensstämmelse visar sig dock inte i resultatet. 
Resultatet visar däremot att flera förskollärare skiljer på känslan och beteendet. Genom att först 
bekräfta känslan och sedan hjälpa barnet att hitta en strategi för att själv hantera situationen, 
kan förstås som positivt för självkänslan utifrån Brodin och Hylanders (2002) beskrivning 
genom att det ökar känslan av kompetens. 

En icke verbal bekräftelse som görs med hjälp av en positiv gest i påklädningssituation eller 
när barnet gjort något bra mot en kompis beskrivs som en metod för att bekräfta barnen. Enligt 
min tolkning skulle detta kunna påverka barns självkänsla. Att bekräfta med den typen av gest 
kan förstås som en bekräftelse av en prestation eller en handling, som kanske mera liknar beröm. 
Ett sätt att visa att barnet gjort rätt eller varit duktig utan att säga det verbalt. I enlighet med 
Krantz Lindgren (2014) blir detta ett sätt att öka självförtroendet, medan det med hjälp av 
Johnsons (2003) resonemang skulle kunna handla om att stärka den yttre självkänslan, om det 
handlar om något som barnet själv värderar att lyckas inom. Såsom Öhman (2008) resonerar är 
det svårt att påverka självkänslan med beröm. Beroende på vad som bekräftas på detta sätt är 
det dock möjligt att tänka sig att självkänslan påverkas i olika omfattning.  

Resultatet visar också att det finns en medvetenhet om vad som bekräftas. Denna 
medvetenhet kan förstås som positiv för barnets självkänsla, eftersom det visar att 
förskollärarna är uppmärksamma på vad de bekräftar för att självkänslan ska stärkas. I 
resonemangen handlar det om att flytta fokus från exempelvis kläder eller en prestation, till att 
bekräfta personen. Det är dock en skillnad i att säga ”vad snäll du är”, eller ”vad kul att se just 
dig idag”.  Det senare handlar om att möta någon med glädje vilket enligt Brodin och Hylander 
stärker självkänslan.  

Sammanfattningsvis visar studien att barns självkänsla höjs genom att förskollärarna lyfter 
det positiva och delar glädje med barnen samt skapar positivt klimat. Resultatet visade att flera 
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förskollärare är medvetna om vikten av att bekräfta känslor, och även uppmärksamma på vad 
som bekräftas. Det är dock möjligt att tolka att det inte reflekteras så mycket kring hur barnens 
känslor kan bekräftas, vilket innebär att det finns risk för att det oftast är den yttre 
kompetensbaserade självkänslan stärks, eller att bekräftelsen istället kan förstås som beröm.  

 
Respektera och tillrättavisa 
Resultatet visar att olika strategier används när regler bryts i en lek. Det gemensamma i alla 
strategier är att på olika sätt försöka undvika att avbryta barnen negativt. Detta kan tolkas utifrån 
Brodin och Hylander (2002) som beskriver att skam är den känsla som nära förknippas med 
självkänsla, och som väcks när barnet plötsligt avbryts i något intressant och glädjefyllt. Genom 
att samtala, intressera sig för barnets lek, eller ta en roll i leken och påverka inifrån undviks att 
barnen känner i skam, vilket kan tolkas som fördelaktigt för barns självkänsla. Särskilt för de 
barn som redan har en låg självkänsla, då skamkänslan för dem skulle kunna leda till att de drar 
sig undan från situationer som skulle kunna bli positiva och således undviker situationer som 
skulle verka stärkande för självkänslan enligt Brodin och Hylander.  

Att inte bli arg på ett barn i en konfliktsituation kan även det förstås som positivt för barns 
självkänsla. Hårda tillsägelser kan enligt Brodin och Hylander (2002) skapa skam hos barnet 
som kan få negativ effekt på barns självförståelse och självkänsla. Vid konflikt mellan två barn 
beskriver förskollärarna varierande sätt att hantera situationen, som kan antas påverka 
självkänslan olika. Att utan värdering låta båda parter berätta sin version av det som hänt, och 
lägga fokus på att hitta andra sätt att lösa konflikten, kan förstås som en god strategi för 
konfliktlösning i enlighet med Brodin och Hylanders resonemang. Att själv kunna lösa en 
konflikt ökar känslan av kompetens och stärker självkänslan. Eftersom det handlar om en 
kompetens som stärks, kan det även relateras till den kompetensbaserade självkänslan. Min 
tolkning är också att det ger möjlighet till att känna glädje och stolthet, vilket skulle kunna 
påverka värderingen av sig själv positivt och därmed vara kopplad till den emotionella, inre 
självkänslan. Den inre känslan blir då avgörande, inte att någon berömmer att konflikten löstes. 
Utifrån Brodin och Hylanders beskrivning av att dela kompetensglädje, tolkar jag att den inre 
känslomässigt baserade självkänslan istället kan gynnas genom att pedagogen tonade in glädjen 
barnet känner när han eller hon lyckats lösa konflikten själv.  

Att visa en negativ gest när ett barn slagit ett annat, skulle kunna tolkas som en negativ 
tillsägelse, och att beteendet fördöms. En sådan strategi skulle enligt Brodin och Hylander 
(2002) kunna ge skamkänslor, som dels kan påverka självkänslan negativt, dels gör att barnets 
uppmärksamhet riktas mot pedagogen istället för det barn som blivit slaget, vilket i sin tur inte 
ger barnet chans att gottgöra och stärka sin självbild. Ytterligare en beskrivning av att hantera 
utåtagerande är att en vuxen hela tiden befinner sig nära, för att undvika att en konflikt eskalerar 
och genom dialog hjälpa barnet att finna nya strategier i leken med kompisar. Vikten av att 
samtala om känslor tas också upp i detta sammanhang. Att uppmärksamma barnen på hur det 
känns för kompisen kan i överensstämmelse med Brodin och Hylander (2002) tolkas som att 
förskolläraren genom sitt förhållningssätt istället för att skapa skamkänslor, skapar skuldkänslor 
gentemot kompisen, vilket i sin tur gör det möjligt att gottgöra och därmed stärka självbilden. 
En förskollärare uttrycker också att reflektion kring känslor kan hjälpa barnet att förstå egna 
och andras gränser, vilket kan vara till stor nytta även i framtiden. Att veta sina gränser kan 
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enligt Johnson (2003) innebära att individen inte så lätt låter sig ledas av andra, och kopplas 
enligt författaren samman med god inre självkänsla.  

Resultatet visar en medvetenhet om att upprepade negativa tillsägelser kan få 
självuppfyllande konsekvenser. I överensstämmelse med Hundeides (2006) resonemang skulle 
det kunna förstås som att negativa kontrakt skapas mellan barnet och pedagogen. I den 
interaktion som uppstår mellan barnet och pedagogen finns information som omformas av 
barnet och bidrar till hur barnet förstår sig själv. Med hjälp av Sterns (2003) RIG är det möjligt 
att förstå att enstaka negativa händelser inte påverkar självförståelsen nämnvärt. Om negativa 
tillsägelser sker ofta kan dock barnets förståelse av sig själv påverkas och leda till att barnet 
börjar tänka att han eller hon är såsom omgivningen säger. Hundeide beskriver även att den 
definition vi gör av barn påverkar hur omgivningen ser på barnet, vilket ytterligare påverkar 
barnets förståelse av sig själv. 

Sammanfattningsvis visar resultatet att förskollärarna har stor respekt för barns lek, och 
delade glädje och undviker att avbryta negativt, vilket kan tolkas som positivt för barns 
självkänsla. Resultatet ger också möjlighet att förstå att hårda tillsägelser undviks i 
konfliktsituationer och att förskollärarna försöker hjälpa barn att hitta nya strategier för 
konfliktlösning viket även det kan tolkas som positivt för barns självkänsla. Vissa typer av 
tillsägelser riskerar dock att skapa skamkänslor hos barn, och därmed kunna bli negativt för 
barns självkänsla.  
 
Utmana, lyckas och misslyckas 
Resultatet visar också att det är betydelsefullt att ge barnet ansvar och utmaningar utifrån 
intresse och förmåga och på detta sätt skapa möjligheter för barnen att lyckas. Även att anpassa 
gruppsammansättning för att underlätta för tillbakadragna barn att våga utmana sin rädsla kan 
förstås som positivt för möjligheten att lyckas. Det ger en möjlighet till fler positiva 
erfarenheter, vilket är betydelsefullt både för psykiskt välmående, lärande och ökad självkänsla 
(Backman, 2016; Johnson, 2003; Brodin & Hylander, 2002; Öhman, 2008). Att lyckas, särskilt 
när det handlar om något som barnet själv är intresserat av kan kopplas till Brodin och Hylander 
(2002) som skriver att barn som lyckas med något de kämpat länge för stärks och upplever 
kompetensglädje. Med hjälp av Johnsons (2003) beskrivning är det möjligt att förstå att den 
yttre kompetensbaserade självkänslan stärks. Att ges möjligheter att lyckas i vardagssituationer, 
såsom påklädningssituationer kan förstås bidra till att höja den yttre kompetensbaserade 
självkänslan, eftersom den yttre självkänslan förvärvas genom att barnet klarar sådant som 
värderas positivt både av individen och av omgivningen enligt Johnson. En av förskollärarna 
betonar vikten av att låta barnet känna att pedagogerna tror att de kan, och att snarare finnas vid 
sidan och coacha, än att förmedla hur något ska gå till. Detta överensstämmer med Hundeide 
(2006) beskrivning av den vuxnes uppgift att guida barnet in i en sociokulturell gemenskap, 
genom att stödja barnen, inte instruera dem. Som jag tolkar det finns mindre värdering inblandat 
i detta coachande tankesätt. Det är också förenligt med minskad risk att barnet känner att det är 
möjligt att misslyckas. Det gör det till en bra strategi för att även ge barn med låg självkänsla, 
som enligt Brodin och Hylander (2002) kan var extra rädda för misslyckande, möjlighet att 
undvika skamkänslor i samband med att våga och att utmana sig själv. Ett coachande arbetssätt 
leder, enligt denna tolkning, till möjligheter att stärka självkänslan. Det innehåller samtidigt 
mindre risk för misslyckande, skamkänslor och därmed negativ påverkan på självkänslan. 
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Resultatet visar också att det är viktigt att inte pressa för hårt, eller tvinga någon in i en aktivitet 
de inte vill delta i. Detta kan i enlighet med Brodin och Hylanders beskrivning förstås som 
positivt för självkänslan, eftersom allt för svåra utmaningar kan leda till att barnet misslyckas 
och därmed upplever skam. 

Sammanfattningsvis visar studien att barns självkänsla påverkas positivt av att förskollärarna 
utmanar barn att våga testa olika saker. Att förskollärarna anpassar sitt sätt att utmana utifrån 
barnens reaktioner och att det är barnet själv som får bestämma i slutändan kan även det förstås 
som positivt för barns självkänsla, eftersom det ger möjlighet för barnen att lyckas, och känna 
kompetensglädje. Ett coachande arbetssätt kan enligt min tolkning minska rädslan för 
misslyckande hos barnet, och därmed vara positivt för självkänslan.  
 
Sammanfattande diskussion av arbetet i förskolan och påverkan på barns självkänsla 
Vad gäller arbetet i förskolan och påverkan på barns självkänsla visar denna studie att 
förskollärarnas agerande ofta ger goda möjligheter till stärkt självkänsla hos barn. Det kan 
handla om situationer där förskolläraren lyfter det positiva med individen som person, medvetet 
skapar positiv stämning, och ge barn möjlighet att dela glädje med varandra. Det kan också 
handla om att förskollärarna bekräftar barnets känslor, och hjälper dem att hitta alternativa 
strategier för att lösa konflikter. Resultatet visar också en medvetenhet om att undvika skarpa  
tillsägelser när barnen leker och är glada, eller vid andra situationer när tillsägelser krävs, vilket 
också kan förstås som positivt för barns självkänsla. Självkänslan stärks även genom att barn 
ges ansvar och möjlighet att utmana sig själv. Självkänslan riskerar dock att påverkas negativt 
vid vissa typer av tillsägelser, eftersom det kan ge upphov till skamkänslor hos barnet. Mot 
bakgrund av tidigare litteraturgenomgång är det möjligt att tolka att det ofta handlar om att den 
bekräftelse som görs av barns känslor verkar stärkande för en kompetensbaserad yttre 
självkänsla, och att bekräftelse och beröm i vissa fall blandas ihop. Utifrån denna studie är det 
svårt att säga i vilken utsträckning den inre självkänslan stärks. Känslor lyfts upp av en del 
förskollärare i sammanhangen att bekräfta, eller att samtala om, men ingen av förskollärarna 
nämner att tona in barns känslor, eller att det vid bekräftelse behövs en känslomässig 
överensstämmelse mellan orden och hur de förmedlas. Resultatet ger också möjlighet att förstå 
att det inte reflekteras så mycket kring betydelsen av att ha tillgång till och kunna hantera alla 
sina känslor, eller på vilka olika sätt barns känslor kan bekräftas. En eventuell risk kan tänkas 
finnas med att inte tala om känslor i relation till självkänsla på det sättet. Detta dels eftersom 
känslor enligt flera författare har en avgörande betydelse för barns självkänsla, dels att det enligt 
Johnson (2003) inte är möjligt att genom beröm bygga upp en inre bastrygghet.  
 
Avslutande reflektion 
Denna studie visar att förskollärarna anser att ansvaret för barns självkänsla är stort, och alla 
informanter var eniga i att de med sitt förhållningssätt kan påverka barns självkänsla. En del av 
informanterna uttrycker dessutom att en låg självkänsla kan ge långtgående negativa 
konsekvenser i vuxen ålder. En förskollärare lyfte särskilt fram förskolans ansvar och menar att 
det blir allt svårare att påverka självkänslan senare i livet. Detta överensstämmer med Johnsons 
(2003) beskrivning av att den inre självkänslan kan vara svår att förändra utan rätt verktyg eller 
terapi senare i livet. Det ger också uttryck för en syn på förståelsen av sig själv blir mer fast ju 
äldre vi blir vilket överensstämmer med det Stern (2003) förklarar genom RIGs. 
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Självförståelsen byggs upp genom interaktioner med andra i liknande situationer. Ju fler 
samspel som får barnet att uppleva sig själv på ett visst sätt, desto svårare är det för nya samspel 
att förändra denna upplevelse. Förskollärarens påstående att det är svårare att bygga upp 
självkänslan när du är tjugofem år bekräftar denna syn. Med hjälp av Hundeides (2006) begrepp 
metakontrakt, och dold uppfostran, blir det möjligt förstå att i varje nytt samspel, varje ny 
interaktion bär den vuxne med sig kulturella erfarenheter och en barnsyn som samtidigt det 
fostrar barnet, även påverkar barnets upplevelse av sig själv. Att börja gå i terapi när man är 
tjugofem år, skulle kunna vara ett sätt att införa ett nytt perspektiv i interaktionen som gör en 
förändring av självförståelsen möjlig, vilket överensstämmer med Johnsons (2003) 
resonemang. Att förskollärare är medvetna hur den inre självkänslan kan stärkas, och hur deras 
tidigare erfarenheter kommer till uttryck i interaktionen med barnen, skulle enligt min tolkning 
vara ett annat sätt att påverka barnens grundtrygghet och självkänsla i positiv riktning. Med 
tanke på de risker som kan kopplas till låg självkänsla, såsom psykisk ohälsa och minskade 
studieframgångar, samt att det blir allt svårare att förändra en mindre god självkänsla ju äldre 
vi blir, finns anledning tänka att förskollärares kompetens gällande barns självkänsla kan vara 
intressant ur ett politiskt perspektiv. Förskollärares kompetens kan då ses då som en faktor för 
Sveriges konkurrenskraft gentemot omvärlden. Att införa begreppet självkänsla i läroplanen 
skulle kunna vara ett sätt att skapa mer dialog kring självkänsla, och hur den kan stärkas i 
förskolan. Både ute i verksamheterna och under utbildningen till förskollärare. 
 
Implikationer för yrkesuppdraget 
Det jag framförallt tar med mig till mitt kommande yrke att även om självkänslan definieras på 
ett visst sätt, kan det vara svårt att i praktiken agera för att stärka den utifrån sin definition. I 
min framtida yrkesroll behöver jag vara uppmärksam på hur jag bekräftar barn och hur barnets 
känsla tonas in, samt vad jag själv för med mig in i samspelet. Jag tar med mig att självkänsla 
byggs upp genom att dela positiva känslor och glädje, samt att hårda tillsägelser och att väcka 
skamkänslor är mindre bra för barns självkänsla. Det sätt jag bemöter barnen påverkar deras 
självkänsla. Det finns dock inte ett rätt sätt som fungerar i alla lägen eftersom alla individer och 
situationer är unika. Detta innebär att en ständig reflektion behöver göras i arbetslaget gällande 
hur barns självkänsla påverkas i olika situationer i förskolan. Vårt ansvar som förskollärare är 
stort.  
 
Förslag till fortsatt forskning 
Denna studie har väckt större nyfikenhet gällande pedagogers förhållningssätt och påverkan på 
barns självkänsla. Det skulle exempelvis vara intressant att studera hur ett lågaffektivt 
bemötande kan påverka barns självkänsla. Det hade också varit intressant att göra en likande 
studie som denna, men istället genom observationer synliggöra hur barns självkänsla kan 
påverkas i olika situationer i verksamheten. En tredje infallsvinkel skulle kunna vara att mer 
ingående studera sambandet mellan självkänsla och lärande. 
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BILAGA 1 
 
 
Hej 
 
Jag heter Maria Rosenius och läser sista terminen på förskollärarprogrammet vid Luleå 
tekniska universitet. Just nu skriver jag ett examensarbete som handlar om förskollärares 
syn på självkänsla och hur de arbetar med barns självkänsla i förskolan.  
 
Jag planerar att genomföra intervjuer och är väldigt tacksam för möjligheten att ta del av 
dina erfarenheter. Intervjun kommer att spelas in för att säkerställa att jag inte missar 
viktig information och för att hjälpa mig i mitt analysarbete. Intervjun beräknas ta max 60 
minuter. Dina svar kommer att behandlas så att inga obehöriga kan ta del av dem. Varken 
namn eller orter kommer att anges i examensarbetet, och dina svar kommer således inte 
att kunna kopplas till dig. Endast jag kommer att ha tillgång till, och lyssna på det 
inspelade materialet. Efter arbetets slut kommer det att raderas permanent.  
 
Resultatet kommer att presenteras i examensarbetet som efter godkännande publiceras i 
databasen diva. Där kommer den att vara fritt tillgänglig, och du har möjlighet att ta del 
av det.  
 
Ditt deltagande i studien är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta utan att ange 
någon orsak. Om du efter att ha läst detta brev känner att du inte längre vill delta, ber jag 
dig kontakta mig så snart som möjligt.  
 
Vänliga hälsningar 
 
Maria Rosenius 
 
  



   

  

BILAGA 2 
 
Intervjuguide 
 
 
Självkänsla och dess betydelse 
Vad betyder begreppet självkänsla betyder för dig? 
Upplever du att självförtroende och självkänsla skiljer sig åt?  
Vad innebär det att ha en hög självkänsla? 
Vad innebär det att ha en låg självkänsla? 
Kan du avgöra om barn har hög eller låg självkänsla?  
Ser du några risker eller möjligheter med hög eller låg självkänsla? 
 
Arbetet med självkänsla 
Hur tänker du kring ditt ansvar som förskollärare gällande barns självkänsla? 
Arbetar du på något speciellt sätt för att höja barns självkänsla?  
Kan du ge något exempel på hur du som pedagog kan stärka ett barns självkänsla? 
Anser du att det finns metoder för att stärka barns självkänsla? 
Vad anser du är viktigast i arbetet med att stärka barns självkänsla?  
 
Förhållningssätt 
Hur skulle du beskriva ditt förhållningssätt? 
Arbetar ni i din verksamhet med ert förhållningssätt?  
 
 
 


