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Abstract 
 

Syftet med examensarbetet var att undersöka hur arbetet med barns självkänsla i förskolan ser 

ut, samt om detta arbete planeras i verksamheten.  Utifrån vår frågeställning ville vi 

undersöka vilka metoder pedagoger använder för att stärka barnets självkänsla och om detta 

arbete dokumenteras och utvärderas. 

 

Vi har använt oss av kvalitativ metod där vi utgått från semistrukturerade intervjuer med fem 

pedagoger från olika förskolor. Frågorna har varit öppna i sin formulering för att ge 

opåverkade svar från respondenterna. 

 

Resultatet i undersökningen visar att arbetet med barnets självkänsla i förskolan mestadels 

sker spontant utan planering som grund, vilket gör att kontinuerlig dokumentation och 

utvärdering uteblir i arbetet för barnets självkänsla i förskolans verksamhet.  

 

Utifrån intervjuer och i vår undersökning har det framkommit att pedagoger vill arbeta 

medvetet för barnets självkänsla och att de anser att det är ett viktigt arbete. Arbetet är dock 

inte baserat på planering utan sker spontant och alla barn ges då inte samma möjlighet att 

utveckla en god självkänsla. Pedagogerna skulle vilja ha ett gemensamt arbetssätt och 

ytterligare kompetensutveckling som syftar till att arbetet för barnets självkänsla förbättras i 

verksamheterna samt att ett gemensamt förhållningssätt hos pedagogerna bör arbetas fram. 
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Inledning 
 

Vi är nyfikna på arbetet för barnets självkänsla i förskolan. En stark självkänsla skapar 

förutsättningar för barnets inlärningsmöjligheter. Den problematik som vi anar är att arbetet i 

förskolan med självkänsla sker spontant och naturligt, vilket i sig är värdefullt men borde inte 

utesluta det planerande och utvärderingsbara arbetet med självkänsla. Vi är nyfikna på att 

undersöka om det finns en medveten tanke kring arbetet med barnets självkänsla i förskolan. 

Vi vill veta om och hur detta arbete planeras och utvärderas. Om det utvärderas så som andra 

mål i förskolan, för att även detta arbete ska vara synligt och utvärderingsbart.  

 

Definition av självkänsla enligt National Encyklopedin ”medvetenhet om den egna 

personlighetens värde” www.ne.se/självkänsla.  Marta Cullberg Weston skriver att självkänsla 

”handlar om den du är – det rykte du har inuti dig själv” (Weston 2009:10). När Juul (2009) 

beskriver självkänsla innefattar den bilden vi har av oss själva. Självkänsla beskrivs som 

centrum eller kärnan i oss. Den välutvecklade självkänslan känns igen på så sätt att den tar sig 

uttryck som att man är nöjd med sig själv. Enligt Mia Törnblom (2006) innebär självkänsla 

medvetenhet om den egna personlighetens värde.  

 

Vår definition av vad som är självkänsla innefattar den inre tryggheten. Det vill säga hur 

människan upplever och känner själv, att man är värdefull oavsett prestation. Det som 

människan väljer att förmedla utåt handlar för oss då om självförtroende samt attityd. Weston 

(2009), Juul (2009) och Törnblom (2006) lyfter samtliga fram svårigheten men vikten av att 

skilja på begreppen självkänsla och självförtroende. 

 

Självförtroende är inte detsamma som självkänsla.  

 

Enligt Juul (2009) är inte självförtroende och självkänsla samma sak det är två begrepp av 

olik karaktär. För en god självkänsla måste barnet bli accepterat och sett för den barnet är och 

inte för sina presstationer. För att verka för en god självkänsla handlar det om att ge barnet 

respons av personlig karaktär istället för att bekräfta barnets prestationer. Det handlar alltså 

om att utesluta eller minimera värderingar i form av ”vad duktig, vad bra, vad söt”. Utan 

istället ge respons på själva handlingen, ibland räcker det med ett leende eller en blick som 

säger jag ser dig nu.  

 

Självförtroendet kan definieras som det vi kan, presterar och om vi är bra eller dåliga. 

Självförtroendet är av ytlig karaktär och en inlärd kvalitet. Ett gott självförtroende kan 

symboliseras av att ha tillit till den egna förmågan. Ifall barnet har en sund självkänsla blir 

troligen inte barnets självförtroende något bekymmer. Självförtroendet stärkas troligen av 

sakligt beröm och kritik vid rätt tillfälle, om syftet istället är att hjälpa barnet att utveckla en 

bättre självkänsla är det ingen bra metod. Det finns kopplingar mellan självkänsla och 

självförtroende vilket innebär att har människan en god självkänsla är det troligen inget fel på 

självförtroendet. Motsatt förhållande fungerar inte med samma självklarhet. Självkänsla kan 

beskrivas som den inre pelaren, den trygghet och tillit människan känner till sig själv (Juul  

och Jensen 2009,Törnblom 2005, Sandvik 2009). 

 

Vår uppfattning utifrån egen erfarenhet är att det är viktigt och värdefullt med en god 

självkänsla. Med en god självkänsla är det mer troligt att finna balans och välbefinnande som 

människa. Sviktande självkänsla kan hindra människan att leva fullt ut genom begränsningar 

som att inte våga anta utmaningar eller till exempel undvika sociala situationer för att 

http://www.ne.se/självkänsla
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människan inte känner sig trygg och bekväm. Andras åsikter, värderingar och bekräftelse av 

ens person eller prestation blir mindre viktig, vilket gör att val och åsikter kan baseras på 

personlig grund. Arbetet för en god självkänsla tar aldrig slut utan är en pågående process. Vi 

anser att denna process bör främjas och tas i beaktning från det att människan är liten och 

därmed har förskolan en viktig roll i arbetet för att barn ska växa med känslan att de är bra 

precis som de är. 

 

Förankring i styrdokumentet Lpfö98 genom följande citat: 

 

”förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin identitet och känner trygghet i den” 

(Lpfö98 rev 2010:9). Citatet lyfter fram vikten av att verksamheten utformas och verkar 

medvetet för att barnet kan tillägna sig en god självkänsla i förskolan. 

 

”Verksamheten ska bidra till att barnen utvecklar en förståelse för sig själva och sin omvärld. 

Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra grunden för förskolans verksamhet. Den 

ska utgå ifrån barnets erfarenheter, intressen, behov och åsikter. Flödet av barnets tankar och 

idéer ska tas till vara för att skapa mångfald i lärandet” (skolverket 2010:10). Detta citat ur 

Lpfö98 uppmärksammar pedagogens och arbetslagets roll i att verka för att varje enskilt barn 

ges möjlighet att utveckla en egen identitet samt känna trygghet i den. Detta belyser vikten av 

att arbetet i förskolan verkar för att barnet utvecklar en god självkänsla. 
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 Syfte  
  

Syftet med studien är att undersöka hur arbetet med barns självkänsla sker inom förskolan och 

om det arbetet sker med uppföljning och dokumentation.  

  

Frågeställningar 
  

Hur arbetar pedagoger i förskolan för att stärka barns självkänsla? 

Hur utvärderas och dokumenteras detta arbete? 
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Litteraturgenomgång och tidigare forskning 
 

I det följande kommer tidigare forskning kring arbetet för barns självkänsla att presenteras 

samt litteratur som lyfter olika teorier och uppfattningar när det gäller självkänsla. Enligt 

Brodin och Hylander (2002) innebär teorier en metod att förklara verkligheten. Teorier går att 

finna i böcker men även hos alla människor. Människor använder och skapar teorier för att 

göra världen begriplig i form av varierande tolkningar. Teorier som finns eller skapats kan 

föra människan framåt i olika situationer. Exempelvis om ett misslyckande skett är det möjligt 

att med hjälp av teorier utveckla lösningar och se nya vägar. För att kunna förstå samt 

utvecklas är tidigare forskning högst aktuell, och vi har i detta avsnitt valt att lyfta fram 

framstående filosofer, teoretiker och samhällsdebattörers teorier som är relevanta för vår 

studie och som i viss mån är baserad på forskning inom pedagogik. 

 

Tidigare forskning 

 

Vi har funnit tidigare forskning gällande självkänsla hos barn och vikten av arbetet för barnets 

självkänsla i förskolan bland annat av Thomas Englund (2011) professor i pedagogik vid 

Örebros universitet samt Ingemar Engström (2011) som är professor i barn- och 

ungdomspsykiatri vid Örebro universitet. Utifrån deras forskning framkommer att 

skolverksamheter använder metoder och inspireras av program som Skol-Komet. Skol-Komet 

ska fungera som stöd och beskrivs som ett effektivt verktyg för pedagoger det handlar om att 

pedagogen systematiskt arbetar med sitt beteende inom olika områden för att verka för, 

tillexempel barnets självkänsla. Skol-Komet som metod och förhållningssätt ansågs tidigare 

verka positivt i kommunikationen med barnet.  

 

Arbetet utifrån dessa metoder där fokus är på vilka värden som skolan bör arbeta med och 

vilken syn på barnet och relationen mellan barnet och läraren som bör främjas har 

rekommenderats av Skolverket. I det arbetet menar Englund och Engström (2011) att 

knappast behaviorismen har något att tillföra men det är denna syn som eftersträvas utifrån 

programmen. Den behavioristiska människosynen talar för att barnet strävar efter belöning 

och vill undvika bestraffning. Personligheten formas av inlärda beteenden, handlingar och 

reaktioner formas av omgivningen. På så sätt är det samhället, erfarenheter och intryck som 

formar vår personlighet. Det innebär att barnens beteenden ska modifieras med hjälp av 

förstärkning och bestraffning. Englund och Engströms (2011) forskning visar att dessa 

metoder påverkar barnets känsloliv och beteende (Skovde 2012). 

 

Englund och Engström (2011) menar att det behavioristiska synsättet i svenskkola är 

uppseendeväckande ur ett problematiskt perspektiv. Även om det visar sig att det finns en 

vetenskaplig mening så är det nödvändigt att ifrågasätta programmens människosyn och de 

etiska aspekterna. Det är vid pedagogiska tillfällen inte lämpligt med hierarkisering av 

mänskliga relationer vilket förespråkas av behaviorismen. Innebörden av detta är att barnets 

självkänsla som kan ges ett bakåtslag.  

De synsätt som Juul (2009) förespråkar och är positiva för barnets självkänsla och har fått 

framfart skulle kunna utarmas av program som Skol-Komet. Denna form av program har 

likheter med gamla tiders barnuppfostringsideal med makt och disciplinering där det saknas 

lyhördhet för barnet. Detta främjar inte barnets självkänsla. Pedagoger behöver utbildning för 

att kunna sortera och välja metoder som gagnar barnets självkänsla (Skovde 2012).  

 

I rapporten Program för att förebygga psykisk ohälsa hos barn har SBU funnit att inte något 

program håller kvaliteten ur ett vetenskapligt perspektiv. Samma slutsats har Skolverket 
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kommigt fram till i sin rapport Utvärdering av metoder mot mobbning (Englund och 

Engström 2011). Undersökningen visar att genom varierande metoder och förhållningssätt i 

verksamheten är det möjligt att påverka barnets självkänsla. Samtidigt som pedagoger strävar 

efter att använda det relationella synsättet och med betoning på lyhördhet, samspel och 

ömsesidighet vilket modern forskning och vår kultur tydligt förespråkar, och anser vara 

avgörande för barns utveckling och lärande.  

Psykologen, pedagogen och forskaren Sandvik (2009) har bland annat i sin avhandlig tittat på 

självutveckling vilket är en del i självkänslan. Sandvik (2009) har i sin avhandling bland annat 

kommit fram till att den pedagogiska förändringen utifrån kvalitativa förändringar främst skett 

genom sju teman: 

1. Teoretisk förståelse 

2. Förmåga att ta barns perspektiv 

3. Handlingsberedskap 

4. Självkänsla 

5. Professionellt självförtroende 

6. Didaktiska kringeffekter 

7. Relationella kringeffekter (Sandvik s.299-300:2009). 

 

Ett av de sju stegen som fört utveckling framåt är självkänsla. Sandvik (2009) är en av de 

forskare som återigen framhäver vikten av att barnet tillängar sig en god självkänsla. Än en 

gång är det betoning på kommunikationens betydelse för barnets självkänsla. Liksom det lilla 

barnets behov av att få uttrycka sina känslor och bli sett för den barnet är lyfts fram i Sandviks 

avhandling.   

 

Varför är det viktigt att arbeta medvetet för att stärka barns självkänsla? 

 

Juul och Jensen (2009) menar att arbetet för barns självkänsla bland annat handlar om att se 

och lyssna på barnet men även respektera och ta barnet på allvar. Detta är ett viktigt arbete för 

att barnet ska känna att det är värdefullt och betydelsefullt. Detta gör att barnet själv ser på sig 

som en betydelsefull och viktig människa. Vilket leder till att det är naturligt att vilja och våga 

uttrycka sig utifrån personliga uppfattningar. Med en god självkänsla får barnet goda 

förutsättningar till ett harmoniskt och lyckligt liv. Barnet kan känna sig nöjd med sig själv, 

egna beslut och handlingar, det kommer inte att vara lika viktigt vad omgivningen tycker och 

anser. Barnet ges alltså möjlighet att vara den det är och känna att ens personlighet duger och 

det är mer möjligt att vara nöjd med sig själv (Juul 2009).  

 

En svag självkänsla kan medverka till att barnet känner skuld, skam, osäkerhet, är 

självkritiskt, krav av att prestera, stor vilja att vara andra till lags, vilket gör att grupptryck är 

en större fälla (Juul 2009). 

 

Sartre har framhävt att varje enskilt liv kan liknas vid ett konstverk med innebörden att arbetet 

med det inre och lilla barnet för oss närmare oss själva och det sanna jaget ges möjlighet att 

utvecklas hos det lilla barnet. Det ger barnet viss kunskap om sig själv samtidigt som det blir 

möjligt för barnet att våga vara sig själv, sitt sanna jag. Detta verkar för en god självkänsla 

och självrespekt vilket gör att människan vågar stå för personliga tankar och åsikter (Cullberg 

Weston 2009).  

 

Sokrates förespråkade människans mod att i samtal, våga uttrycka sig utifrån personliga 

åsikter utan att förlita sig på auktoriteter eller upprepningar på andras tankar och uppfattningar 

vilket ges förutsättningar av en god självkänsla. Sokrates såg dialogen som en möjlig 
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plattform där det handlar om att öka den personliga förståelsen, insikten och möjliggöra 

ställningstagande (Forsell 2011). Sokrates tankar är förenliga med mycket av de tankar dagens 

forskare lyfter fram gällande självkänsla. Bland annat att det är viktigt att våga uttrycka sina 

tankar och ta ställning för personliga uppfattningar (Juul 2009). 

 

Sterns teori är baserad på och bygger på forskningsresultat från flera olika traditioner och 

synsätt. Den bygger på kommunikation och det som sker i samspelet främst mellan barn och 

vuxna men även barn och barn. Enligt Stern är det möjligt att genom att titta på barnets yttre 

beteende se hur barnet upplever sig självt och omvärlden. Genom denna form av forskning 

har Stern skapat hypoteser om vad som händer i barnets inre. Detta kan knytas till hur viktigt 

det är att förskolan medvetet utvärderar arbetet med barnets självkänsla. Stern tar upp 

begreppet avledning vilket vuxna ibland använder. Stern menar att det ibland kan vara ett 

fungerande alternativ men att det oftast är bättre att lyssna in och ta barnets riktiga känslor i 

beaktning för att gynna den personliga utvecklingen (Brodin och Hylander 2002). 

 

Historien visar att det har skett en förändring det räcker att titta på ett par generationer bakåt 

och jämföra med dagens generationer ibland annat pedagogiskt sammanhang gällande 

självkänsla. Nu handlar det inte enbart om att anpassa sig och uppföra sig väl i förhållande till 

omgivningen. Vårtids generationer uppmuntras att bli sig själva vilket för ansågs vara 

egoistiskt av tidigare generationer. Enligt Juul (2009) har de senaste 25 åren inneburit en 

förändring gällande barns egenvärde. Vilket innebär att medvetenheten och uppmärksamheten 

hos pedagoger och föräldrar har ökat. Det är viktigt att skilja på begreppen självkänsla, 

egenvärde och självförtroende dessa begrepp används allmänt som om de hade samma 

innebörd vilket de inte har enligt Juul (2009). Att se och bekräfta barnet för dess egen skull 

och för en god utveckling av självkänslans hos barnet är viktigt och ett livslångt uppdrag. 

Men ofta gör vuxna det som inte behövs, de bekräftar prestationer genom beröm vilket inte är 

nödvändigt för självkänslans utveckling. Det handlar om att se barnet som det är och låta 

barnet känna sig värdefullt precis som det är detta är grunden för att människan ska kunna 

utvecklas efter maximala förutsättningar och få ett rikt och lyckligt liv i gemenskap. 

 

Något som påverkar barns självkänsla negativt är bedömning, kritik och korrigering men även 

beröm. Avgörande för barnets självkänsla är hur den vuxne uttrycker sin kärlek och omtanke 

till barnet. Att tillåta och erbjuda barnet ett personligt språk och sätt att uttrycka sig är viktigt 

för självkänslan samt för att barnet inte ska behöva vara osäkert på det egna jaget, det vill 

säga vem barnet är (Juul 2009).  

 

Det är viktigt för alla vuxna och då även pedagoger som arbetar med barn, att förstå hur 

barnets självbild påverkas negativt och positivt. Cullberg (2007) menar att barnets självkänsla 

är föränderligt och en pågående process. Alltså är det viktigt att veta att ett barn med stukad 

självkänsla kan repareras av nya erfarenheter och med hjälp av omgivningens bemötande 

(Juul 2009) Detta ger ett högt värde åt pedagogers medvetenhet kring arbetet med barnets 

självkänsla och talar för att omgivningen är viktig för självkänslan. Det kan finnas en fara 

vilken är strävan efter en god självkänsla detta kan bli en prestations jakt för att bevisa 

perfektion hos barnet. En missuppfattning som många vuxna bär med sig är att självkänslan 

stärks av beröm detta är en missuppfattning det är lika destruktivt för självkänslan att ständigt 

få beröm som det är att ständigt få kritik (Juul 2009). 

 

Utifrån den litteratur vi lyft fram framgår vikten av att stärka barnets självkänsla tidigt för att 

möjliggöra lycka och harmoni för den enskilde individen. Vilket skapar förutsättningar för 
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utveckling och lärande i helhet men även mänskliga relationer kan gynnas och mobbing kan 

minimeras. 

 

Hur kan pedagogerna stärka barns självkänsla? 

 

Möjligheten att tillgodogöra sig en bra självkänsla skapas bland annat av att vara med om 

positiva upplevelser både där barnet är själv men även i samspel och gemenskap med andra 

människor. Det som ändå har störst värde för utvecklingen av en god självkänsla är att barnet 

känner att det duger. Barnet behöver bli sett och positivt bekräftat som människa med ett stort 

värde för det barnet är oavsett prestationer (Juul 2009). När barn leker tillsammans påverkas 

och inspireras de av varandra med intresse och glädje. Detta genererar i att det blir ännu mer 

intresse och glädje under lekens gång. När barnen har roligt tillsammans ges de även 

möjlighet att stärka och utveckla en god självkänsla (Brodin & Hylander 2002). 

 

När barn klarar av sådant som de är rädda för stärker det självkänslan. Det kan handla om 

saker som är fysiska som att hoppa från en hög plats, men det kan även vara att våga säga 

ifrån till en kompis om det är något man inte vill göra. Om de barnet ska göra är alltför svårt 

vågar de inte försöka och då kan det sänka barnets självkänsla. Det är pedagogerna som måste 

hitta utmaningarna som passar till varje enskilt barn för att barnet sedan ska kunna 

vidareutvecklas. När det gäller självkänsla handlar det även om de känslor som är negativa. 

Det är även värdefullt för barnets självkänsla att alla barnets känslor tas i beaktning och att de 

tillåts komma till uttryck. Barnet måste kunna försvara sig om de blir behandlade på ett sätt 

som inte är bra (Brodin & Hylander 2002). 

 

När pedagoger i möte med barnet visar engagemang, omtanke och kärlek känner barnet att de 

får ett bemötande där de är respekterade och sedda. I sådana möten stärker vi barnets 

självkänsla. När pedagoger stärker barnet positivt eller bekräftar barnet hjälper detta barnet att 

få en god självkänsla. Detta gäller även när barnet visar på ett mindre bra beteende gör något 

som inte är riktigt bra. Ibland gör barnet saker som gör att pedagogerna får det svårare att 

stärka barnet positivt men det är viktigt att försöka att inte tillrättavisa och korrigera. Istället 

kan samtal inspirera barnet att uppmärksamma sin handling och själv ändra sitt beteende 

(Gren 2007) 

 

Känslor 

 

Cullberg Weston(2009) lyfter fram utifrån Sartres tankar att arbetet med att vara i kontakt 

med sig själv är fördelaktigt för den personliga tryggheten, i att bland annat våga och vilja stå 

för egna tankar och åsikter. Här kommer bland annat tillåtandet och respekten för barnets 

känslor in. Detta är ett arbete som sker oftast naturligt och spontant men för att vara 

utvärderingsbart och möjligt att se om barnens känslor tillåts och tas i beaktning. Vore det att 

föredra genom planering och handlingsplaner för olika situationer. Tillexempel vid konflikter 

där barnen är inblandade är det ett ypperligt tillfälle att uppmuntra barnet att uttrycka sina 

känslor. Vilket ger barnet signaler om att det är värdefullt och blir respekterat. Att det inte 

behöver vara rätt eller fel att känna på ett visst sätt. Detta får självkänslan och självrespekten 

att utvecklas. Mobbing kan även förebyggas och undvikas genom att barnen tillåts uttrycka 

sig samtidigt som det tränas i att uttrycka och använda sig konstruktivt och gynnsamt av sina 

känslor. Meningen är inte att vara överens eller se rätt och fel utan syftet är att våga uttrycka 

sig utifrån det egna jaget. Forsell (2011) tar fram Sokrates uppfattning om att självkänslan 

gynnas av att våga uttrycka sig utifrån personlig uppfattning. Detta kräver kontinuerligt 

tillåtande och bör uppmuntras av pedagogerna för att barnen spontant ska kunna tillägna sig 
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detta i samtal och dialoger. Barnens mognad påverkar hur konflikthanteringen sker, 

pedagoger i förskolan har många möjligheter att levandegöra och hjälpa barnet att uttrycka 

sig. Till exempel kan dramatisering eller ritning vara alternativ när samtal är för abstrakt 

(Edling 1995).  

 

Utifrån Vygotskij (1995) och hans tänkande kring barnets psykologiska utveckling och 

välbefinnande i förhållande och i relation till fantasin. Kan vi utläsa att barn har lättare att ge 

uttryck för sina inre och personliga tankar och känslor genom ordet än genom bilden. Detta 

stärker uppfattningar om att det är viktigt att låta barnet uttrycka sig ärligt och fritt utifrån 

känslor och inre uppfattningar om situationer och tolkningar ur barnets vardag vilket även 

Juul & Jensen (2009) påtalar starkt.  Vidare finns utifrån Vygotskijs (1995) idéer som tolkats 

som kognitiva eller rationella teorier en uppfattning där bilder utifrån fantasin symboliserar ett 

yttryck för våra inre känslor, vilket barnet har behov av att uttrycka. Alltså är bilder, 

kreativitet och fantasi ett uttryckssätt för barnets inre och emotionella uttrycksbehov där 

aktiviteter och upplevelser bearbetas av barnet.  

 

Enligt Stern handlar det om att tillsammans utforska alla områden så även den personliga 

delen och barnets jag. Barnets intentioner bör tas tillvara på och respekteras av pedagogen för 

att skapa de bästa förutsättningarna för lärande. I sociala samband mellan barn och vuxna 

syftar Sterns forskning på att tillrättavisningar inte har samma positiva genomslagskraft som 

om barnet är delaktigt och själv funderar över beteendet eller stora känsloyttringar och utifrån 

egna reflektioner väljer att korrigera sitt beteende (Brodin och Hylander 2002). 

 

Perspektiven vidgas med hjälp av olika teorier och det blir möjligt att tänka och reflektera 

över sitt arbetssätt som pedagog. När man sätter ord på det man gör blir reflektion och 

utvärdering möjlig genom att perspektiven vidgas. Det praktiska arbetet kan omarbetas och 

skapa struktur och mening och med hjälp av nya upptäckter ökar förståelsen och kunskapen 

för arbetet med barnets självkänsla. Planering och utvärdering är önskvärt för att arbetet med 

barnets självkänsla ska ges så bra förutsättningar som möjligt. Pedagoger verkar vara väl 

medvetna om detta och har en önskan om att arbeta planerat och utvärderingsbart i förskolans 

verksamhet, vilket även skulle ge den litteratur och de uppfattningar vi lyft fram större 

utrymme i praktiken för arbetet med barns självkänsla. Grunden för att arbetet ska vara 

utvärderingsbart är att pedagogerna formulerar mål och planerar arbetet för barnets 

självkänsla (Hedenquist & Håkansson 2009).  

 

Sammanfattningsvis kan man säga att teorin inom området barns självkänsla domineras av 

Juul han anser att det är viktigt att barnen blir respekterade och tas på allvar, att barnet 

uppmanas att vara sig självt och att stärka självkänslan är en livslångprocess. Vilket även 

Cullberg hävdar, att självkänslan är en föränderlig och en pågående process. Vidare menar 

Juul att det är viktigt att skilja på begreppen självkänsla, egenvärde och självförtroende. Det 

kan också enligt Juul vara lika destruktivt med ständigt beröm för självkänslan som med 

ständig kritik. Att det är viktigt att respektera barns känslor hävdar även Cullberg. Cullberg 

poängterar att de olika situationer som uppstår tillvaratas och att barnet ges möjlighet att 

uttrycka sina känslor samt att barnet även ges möjlighet att göra det. Det framgår även ett 

värde i att pedagoger är medvetna om hur barnets självbild kan påverkas av bemötande såväl 

positivt som negativt bemötande. Det är en pedagogisk fördel att vara reflekterande i arbetet 

med barnets självkänsla. 
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Metod 
 

Kvalitativ metod 

 

För att uppnå vårt syfte har vi använt oss av en metod som är kvalitativ. För oss är det 

värdefullt med ett djup i ämnet och kvalitativ forskning omfattar några människor som har 

någonting gemensamt (Bryman 2011). I denna undersökning arbetar dessa personer i 

förskolan. När man gör kvalitativ forskning kan man använda sig av en ordningsföljd i 

forskningen. Denna ordningsföljd innefattar sex steg och dessa är enligt Bryman (2011): 

1. Forskningsfrågor, där vi använde oss av frågor som handlade om arbetet med barns 

självkänsla i förskolan.  

2. Val av undersökningspersoner, vi intervjuade personer som arbetar i förskolan. 

3. Insamling av data, vi intervjuade personer och sedan transkriberade vi det.  

4. Tolkning av data, tolka det som sagts i intervjuerna.  

5. Begreppsligt och teoretiskt arbete, det och tolkning av data är det som är resultatet av 

undersökningen.  

6. Rapport om resultat och slutsatser, som läsare ska man kunna tro på det som står i 

texten.  

I kvalitativ forskning finns det fyra traditioner och dessa är naturalism, etnometodologi, 

emotionalism och postmodernism (Bryman 2011). I denna undersökning har vi använt oss av 

etnometodologisk tradition. Etnometodologi har sin grund i samtalsanalysen och kommer från 

början från USA där Harold Garfinkel och Harvey Sacks ledde utvecklingen. Etnometodologi 

är en grund i samtalsanalysen och inriktat på praktiskt tänkande där människor är aktiva och 

tänker med sunt förnuft i det vardagliga arbetet. Det är även människan som gör den sociala 

ordningen genom samspel. Den sociala ordningen är inget som bara finns utan människorna 

måste arbeta ihop och skapa detta själva genom att samspela socialt. Etnometodologi är 

undersökning av metoder som människor har för att bevara den ordningen som är social. Vi 

har valt etnometodologi för att man genom att samspela och samtala skapar den sociala 

ordningen. Det finns även olika tolkningar inom etnometodologin och en är reflexivitet som 

går ut på att samtal inte handlar om bara den sociala verkligheten. När man gör denna sortens 

undersökning måste man spela in och skriva ut samtalen vilket vi har gjort i denna studie. När 

det gäller kvalitativa undersökningar är forskaren det viktigaste verktyget när det gäller 

datainsamlingen. Det beror på vilket intresse forskaren har när han väljer vad han ska inrikta 

sig på. Eftersom kvalitativ forskning är oordnad kan det vara svårt att göra en precis likadan 

undersökning. (Bryman 2011). 

 

Intervjuer 

 

När man gör en kvalitativ forskning är intervjun den metod som används mest. En orsak till 

varför intervjuerna är så populära i kvalitativ forskning kan vara att dessa intervjuer är så 

flexibla. Det går bland annat att ställa följdfrågor som forskaren kan komma på under 

intervjun. I intervjuerna i kvalitativ forskning är forskaren intresserad av de intervjuades 

åsikter och hoppas även på svar som är utförliga inom området. När det handlar om intervjuer 

i kvalitativ forskning finns det två olika sorters intervjuer, ostrukturerad intervju och 

semistrukturerad intervju. Vi har gjort semistrukturerade intervjuer och då har forskaren olika 

frågor som intervjun ska handla om men inga förutbestämda svar utan intervjupersonerna kan 

svara med egna ord. Det går även bra att ställa frågor som man kommer på under intervjun 

(Bryman 2011). Vi formulerade frågorna innan intervjuerna och det fanns även möjligheter 

för intervjuaren att ställa följdfrågor. Anledningen till att vi har valt en metod som är 

kvalitativ är att det inte finns något svar som är rätt, utan man kan få olika svar från olika 
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personer som man intervjuar (Patel & Davidson 2008). Då vi har gjort semistrukturerade 

intervjuer använde vi oss av personliga intervjuer som man skriver av ordagrant. Detta 

gjordes med pedagoger om deras vardagsarbete på förskolorna som i detta fall handlar om hur 

pedagoger arbetar med barns självkänsla. Vi fick svaren ur pedagogernas perspektiv. När man 

väljer ut vilka personer man ska intervjua i en kvalitativ metod tittar man på vilka 

forskningsfrågor man har och utgår utifrån det (Bryman 2011). Eftersom vi ställde frågor som 

handlar om hur man arbetar i förskolan är det förskolelärare och lärare som arbetar i förskolan 

vi har intervjuat. Vi intervjuade få personer med omfattande frågor. När det handlar om hur 

många man ska intervjua i den kvalitativa metoden gäller det att inte vare sig ha för få 

personer men inte heller för många. Genom att använda för få intervjupersoner kan det vara 

svårt att jämföra dem med varandra. Har man däremot för många personer att intervjua kan 

det vara svårt att tolka de olika svaren (Kvale & Brinkmann 2009).  

 

Urval 

 

Vi har gjort fem intervjuer. När vi skulle välja ut vilka vi skulle intervjua använde vi oss av 

urval som var målstyrda. Detta innebar att vi valde ut personer som visste vad frågorna 

handlade om så att de kunde svara på dem (Bryman 2011). Alla personer vi intervjuat är 

pedagoger som arbetar i förskolan. Vi valde att bara intervjua förskollärare eftersom det är 

förskollärarna som har ansvaret med arbetet i barngrupperna. De flesta arbetar på olika 

förskolor för att vi skulle få en bild av hur man arbetar med barns självkänsla på olika 

förskolor.  Av dessa fem förskollärare vi intervjuade arbetar de på fyra olika förskolor och det 

är tre olika förskolechefer och dessa förskolechefer arbetar inte inom samma område. Tre av 

förskolorna är kommunala och en är personalkopperativt med en inriktning på Reggio Emilia. 

Alla intervjupersonerna arbetar inte heller i samma kommun för att man även där ska kunna 

se om det är någon skillnad på hur man arbetar med barns självkänsla i olika kommuner. Vi 

tog själva kontakt med flera förskollärare och frågade om de ville vara med på intervjun. 

Några ville vara två tillsammans och det tyckte vi gick bra.  Åldrarna på barnen där de olika 

personerna arbetar varierar mellan ett till fem år. Detta för att vi ska kunna se om man arbetar 

på olika sätt beroende på vilken åldersgrupp det är på barnen på de olika avdelningarna. När 

vi planerade intervjuerna planerade vi in sex stycken. Efter att vi hade gjort fem intervjuer 

kände vi oss teoretiskt mättade. Med teoretiskt mättad menas att man samlar fakta tills man 

inte får fram något mer som är nytt eller relevant för undersökningen (Bryman 2011). Efter 

våra fem intervjuer kände vi att vi fick i stort sett samma svar på alla intervjuerna . 

 

Genomförande 

 

Vi gjorde fyra enskilda intervjuer och en intervju där det var två pedagoger med. Vi har gjort 

intervjuerna dels på respektive förskola men även hemma hos den som intervjuade. De 

intervjuer vi gjorde på förskolorna gjorde vi där för att det var lättare för de pedagoger att 

komma ifrån en stund där. Då satt vi i enskilt rum dels för att inte bli störda men även också 

för att inte störa barnen i deras arbete. Vi gjorde tre intervjuer på förskolor och två intervjuer i 

hemmiljö. Den ena intervjun gjorde vi i hemmiljö för att den förskolan där den pedagogen 

jobbar ligger en bit bort. Vi ville ha förskolor där inte alla låg precis i närheten för att få reda 

på hur man arbetade med barns självkänsla på olika håll. Den andra intervjun som vi gjorde i 

hemmiljö gjordes för att det var enklare för den som skulle intervjuas att göra det på annan tid 

än på arbetet. För att vi skulle få med allt som personerna sa i intervjuerna kan det vara svårt 

med bara anteckningar därför valde vi att använda oss av inspelning av intervjuerna. På detta 

sätt missade vi inte vad som sades även om vi tog risken att personerna pratade mindre när vi 

hade diktafonen på. Vi fick även godkännande av intervjupersonerna att ha diktafonen på 
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under intervjuerna. De flesta av de personer som intervjuades hade fått frågorna innan 

intervjun så de kunde förbereda sig lite på vad intervjun skulle handla om samt att de kunde 

prata lite innan med sina kollegor på avdelningen vad de har för åsikter. Frågorna var åtta 

stycken som vi hade bearbetat tillsammans tills de blivit bra. Vi hade inga frågor som man 

kunde svara ja eller nej på för att vi skulle få så utförliga svar som möjligt. Vi hade även 

försökt att ha enkla frågor så det inte skulle vara några oklarheter om vad frågorna handlar 

om. Intervjuerna tog lite olika lång tid, mellan 20 – 40 minuter.  

 

Bearbetning och analys 

 

Efter intervjuerna transkriberade vi dem. När vi tittade på våra samlade intervjuer och 

analyserade dem såg vi ett samband mellan i stort sett alla intervjuerna. I stort sett alla vi har 

intervjuat har ingen plan för arbetet med barns självkänsla i förskolan. Däremot har alla tyckt 

att detta arbete egentligen är det viktigaste arbetet med barnen på förskolan.  

 

När det handlar om data som är kvalitativ brukar det vara stora mängder information eftersom 

det vanligaste materialet är intervjuer därför kan det vara svårt att analysera. Det finns två 

analysstrategier som är vanligast när man använder sig av kvalitativa intervjuer och dessa är 

analytisk induktion samt grounded theory. Analyserar man någon av dessa analysstrategier 

analyserar man inte bara efter genomförd undersökning utan man analyserar det material man 

har efter ett tag för att sedan gå vidare utifrån den analysen. När man analyserar med analytisk 

induktion strävar man efter förklaringar som är globala och detta gör man genom att samla in 

data ända tills det inte finns något som inte stämmer med en förklaring som är hypotetisk. 

Grounded theory är det vanligaste sättet att analysera data som är kvalitativ och det innebär att 

man analyserar under hela undersökningen. Glaser & Strauss gav ut en bok 1967 och denna 

bok är grunden till grounded theory. Efter att deras bok hade kommit ut utvecklade de 

grounded theory på olika sätt (Bryman 2011). Vi har i denna analys använt oss av grounded 

theory. Vi hade från början planerat sex intervjuer och efter att vi hade gjort tre intervjuer 

analyserade vi dessa. Då såg vi att dessa tre intervjuer var snarlika varandra men att vi 

behövde mer information. Vi gjorde då två intervjuer till innan vi analyserade alla 

intervjuerna igen. Då insåg vi att alla intervjuerna var snarlika varandra därför gjorde vi inte 

den sista intervjun för vi kände att vi var teoretiskt mättade, vi trodde inte att vi skulle få fram 

mer information som kunde förändra vår undersökning. Vi har fått bra med information under 

våra intervjuer. 

  

Äkthet och trovärdighet 

 

När det handlar om äkthet eller som det även kallas, autenticitet finns det fem frågor. Är 

undersökningen rättvis angående intervjupersonernas tankar? (Bryman 2011). Vi har skrivit 

av intervjuerna ordagrant därmed har vi fått med precis vad intervjupersonerna har sagt. Får 

intervjupersonerna hjälp med att förstå sin situation? Många har sagt att de har fått sig en 

tankeställare i och med dessa intervjuer och vill arbeta tydligare med detta i förskolan. Får 

intervjupersonerna en uppfattning hur de andra intervjupersonerna tänker? Samtliga 

pedagoger vi har intervjuat vill ha denna undersökning när den är färdig för att se om den kan 

hjälpa dem i arbetet med barns självkänsla i förskolan. Har analysen gjort så att 

intervjupersonerna kan göra sin situation annorlunda? Vi har märkt att de personer vi har 

intervjuat har förstått att detta ämne är viktigt men att det oftast inte finns några tydliga mål 

med arbetet. På grund av dessa intervjuer har flera pedagoger börjat tänka på hur de arbetar 

med barns självkänsla i förskolan. I och med att en intervjuare använde sig av pedagogisk 
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dokumentation i samband med arbetet med barns självkänsla i förskolan kan detta kanske vara 

ett sätt att arbeta på. 

 

Trovärdighet är en av fyra delar som ingår i tillförlitlighet. Hur pass trovärdig slutsatsen blir 

av forskarens arbete avgör hur andra människor ser på arbetet. För att göra resultatet 

trovärdigt behöver forskaren arbeta utifrån de regler som finns samt att forskaren delar med 

sig av resultatet till de som har varit med i undersökningen (Bryman 2011). 

 

Forskningsetiska principer 

 

När det gäller forskningsetiska principer finns det fyra huvudkrav som handlar om den 

enskilda individen. Det första är informationskravet. Forskaren ska informera de personer som 

är med i undersökningen varför de är med i undersökningen, att personerna är med frivilligt, 

att de kan avbryta sin delaktighet när de vill, syftet med undersökningen samt hur 

undersökningen kommer att genomföras (vetenskapsrådet 2002). Innan vi gjorde våra 

intervjuer informerade vi de personerna som var med på detta sätt. Detta kan vara en trygghet 

för intervjupersonerna att veta om de kanske är lite osäkra för de inte har jobbat så mycket 

med barns självkänsla. Vi har även lovat att de som är med i undersökningen ska få ett varsitt 

exemplar av arbetet när det är färdigt. Det andra kravet är samtyckeskravet. Då ska forskaren 

få samtycke av de personerna som är med i undersökningen. Vill de som medverkar i 

undersökningen avbryta ska det inte komma något negativt mot dem i efterhand. Forskaren 

får inte heller göra någon olämplig påverkan eller påtryckning om att personen ska ändra sitt 

beslut (vetenskapsrådet 2002). Vi har fått muntligt samtycke av de personer som är med i 

undersökningen och det har inte varit någon som har velat avbryta någon intervju. Det tredje 

kravet är konfidentialitetskravet och handlar om att forskaren bör skriva under en 

tystnadsplikt om det finns känslig information. Personerna som är med i undersökningen ska 

avpersonifieras så att ingen ska kunna identifiera dem (vetenskapsrådet 2002). Vi har inte 

med något namn eller något annat som man skulle kunna veta vilka personerna är i vår 

undersökning. Det sista kravet är nyttjandekravet och det handlar om att de uppgifter som 

kommer fram i undersökningen får inte lånas ut och bara användas i andra syften som är 

vetenskapliga och inte i kommersiella sammanhang. Andra forskare får använda det i sina 

undersökningar (vetenskapsrådet 2002). Vi ska inte använda denna undersökning till något 

annat än till vårt examensarbete. 
 

Metodkritik 

 

Det positiva med att vi valde en metod som är kvalitativ är bland annat att vi gjorde 

personliga intervjuer. På detta sätt tror vi att vi fått mer uttömmande svar än om vi hade 

skickat ut enkäter. Vi anser att enkäter kan medföra en risk vilket innebär att svaren blir 

kortare med några få ord och inte lika utmålande beskrivningar av arbetet som kan ges vid 

personliga intervjuer. Det kan exempelvis vara saker som inte intervjuaren har reflekterat över 

tidigare men som dök upp på ett bra sätt under intervjun. Det är även bra med frågor där det 

inte finns ett förutbestämt svar. I detta fall handlar där det om hur pedagoger arbetar med 

barnets självkänsla på förskolan kan det finnas i stort sett lika många svar som det finns 

pedagoger och förskolor. Arbetet sker troligen på varierande sätt på olika förskolor med 

barnets självkänsla. Vi har även spelat in intervjuerna på diktafon som vi sedan har skrivit ner 

ordagrant. Att skriva samtidigt som intervjun äger rum gör det svårt att få med allt som sägs i 

intervjun. När man har en diktafon på behöver man inte tänka på att skriva utan kan helt 

fokusera på den/de som man intervjuar och vad den/de säger. 
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Det som kan vara negativt med kvalitativ metod är de inspelade intervjuerna. Det tar väldigt 

lång tid att skriva ner dem ordagrant vilket krävt mycket tid och energi (Bryman 2011). I och 

med att vi har personliga intervjuer hade vi begränsat oss till sex intervjuer men det blev 

slutligen fem eftersom vi tyckte att vi fick liknande svar på intervjuerna. Hade vi använt oss 

av enkäter hade vi kunnat skicka ut till betydligt fler och därmed även till både fler förskolor 

men kanske även till flera olika kommuner. På detta sätt kanske vi hade kunnat få en ännu 

bredare syn på hur pedagoger arbetar med barns självkänsla på olika förskolor och i olika 

kommuner. Det är inte alla som tycker om att bli inspelade när de pratar men vi tyckte att de 

vi intervjuade inte brydde sig så mycket om att vi spelade in intervjuerna. 

 

När vi hade intervjuat några personer funderade vi på att ändra frågeställningen för vi fick inte 

de uttömmande och djupa svaren som vi ville ha. De flesta har ingen planering eller 

dokumentation om hur de arbetar med barns självkänsla i förskolan. När pedagogerna arbetar 

med barns självkänsla på förskolorna sker det oftast naturligt och spontant i den dagliga 

verksamheten. Det är inget arbete som planeras och dokumenteras som mycket annat gör som 

man arbetar med i förskolorna. Ändå är det just barns självkänsla som de flesta pedagoger 

tycker är det viktigaste arbetet med barn i förskolan. Vi tror att det är så mycket fokus på de 

flesta kunskapsmålen från läroplanen att de andra målen kommer lite i skymundan.  
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Resultat 
 

Följande text beskriver de resultat utifrån vår undersökning baserat på intervjuer som gjorts 

med 5 pedagoger. De åtta frågorna vi använde oss av i intervjuerna har vi presenterat här i 

resultatet. Det är svaren vi fick på dessa frågorna som vi har använt oss av i vår undersökning 

om hur pedagogerna arbetar med barns självkänsla på förskolorna.  

 

1. Hur pedagogerna arbetar för att stärka barns självkänsla. 

 

I intervjuerna kom det fram att pedagogerna i arbetet med barns självkänsla vill vara en 

positiv och bra förebild för barnen samt uppmärksamma och se barnen som enskilda 

individer. Pedagogerna vill stödja barnen i att de kan själva och att barnen är bra på det och ge 

barnen möjlighet till detta genom att barnen får tid att försöka själva. En pedagog talade om 

att ”sitta på sina händer”. Med detta menar pedagogen att ibland hjälper pedagogerna barnen 

lite för mycket för att det ska gå snabbt istället för att barnen får försöka själva. Pedagogen 

menar att det är bättre för barnets självkänsla om barnet får försöka själv och behöver det 

hjälp är det bättre att barnet kommer till pedagogen och ber om det. Gemensamt tyckte 

pedagogerna att de vill lyfta fram det som barnen är bra på, lära barnen att de är kompetenta 

att lära sig saker själva och ge barnen uppmärksamhet för den de är. Bekräfta barnen när de 

gör saker som är positiva, både enskilt och inför andra, samt när barnen hjälper varandra. Lära 

barnen att det är lika viktigt både att lyckas som att våga misslyckas. När barnen gör något 

man inte får bör pedagogerna visa att de tycker om barnet men inte det som barnet gjorde. De 

flesta pedagogerna talade om att de tycker det är positivt om barnen får inflytande i 

verksamheten. En pedagog uttryckte sig så här ”att barnens inflytande är viktigt att bli lyssnade 

och sedda stärker barnets självkänsla”. Det gemensamma för alla pedagoger är att låta barnen 

synas och höras samt låta barnen ta plats i gruppen. Pedagogerna vill även att låta barnen vara 

med och planera verksamheten med hjälp av sina idéer. 

 

2. Metoder i arbetet med barns självkänsla. 

 

En pedagog vi har intervjuat använder sig av pedagogisk planering där de har skrivit ner hur 

de arbetar med barns självkänsla. De andra pedagogerna vi har intervjuat använder sig inte av 

någon särskild metod i arbetet med barns självkänsla. Även om pedagogerna inte har någon 

särskild genomarbetad metod i arbetslaget kan man ha egna metoder som en pedagog 

berättade om: 

 
… min metod är att bara precis se barnet för vad den är. () lyssna på barnet och se på 
barnet, titta i barnets ögon och se, lyssna vad barnet säger och föra en dialog och se 

barnet som en redan färdig människa som du ska ha respekt för. Då tror jag man kan 

utveckla barnets självkänsla. 
 

Pedagogerna anser inte att de har någon särskild metod men de vill lyssna på och se barnet för 

vad den är, ha respekt för barnen, lyfta och stärka barnen, låta barnen växa i det barnen gör, 

barnen ska få känna sig kompetenta, tro på att barnen kan saker, visa barnet att du tror på 

barnet samt diskutera barns självkänsla i arbetslaget.  

 

3. Planering av arbetet med barns självkänsla. 

 

Svaren som vi fick av pedagogerna på denna frågan var i stort sett likadana. Det var ingen 

som hade en riktig planering kring arbetet med barns självkänsla på förskolorna utom en 
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pedagog. De kan inte planera alltför långt fram eftersom de inte vet hur barnen utvecklas. 

Planeringen får ske kontinuerligt under terminen så de tittar på vad barnen behöver arbeta 

med just nu. Däremot ansåg de flesta pedagogerna att de har arbetat med barns självkänsla 

som en grund i det mesta som man arbetar med på förskolan. Då handlar det om att lyfta varje 

barn och ibland pratar arbetslaget om olika barns självkänsla. Finns det något barn på 

avdelningen som verkar osäker arbetar man med det barnet utifrån hur situationen ser ut just 

då.  

 

4. Utvärdering av arbetet med barns självkänsla. 

 

Det är ingen som utvärderar arbetet med barns självkänsla mer än den pedagogen vi 

intervjuade som arbetat med pedagogisk planering om barns självkänsla. Hon berättade att 

pedagogerna skriver anteckningar för att kunna gå tillbaka och titta på vad som har utvecklats 

positivt. De pratar även med föräldrarna för att se om de har sett någon förändring. De känner 

sig ändå inte nöjda med sina utvärderingar. En annan pedagog vi intervjuade hade en termin 

arbetat med att barnen skulle bli säkra i sig själva och då hade de planerat och utvärderat detta 

arbete. Pedagogerna pratar om barnen och då kommer även barns självkänsla in i dessa 

diskussioner men det är inget som skrivs ner om just barns självkänsla. En annan pedagog 

berättade att om det har funnits något osäkert barn som pedagogerna har arbetat med för att 

stärka just det barnets självkänsla kan pedagogerna göra en utvärdering på just det barnet för 

att se om det har hänt något positivt kring det barnets självkänsla.  

 

5. Diskussioner i arbetslagen om barns självkänsla. 

 

En pedagog berättade att de pratar med varandra i arbetslaget om barns självkänsla varje dag. 

En annan pedagog berättade om hur de för sådana här diskussioner på sina planeringar. 

 
Vi pratar ju alltid om barnen på våra planeringar och så liksom hur går det där för den, 
hur jobbar vi med det barnet och så här det gör vi ju. Det kommer ju in lite grann i den 

diskussionen. Så prata om det gör vi nog men vi har inte någon utarbetad plan utan det 

är nog mer hur vi tänker själva. 

 

Pedagogerna berättade att de pratar dagligen om barnen med varandra i arbetslaget och då 

kommer det även upp diskussioner om barnens självkänsla. Är det något barn där man 

behöver stärka självkänslan blir det mer fokus kring det på diskussionerna. Någon pedagog 

känner att de har för lite tid till diskussioner, det är något som det skulle behövas betydligt 

mer tid till.  

 

6. Utformning av verksamheten för att stärka barns självkänsla. 

  

Något som flera pedagoger talade om var att det ska finnas möjlighet att dela barnen i mindre 

grupper så det finns tid till varje barn. När barnen blir delade i mindre grupper anser några 

pedagoger att det är lättare att som pedagog se till att alla barn får höras och synas, att barnen 

känner sig accepterade samt att alla barn får bättre möjlighet att lyckas. Det finns avdelningar 

där hela grunden i arbetet handlar om att dela barnen i mindre grupper. En pedagog berättade 

hur de arbetar med detta. 

 
Dela barnen i mindre grupper så att alla får tid att synas det kan jag säga att det 

genomsyrar vår verksamhet. 
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Pedagogerna ansåg även att verksamheten bör utformas så att den utgår från barnens intresse 

och behov. Det ska finnas saker som barnen tycker om så barnen blir stärkta i det. Det bör 

finnas saker som är utmanande, olika material och saker så att alla barn kan känna sig bra på 

någonting.  

 

7. Grundsyn i arbetet med barns självkänsla. 

 

En pedagog berättade att hon anser att självkänslan är något som styr det mesta hos barnen. 

 
Jag tycker att självkänslan styr allt, den styr deras syn på sig själva, den styr deras mod 
att våga prova, den styr deras möjlighet att ta till sig nya kunskaper. 

 

Den grundsyn som pedagogerna tycker att de har i arbetet med barns självkänsla är att 

pedagogerna tror på barnet, att barnet kan och att lära barnet att tro på sig själv. Det man inte 

kan uttrycka till en annan vuxen ska man heller inte säga till barnen. Inte skratta åt barnet eller 

prata över dess huvud. Pedagogerna ansåg även att alla är bra som man är med sina olika 

egenskaper, att allas tankar är lika viktiga. Man behöver inte hålla med vad alla säger men 

man bör acceptera vad andra människor säger, alla måste få uttrycka sin åsikt. Ingen får ser 

ner på någon vilken anledning det än finns. Få barnen känna att man duger som man är. Att 

alla barnen känner sig sedda och våga prova olika saker. 

 

8. Föräldrars och barns delaktighet i arbetet med barns självkänsla.  

 
När det gäller föräldrarna tycker pedagogerna att de pratar med dem dagligen vid hämtning 

och lämning och då kan det handla om barns självkänsla även om man inte kanske kallar det 

för just barns självkänsla. Ibland kommer föräldrarna med önskemål om antingen deras barn 

eller verksamheten. Flera pedagoger anser att det är bra om pedagogerna kan göra föräldrarna 

medvetna hur man kan stärka barns självkänsla. En pedagog berättade hur de gör på hennes 

avdelning: 

 
Vi har faktiskt satt upp en liten tavla som vi använder några sentenser ur Mia 

Törnbloms föreläsning. Där kan föräldrarna läsa just hur man gör för att stärka barnets 
självkänsla. 

 

Pedagogerna tyckte att det hade varit bra med ett föräldramöte som handlar om barns 

självkänsla. Göra föräldrarna delaktiga i verksamheten samt berätta för föräldrarna hur vi 

arbetar. På utvecklingssamtalen handlar det om det enskilda barnet och då pratas det även om 

barns självkänsla även om pedagogerna inte använder ordet specifikt barns självkänsla. 

 

När det gäller barnen gör pedagogerna dem delaktiga i vad de vill göra, utgå från barnens 

intresse och behov samt utmana barnen så de växer i sig själva.  
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Analys 
 

Det som känns viktigt och är önskvärt av samtliga pedagogerna i vår undersökning är att ett 

gemensamt arbetsätt är grunden i verksamheten. Detta finns för tillfället inte i så stor 

utsträckning i de olika arbetslagen. För att detta ska vara möjligt krävs en gemensam och 

genomarbetad planering. Annars kan det bli som det framkommit utifrån våra intervjuer att 

det är individuellt hur pedagogerna förhåller sig vid olika situationer i verksamheten. Detta 

gör då att alla barn inte får likvärdiga förutsättningar eftersom pedagogernas arbete inte har en 

gemensam grund utan utgår från pedagogernas personligheter. Lpfö 98 tar upp att barn skall 

ges en likvärdig utbildning och detta tas på allvar i mer kunskapsinriktade områden i 

verksamheterna i förskolan (skolverket 2011). Det som är positivt är att pedagogerna verkar 

vara öppna och har ett intresse av att utveckla sin kompetens för att gynna arbetet för barnets 

självkänsla dessutom finns det en personlig medvetenhet även om det vore gynnsamt med en 

mer tydlig och strukturerad planering av detta arbete i verksamheten. Utifrån nedanstående 

citat hämtat ur Lpfö98. Framgår det att det vore lämpligt med planering, dokumentation och 

utvärdering gällande arbetet med självkänsla i förskolan för att skapa goda förutsättningar för 

att varje enskilt barn ska kunna utvecklas nyanserat.  

 

”Vårdnadshavare har ansvaret för sina barns fostran och utveckling. 

Förskolan ska komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga 

förutsättningar för att varje barn ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt. 

Förskolans arbete med barnen ska därför ske i ett nära och förtroendefullt 

samarbete med hemmen. Föräldrarna ska ha möjlighet att inom ramen för 

de nationella målen vara med och påverka verksamheten i förskolan. Att 

förskolan är tydlig i fråga om mål och innehåll är därför en förutsättning 

för barnens och föräldrarnas möjligheter till inflytande” (Skolverket 

2011:13). 
 

Forskningen som Englund och Engstöm (2011) kommit fram till där det visar sig att det 

förekommer metoder som än en gång tar fram hierarkisering, makt och disciplinering i 

pedagogiskt syfte. Dessa metoder främjar inte arbetet med självkänsla utan har motsatt effekt.  

Arbetet med självkänsla är ständigt en pågående process och barnet är sårbart på så sätt att det 

är mottagligt och utlämnat till omgivningens bemötande. Denna uppfattning om självkänsla 

som en färskvara styrks bland annat av Juul (2009). Något som de intervjuade pedagogerna 

tar upp är att arbetet med självkänsla måste vara flexibelt eftersom självkänsla betraktas som 

en färskvara. Då är det inte så lätt att ha en långsiktig planering, eftersom det är viktigt att 

utgå från där barnet är just i stunden. En gemensam grund att utgå från när det handlar om 

arbetet för barnets självkänsla i verksamheten är önskvärt av pedagogerna.  

 

Det är möjligt för pedagogerna att se hur barnet upplever sig själv och sin omvärld genom att 

titta på barnets yttre beteende. Detta talar för hur viktigt det är att förskolan medvetet planerar, 

dokumenterar och utvärderar arbetet med barnets självkänsla (Brodin och Hylander 1998). 

Mobbing kan undvikas och kamratskap och vänskapsband ges bättre förutsättningar om 

barnet har god självkänsla, känner sig respekterat utifrån den egna personligheten. Utifrån 

detta ser vi ett stort värde och behov i att arbetat på förskolan med barnets självkänsla är 

planerat och utvärderingsbart (Juul & Jensen 2009 och Juul 2009). 

 
Det framgår utifrån intervjuerna att pedagogerna vill grunda verksamhetens planering på 

barnens tankar och önskningar.  I en av intervjuerna framkommer det hur ett barn blivit 

lyssnat på och sett av en pedagog. Barnet uttryckte att det ville ha en ostbågsfest. Detta skulle 

kunna vara en aktivitet som hade blivit bedömd av pedagogen som något som inte var ok att 
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verkställa i förskolan. Förskolan ska ta hänsyn till flera aspekter bland annat hälsa, enskilda 

familjers åsikter samt verka för att grunda sunda vanor. Men istället för att fördöma och rata 

förslaget genomfördes det. Barnets intentioner visades respekt och togs på allvar av 

pedagogen, detta skapar goda förutsättningarna för lärande. Sterns forskning menar att 

tillrättavisningar inte har samma inverkan som om barnet är delaktigt, funderar samt gör egna 

reflektioner och eventuellt väljer att korrigera sin önskan för att barnet själv vill det (Brodin 

och Hylander 1998). Ett alternativ om pedagogen inte ansett att detta var ett hållbart förslag 

men inte velat ge barnet sina värderingar eller bedöma barnets förslag är att låta barnen 

reflektera och diskutera. 

 
Flertalet av de teman som Sandvik (2009) lyfter fram som har bidragit till kvalitativa 

pedagogiska förändringar anser vi att pedagogerna som intervjuats i vår undersökning 

eftersöker och strävar efter att aktivt ta in dessa teman i arbetet. Vi ser även att dessa sju 

teman har en koppling och ett samband till teorier som förespråkas av bland annat Juul (Juul 

& Jensen 2009). Det är skillnad på självkänsla och självförtroende och då även skillnad i hur 

de olika begreppen stärks hos människan (Juul och Jensen 2009, Juul 2009). Utifrån 

intervjuerna ser det ut som att det finns en ambivalens hos några pedagoger i vad som stärker 

självkänsla och vad som stärker självförtroende. Utifrån intervjuerna finns en medvetenhet 

om att det behövs mer kunskap och fortbildning även om något arbetslag har varit på någon 

enstaka föreläsning så har inte det resulterat i en gemensam planering. 

 

Utifrån frågeställningarna i undersökningen så har det framkommit att arbetet för att stärka 

barnets självkänsla inte planeras, dokumenteras eller utvärderas i någon större omfattning i de 

verksamheter vi undersökt. Det finns en medvetenhet och en önskan hos pedagogerna om att 

göra ett gott arbete för att stärka barnets självkänsla. Pedagogerna anser att detta är ett viktigt 

arbete och önskar och är i behov av förkovring inom området.  



 

22 

 

Diskussion 
 

Samtliga pedagoger som besvarat våra frågor framhöll i slutet av intervjun att arbetet med 

barnets självkänsla är bland det viktigaste arbetet vi har i förskolan. Flera av pedagogerna 

upplevde att de mer medvetet började reflektera och intressera sig för att utveckla arbetet med 

barnets självkänsla efter intervjun. Det är mycket fokus på läroplanens kunskapsmål i 

förhållande till fokuset på barnets självkänsla. Förändringar som skulle kunna utveckla och 

föra arbetet med barnets självkänsla framåt kan vara en utökning av diskussioner, planering 

och utvärdering.  

 
Vår uppfattning är att de flesta intervjuer är snarlika varandra. De flesta pedagoger planerar 

inte arbetet med barnets självkänsla. Arbetet sker spontant utan planering som grund därför är 

det inte utvärderingsbart.  En pedagog anser att de har gjort en pedagogisk planering gällande 

arbetet med barnets självkänsla, där skiljer sig arbetet lite men i stort sett ser vi samma 

mönster i alla intervjuerna.   

 

Under vår undersökning har vi fått uppfattningen att det finns gott om litteratur som handlar 

om självkänsla och hur den påverkar människan allmänt det verkar dock inte finnas mycket 

litteratur om hur man praktiskt arbetar med barnets självkänsla i förskolan. Detta kan vara en 

orsak till varför planerad verksamhet av arbetet med barns självkänsla i förskolan uteblir. 

Finns det ingen litteratur eller möjlighet till utbildning försvåras möjligheten att konkret veta 

hur man ska arbeta med barnets självkänsla. 

 

När vi analyserade våra intervjuer kom vi fram till att det mesta arbetet sker naturligt och 

spontant i den dagliga verksamheten. Utifrån det anser vi att det ger barnet möjlighet att 

bygga en bra självkänsla i mycket av det som sker dagligen på förskolan. På grund av att 

pedagogerna är närvarande och har en inre medvetenhet och vision om att verka för barnets 

möjlighet till en god självkänsla. Pedagogerna kan se att leken utvecklas positiva så att barnet 

bygger upp en bra självkänsla i leken liksom att de enskilt är medvetna om hur de möter 

barnet i olika situationer. Arbetet skulle ges bättre förutsättningar och en utveckling av arbetet 

skulle vara möjlig genom att föra planering, dokumentering och utvärdering i verksamheten, 

när det gäller arbetet för barnets självkänsla. 

 

De pedagoger vi intervjuade tänkte mycket på hur de skulle hitta utmaningar till barnen som 

passade varje enskilt barn. Vår uppfattning är att de flesta pedagogerna gör sitt bästa utifrån 

de medel och den kunskap de har för närvarande. Det som däremot inte kom upp i 

intervjusvaren är hur man arbetar för att barnet ska våga säga till om det är något som inte 

känns bra eller som barnen inte vill. Detta kan vara något som man behöver arbeta med mer 

på förskolorna, att tillåta alla känslor. Men även att barnet ska vara värdefullt och bli sett utan 

prestationer. Vi anser att detta arbete skulle behöva mer planering och utvärdering så att 

pedagogerna ser att de når målen tillsammans med barnen. Det är en väldigt viktig del för 

barnet att de har tron på sig själv och vågar säga nej om det är något som de inte vill samt att 

veta att man duger som man är. Pedagogerna gav även uttryck för behov av mer kunskap och 

önskan om ett gemensamt arbetssätt och synsätt i arbetslaget. Detta tror vi skulle vara 

gynnsamt och möjliggöra en förbättring av arbetet för barnets självkänsla och ytterligare öka 

medvetenheten hos pedagogerna. 

 

Genom intervjuerna framkom det att det är viktigt att berätta för barnet, när det gör något som 

inte är så bra, att man tycker om barnet, men inte det som barnet gör just vid det tillfället. Det 

handlar om att stärka det som barnet är bra på, istället för att fokusera på det som barnet gör 
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mindre bra men viktigast är att fokusera på barnet som person och inte handlingar eller 

prestationer. 

 

När barnet känner att det klarar av att lösa saker själv, stärker detta barnets självkänsla. 

Pedagogerna får på detta sätt hjälpa barnet så att de känner att det har klarat av det själv (Gren 

2007). Pedagogerna måste lära barnet att tro på sig själv att det faktiskt kan mycket och låta 

barnet få tid att försöka själv. Samhället idag är stressigt i flera avseenden och ofta är föräldrar 

stressade och hjälper barnet för att det ska gå snabbare istället för att det får ta lite längre tid. 

Barnet klarar mycket själv bara vuxna tillåter det. Genom att låta barnet vara kompetent och 

klara av saker själv hjälper föräldrarna, pedagoger och andra vuxna barnet att stärka sin 

självkänsla.  

 

Ett annat viktigt arbete som pedagogerna har när det gäller barnets självkänsla är att barnet 

ska känna att det duger som det är utan att behöva ha till exempel särskilda leksaker för att 

duga. (Gren 2007). Något som vi anser kan behöva arbetas mer med på förskolorna är att 

duga som man är. I dagens samhälle handlar det mycket om att bära märkeskläder och de 

nyaste leksakerna. De barn som har en sämre självkänsla kan säkert försöka ”gömma sig” 

genom att ha de nyaste, häftigaste och finaste leksakerna i stället för att känna att jag duger 

som jag är utan att önska och bära erkända och populära kläder och andra materiella saker.  

 

För att stärka barnet i dess självkänsla räcker det inte med att pedagogerna säger till barnet att 

den förstår utan pedagogerna måste möta barnet i upplevelsen och bekräfta barnet så att 

barnet känner att pedagogen verkligen förstår barnet (Gren 2007). I intervjuerna framkom det 

att det kändes positivt att dela barnen i mindre grupper så att barnet fick höras och synas samt 

att pedagogerna är närvarande med barnen. Detta handlar mycket om att kunna möta barnet i 

upplevelsen så de pedagoger som arbetar kan nå, se och stärka barnets självkänsla på ett bra 

sätt. 

 

Pedagogerna som deltog i intervjuerna pratade mycket om att de arbetar speciellt med barns 

självkänsla vid behov, när de tycker att det finns särskilt behov av det. Men vem är det som 

bestämmer när ett barn har behov av extra arbete med sin självkänsla om man bara ska gå 

efter pedagogernas omdöme? Olika pedagoger har olika uppfattningar. Eller om alla 

pedagoger på en avdelning tycker likadant att det inte finns något barn som behöver extra 

arbete med sin självkänsla. Men om det hade varit andra pedagoger som hade arbetat på den 

avdelningen hade kanske de haft en annan uppfattning att det hade funnits barn som behöver 

extra hjälp med att få en bättre självkänsla. Arbetar pedagogerna med barnets självkänsla med 

hjälp av planering och utvärdering tror vi att det kan hjälpa många fler barn än vad som blir 

hjälpta idag med att få en bättre självkänsla. 

 

Det framkom även i intervjuerna att pedagogernas vision var att ge barnet mycket tid till att 

försöka själv. Vår uppfattning är att detta arbetssätt är förenligt med mycket av den litteratur 

och forskning vi har undersökt. I praktiken tror inte vi alltid att det fungerar eftersom det 

många gånger är mycket barn och lite pedagoger. Det som kan underlätta vid sådana här 

situationer är att dela barnen i mindre grupper som det även kom fram i intervjuerna. Då kan 

det bli lugnare för barnen att prova själva. Det var någon pedagog som pratade om att sitta på 

sina händer så att man inte är för snabb med att hjälpa barnet med sådant som de kan själva. 

Här tror vi att det kan bli diskussioner pedagoger emellan var man ska lägga fokus och vad i 

arbetet som är det värdefulla. Vår uppfattning är att ibland har vi vuxna för bråttom till det 

som vi anser vara det viktiga. Exempelvis behöver inte alltid målet vid en utflykt vara det 

mest värdefulla utan det kan vara vägen dit. Som att ta det lugnt i hallen trots att det är lite 
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pedagoger. Det kan bli mycket större vinst för det enskilda barnet att lyckas klä på sig, att 

göra egna upptäckter och erfarenheter längs vägen till målet. 

 

Vi har tidigare skrivit om att vi valde en kvalitativ undersökning för att vi bland annat ville ha 

ett djup i svaren till studien. Vi tror att vi har fått så mycket djup i denna studien som vi har 

kunnat. Om vi hade använt oss av en kvantitativ studie med många enkäter i stället tror inte vi 

att vi hade fått djupare svar, snarare tvärt om. 

 
Vi tror att man som människa blir mer harmonisk om man har en bra självkänsla. Det är 

mycket beroende på vilka förutsättningar man har om man får en bra självkänsla. Det är 

mycket på grund av detta som vi anser att det är väldigt viktigt med en bra självkänsla redan 

från början, när man är liten.  

 
Fortsatta forskningsfrågor 

 
Under tiden som vi gjort den här undersökningen så har vi funderat på ytterligare frågor som 

skulle vara intressanta att undersöka bland annat: 

 

Är det viktigt att pedagoger arbetar medvetet för att stärka barnets självkänsla i förskolan? 

Hur påverkas barnets självkänsla av pedagogens arbetssätt? 
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Bilaga  
 

Dessa frågor använde vi oss av under intervjuerna. 

 
1. Hur arbetar ni för att stärka barnens självkänsla? 

2. Om ni använder någon särskild metod för att arbeta med barns självkänsla hur gör ni 

då? 

3. Hur planerar ni arbetet med barns självkänsla? 

4. Hur utvärderar ni arbetet med barns självkänsla? 

5. Ungefär hur ofta har ni diskussioner i arbetslaget om hur ni arbetar med barns 

självkänsla? 

6. Hur anser ni att verksamheten bör utformas för att verka för barnens självkänsla? 

7. Vad har ni för grundsyn när det gäller arbetet för och med barns självkänsla? 

8. Hur gör ni föräldrar och barn delaktiga i utformningen av arbetet med/för barnens 

självkänsla? 

 

 

 

 


