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Titel: Självkänsla: Från tanke till handling i förskolpedagogens vardag. 
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Antal sidor 28 

Syftet med det självständiga arbete är att visa på hur förskolepedagogerna i studien definierar 

begreppet självkänsla, hur de i praktiken arbetar med detta i verksamheten och hur de upplever 

sig ha för förutsättningar att arbeta med barns självkänsla. Frågeställningar som används är: hur 

definierar förskolepedagogerna begreppet självkänsla? Hur arbetar förskolepedagogerna 

konkret för att stärka barns självkänsla? På vilket sätt ser förskolepedagogerna ett resultat? 

Vilka förutsättningar har förskolepedagogerna för att stödja barn med låg självkänsla? Denna 

studie utgår från en kvalitativ ansats, med muntliga intervjuer och öppna frågor. I intervjuerna 

medverkar tolv förskolepedagoger, samt en förskolepsykolog och en specialpedagog. De flesta 

definierar begreppet självkänsla i likhet med litteraturen att det handlar om varandet och det 

inre hos en människa. Resultatet visar att man inte reflekterar på djupet över vad man 

egentligen menar med självkänsla och har svårt när det gäller det konkreta arbetet i 

verksamheten. Det finns inte någon samstämmig bild över hur man arbetar med självkänsla. 

Flera av förskolpedagogerna framhöll vikten av ett respektfullt bemötande som ett konkret 

arbetsätt eller förhållningssätt för att stärka barns självkänsla. Att arbeta med känslor var också 

ett arbetssätt som lyftes fram. Andra talade mer om stödjande och berömmande av barnets 

“görande”. Hur förskolepedagogerna upplever sig ha för kompetens kring ämnet självkänsla 

skiftar. Några anser sig fått mycket kunskap från sin utbildning eller genom 

kompetensutveckling, men en stor andel upplever sig ha sämre kunskap om självkänsla. Flera 

pratar om att livserfarenhet och att en samlad kunskap i arbetslaget ger dem en bra kompetens. 
 

 

 

Nyckelord: självkänsla, förskola, bemötande, förskolepedagog 
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1. Inledning  

I förskolan finns enbart strävansmål och i Läroplanen för förskolan (Skolverket 2010a) nämns 

inte självkänsla som ett enskilt mål, däremot visar Läroplanen för förskolan på att 

verksamheten ska gynna barnets utveckling och lärande. Vi tolkar det som att självkänslan är 

en del av dess syfte då den påverkar hur barnet reflekterar och använder sig av den kunskap 

det har om sig själv. Självkänslan är ett verktyg för att kunna förhålla sig till omvärlden, göra 

val och ta ansvar (Juul 1995; Juul & Jensen 2009; Lindwall 2011).  

Alla som arbetar i förskolan har skyldighet att bemöta barnen som läroplanen föreskriver 

(Skolverket 2010a). Vad innebär detta för oss förskolepedagoger i arbetet med att stärka 

självkänslan hos barn? I detta självständiga arbete har vi valt att intressera oss för hur 

förskolepedagoger definierar och arbetar med barns självkänsla. Stämmer tanke och handling? 

Upplever samma förskolepedagoger sig ha en adekvat utbildning för att stödja barns 

självkänsla och samtalar de kring begreppet självkänsla på deras arbetsplats? Vi söker svar 

hos förskolepedagoger och jämför detta med vad litteratur och forskning säger.  

 

Att duga 

 

Du har ett värde  

blott och bart för att Du ÄR 

Du har ett värde  

       också för att Du är Du  

unik i ditt slag 

Du har rätt  

att i detta 

Ditt varande  

mötas av respekt 

för att Du ÄR 

för den DU ÄR 

        (Jenny Gren, 2007:58) 

 

 

1.1 Förtydligande av förekommande begrepp 

Begreppet förskolepedagog använder vi i vår text. Här menar vi både förskollärare och 

barnskötare eftersom vi anser att tillsammans utgör vi en helhet i bemötandet av barnen i 

förskolan. 
 

I en av våra frågeställningar och i syftet använder vi oss av ordet förutsättningar. Med detta 

menar vi utbildning, fortbildning, tid för reflektion och diskussion, själv och gemensamt i 

arbetslagen eller i hela personalgruppen. 
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2. Syfte och frågeställningar 

Vårt syfte är att visa på hur förskolepedagogerna i vår undersökning definierar begreppet 

självkänsla och hur de i praktiken arbetar med detta i verksamheten. Vi har också som syfte 

att visa på hur samma förskolepedagoger upplever sig ha för förutsättningar att arbeta med 

barns självkänsla. 

 

Frågeställningar utifrån syftet: 

 

 Hur definierar förskolepedagogerna begreppet självkänsla? 

 Hur arbetar förskolepedagogerna konkret för att stärka barns självkänsla? 

 På vilket sätt ser förskolepedagogerna ett resultat? 

 Vilka förutsättningar har förskolepedagogerna för att stödja barn med låg självkänsla? 

 

3. Litteraturgenomgång och tidigare forskning 

I detta avsnitt utgår vi främst från litteratur, forskning och Skolverkets publikationer. Vi 

börjar med att definiera olika begrepp, för att därefter lägga en bakgrund till hur vi i 

förskolans verksamhet kan arbete och se ett resultat vad gäller självkänsla. Avsnittet avslutas 

med förskolepedagogernas förutsättningar, det vill säga utbildning, fortbildning, tid för 

reflektion och diskussion. 

 

3.1 Begreppsdefinition 

Jesper Juul (1995) menar att man måste veta skillnaden mellan självkänsla och 

självförtroende, speciellt om man medvetet skall arbeta stärkande med något av begreppen 

med barn (a.a.). Även Lindwall (2011) tar upp att självkänsla och självförtroende är olika 

begrepp, men att de påverkas av varandra. Samtidigt kan vi se i texter av olika slag att 

självkänsla är ett begrepp som är svårdefinierat och kan ha olika benämningar. I Statens 

folkhälsoinstituts uppslagsverk likställs till exempel “god självkänsla” med “gott 

självförtroende”, samtidigt som man talar om att stärka individens “självbild” (Statens 

folkhälsoinstitut 130509). Vi anser oss tvungna att även definiera begreppet självförtroende 

då vi förstått att detta har en nära koppling till självkänsla. Självkänsla är dock vårt 

huvudbegrepp i examensarbetet. Även begreppen integritet och autonomi har koppling till 

begreppet självkänsla. Därför väljer vi att definiera även dessa.   

 

3.1.2 Definition av begreppet självförtroende 

Självförtroende - “stark tilltro till den egna förmågan” (Språkdata 2003:987). När vi definierar 

begreppet självförtroende handlar det om vad vi kan, vår skicklighet i görandet, “ett yttre 

staket” att luta sig mot (Juul 1995; Juul & Jensen 2009:67). 

 

Självförtroendet står i relation till hur bra vi är på något och hur många områden vi är bra på 

(Juul & Jensen 2009). Juul och Jensen lyfter fram att det är viktigt för individen att både ha en 

bra självkänsla och ett bra självförtroende. Att bara ha bra självförtroende, utan att ha en 

välutvecklad självkänsla kan medföra att individen inte kan se objektivt på sitt självförtroende 
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och till exempel har svårt för att klara motgångar. Har individen både låg självkänsla och 

dåligt självförtroende kan individen lägga för stor vikt vid sitt dåliga självförtroende (a.a.). Vi 

har möjlighet att påverka självförtroendet genom “sakligt beröm och kritik” (a.a, s. 68). 

 

3.1.3 Definition av begreppet självkänsla 

Självkänsla - “medvetenhet om den egna personlighetens värde” (Språkdata 2003:987). 

Självkänslan påverkar vad individen tycker om sig själv (Lindwall 2011).  

 

Enligt Lindwall (2011) är den amerikanska psykologen och filosofen James syn på 

självkänsla, där han skiljer mellan det subjektiva, “jag” och det objektiva ”mig” en grund för 

den för forskningen moderna synen på begreppet (a.a, s. 26). “Jag” är den delen som 

reflekterar över och “skapar” mig (a.a, s. 26). “Mig” består dels av det materiella och det 

sociala självet, dels av det enligt James mer stabila “spirituella självet” (tankar, moral och 

karaktärsdrag) (a.a, s. 26). Cooley och Mead, som även enligt Lindwall har lagt en grund till 

dagens begrepp av självkänsla, menar att självkänslan påverkas av vårt samspel med andra 

(a.a.). Lindwall lyfter även fram att Cooley talar om ”spegeljaget […] som vi använder för att 

förstå, tolka och bedöma oss själva” utifrån hur andra ser på oss (a.a, s. 27).  

 

Juul (1995) menar att självkänsla är vår kunskap om oss själva och hur vi reflekterar och 

använder oss av denna kunskap. Självkänsla är som Juul säger vår “inre [...] kärna” (a.a, s. 

89). Juul & Jensen (2009) poängterar att självkänsla och integritet hör ihop, genom att se till 

och värna individens integritet stärks självkänslan. Andra faktorer som påverkar individens 

självkänsla är “erkännande och bekräftelse” (a.a, s. 231). Forskning, som bland annat Harter 

gjort visar på detta, här beskrivs det som att hur individen upplever sig “socialt accepterad” en 

annan faktor är vilket stöd som finns. Forskningen visar även på att vilken upplevelse av 

kompetens individen har på områden, som han/ hon ser som viktiga, är en faktor som 

påverkar självkänslan (Lindwall 2011).  

 

Självkänslan påverkar våra “känslomässiga tillstånd” och är ett verktyg för att kunna förhålla 

sig till omvärlden, göra val och ta ansvar (Juul & Jensen 2009; Lindwall 2011). Den kan 

påverka vår kropp, hälsa och kognition, till exempel löper personer med låg självkänsla större 

risk för depressioner (Lindwall 2011). Med en positiv och stabil självkänsla blir vi mindre 

sårbara i sociala sammanhang (Juul 130716). 

 

3.1.3 Definition av begreppen integritet och autonomi  

Integritet - “rätt att ha (visst) eget område som är skyddat mot intrång” (Språkdata, 2003:289).  

Autonomi - “vidsträckt rätt att bestämma om egna angelägenheter oftast utan fullt 

självbestämmande” (Språkdata, 2003:45). 

 

Juul och Jensen skriver att, “Förhållandet mellan integritet och självkänsla är både intimt och 

dialektiskt” (a.a, s. 58). Dessa begrepp är beroende av varandra, men självkänslan är mer 

beroende av att integriteten är väl fungerande hos en individ. De menar att om självkänslan 

inte är god är det den egna integriteten som är svag (a.a.). 

 

Integriteten är nära sammankopplad med begreppet autonomi vilket enkelt kan beskrivas med 

ett enklare ord som självbestämmande, denna utvecklas hela livet från spädbarnsåldern och 
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uppåt (Bischofberger & Dahlquist & Elinder, 1991; Brodin & Hylander 2002). Autonomi är 

en förutsättning för att en människa skall kunna ha rätt till sin integritet (a.a.). De menar 

vidare att det råder en skillnad mellan integritet och autonomi. Integriteten är något ingen kan 

ta ifrån en person medan autonomin hos personen kan vara skiftande. Rätten till integriteten 

kan alltså inte tas bort men det kan autonomin. Integriteten är den egna personens inneboende 

känsla och gränser för sig själv vilket ingen människa kan ta bort men däremot kränka (a.a.). 

 

3.2 Hur förskolepedagogerna kan stärka barns självkänsla 

Självkänslan är till viss del ärftlig, den varierar från individ till individ och utifrån 

sammanhang (Lindwall 2011). Forskning har visat att en individs självkänsla kan vara svår att 

förändra, samtidigt som den utvecklas naturligt under våra liv. Barns utveckling av 

självkänsla kan ses som en process (a.a.). Genetiskt faktorer gör självkänslan stabil medan 

faktorer i miljön kan påverka och förändra den (a.a.).  

 

Brodin & Hylander (1998) talar om hur Sterns teorier har påverkat och gjort att vi i dag ser ett 

samband mellan det yttre och det inre barnet “kropp och själ ses som en helhet, vi styrs av 

arvet, biologin, miljön och psykologin i ett ömsesidigt, ständigt pågående samspel” (a.a, s. 

20). Ett sätt att stärka barns självkänsla är pedagoger som är med och ser till att barnets 

utmaningar bli lagom svåra och möjliga att klara av (Brodin & Hylander 2002). Enligt James 

kan självkänslan höjas genom att man ökar “den upplevda kompetensen, till exempel genom 

att träna, öva eller skaffa de resurser som saknas [...]” (Lindwall 2011:101). Ett sätt som 

Lindwall lyfter fram är att “betona och belöna ansträngning och inlärning” (a.a, s. 281 ).  

 

Juul tar upp att vi i vår barnuppfostran har haft tyngdpunkten på att utveckla barnens 

självförtroende med koppling till vad barnen presterar. Med vårt sätt att samspela där vi gett 

beröm och kanske kritik bedömer eller “värderar” vi barnet för vad det gör och barnet blir 

styrt utifrån oss och inte från vad det känner, vilket inte är bra för självkänslan (Juul 130716). 
När det gäller självkänslan handlar det även om hur individen tar in och tolkar upplevelser 

och intryck. En person som ha låg självkänsla har till exempel lättare att ta till sig det positiva 

om det kommer från en annan person än om individen själv utvärderar (Lindwall 2011). En 

svårighet i samspelet kan vara att se bakom barnet beteende. Enligt Swanns teori, kan 

individer med lågsjälvkänsla uppträda så att det i samspelet med andra får negativ bekräftelse 

(Lindwall 2011). 

 

En svårighet med att förändra självkänslan är det Lindwall (2011) tar upp, att förutom att den 

som har låg självkänsla har svårt för att ta till sig det positiva även lättare tar till sig och ser 

det negativa i samspelet med andra. I motsats till detta kan den som har hög självkänsla klara 

motgångar och skam lättare och påverkas inte så mycket av dessa (Brodin & Hylander 2002). 

Juul (1995) tar upp exemplet att barn som har låg självkänsla och misslyckas kan känna sig 

misslyckade medan barn som har bra självkänsla tolkar sitt misslyckande som att det handlar 

om något de inte kan. En annan orsak till att individen kan klara motgångar kan till exempel 

vara genom att ha fler olika områden där den känner sig kompetent, om det sker ett 

misslyckande inom ett område går det att luta sig tillbaka på ett annat område där den 

upplever sig kompetent (Lindwall, 2011).  
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3.2.1 Känslor 

Brodin & Hylander (2002) talar om hur viktigt det är att barnet känner igen och kan använda 

sig av sina känslor både för sin egen skull och för att kunna möta andra. Barnets möjlighet till 

detta påverkas av hur omgivningen bemöter barnet, vilket i sin tur påverkar barnets 

självkänsla (a.a.). Exempel på olika situationer och bemötande som kan ha betydelse för 

barnets självkänsla kan vara i vilket tonfall man tilltalar barnet och dess namn, vilka 

känslor/känslouttryck som tillåts och bekräftas i miljön barnet vistats i, om barnet utsätts för 

kränkningar och skam, om barnet får möjlighet till att få erfarenhet av positiva möten i lek 

och vardag så att det får en positiv bild av sig själv som någon som kan, vågar, är rolig att 

vara med och kan hjälpa andra (a.a.). 

 

Brodin och Hylander (2002) lyfter också de olika känslotillstånden hos ett barn som glädje, 

ilska rädsla, ledsamhet, förvåning, intresse, skam samt avsky och avsmak. De talar om den 

känslokommunikation som sker mellan barnet och den vuxne och hur man som 

förskolepedagog bör bemöta och agera i denna kommunikation. Denna kommunikation sker i 

en samspelande gemenskap mellan barn och vuxen. Genom att tolka barnens känslor kan den 

vuxne bemöta dessa utan att dras med i känslan. De menar att det är viktigt att förhålla på en 

lagom nivå av vad de kallar känslosmitta (a.a.). Att sätta ord på barnets känslor och samtala 

om detta med barnen ger barnen en bekräftelse. De menar att trots att man som vuxen 

bekräftar barnets känslor så innebär inte detta alltid att barnet tillåts styra och agera hur det 

vill (a.a.)  

 

3.2.2 Förskolepedagogernas bemötande 

Brodin och Hylander (2002) skriver om vikten av att barn får uppleva goda möten med vuxna 

för att utveckla en god självkänsla. Barnens självkänsla är beroende av hur det blir bemött. 

Juul och Jensen (2003) menar att den vuxna det vill säga pedagogen, har ett “personligt 

ansvar” (a.a, s. 90). De skriver att, “Allt som kommer ut över min mun är mitt och därigenom 

mitt ansvar” (a.a, s. 90). Jenny Gren (2007) skriver att då vi talar om pedagogernas 

förhållningssätt då utgår man från ett så kallat filosofiskt och etiskt perspektiv. Hon påtalar att 

pedagogen måste ge av sig själv, personligen för att skapa en god relation till barnen. Hur 

pedagogens förhållningssätt är, påverkar själva kvalitén på verksamheten. (a.a.). 

 

En annan roll eller ansvar som förskolepedagogen har är att “utveckla varje barns speciella 

resurser och kompetenser” (Brodin & Hylander 1998:21). Skolverket skriver: 

 
I arbetslag med ett förhållningssätt som karaktäriseras av ett gemensamt 

engagemang, emotionell närhet och grundläggande respekt för barn finns ofta en 

kunskapssyn där man tar fasta på barnens kompetens och deras delaktighet i 

lärandet. Respekten för barnet är grunden för pedagogernas förhållningssätt och 

deras syn på barns utveckling och lärande. (Skolverket 2005:26) 

 

3.2.3 Integritet och autonomi 

“Genom att ömsesidigt kommunicera med andra blir vi oss själva.” (Brodin & Hylander 

1998:104). De fortsätter att säga att vi pedagoger bär ansvaret för att skapa en god och 

autentisk kommunikation och relation till barnen för att möjliggöra detta. De påpekar även att 
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det finns situationer och tillfällen då goda relationer mellan pedagoger och barn kan brista och 

det i sig är en del av livet. Det finns alltid en väg tillbaka till ursprungsrelationen (a.a.)  

 

Juul och Jensen (2003) talar om att pedagogen måste hålla barnets integritet främst i sitt 

pedagogiska arbete. Denna måste alltid värderas högre än de pedagogiska målen vi har i 

förskolan. De skriver att pedagoger måste ha en autenticitet i sitt arbete. Med autencitet menas 

att man är ärlig med sina känslor, genuin i sina känslor (a.a.). De säger att, “den pedagogiska 

relationskompetensen, [...] kräver autenticitet hos den vuxna.” (a.a, s. 108). De definierar 

professionell relationskompetens som att förskolepedagogen måste kunna möta varje barn på 

dess individuella plan. Med ett vuxet ansvarstagande, ledarskap och autenticitet. (a.a.) 

Juul (1995) säger att de finns två faktorer som främst bygger självkänslan hos en människa 

Att man blir sedd och respekterad för ens egen person precis som man är (a.a.) Här kan det 

handla om att förskolepedagogen konkret visar att vi ser barnet genom kropp och röst. Att vi 

försöker se hur barnet mår och vad det upplever och sätta ord på detta (Juul 130716). Juul och 

Jensen (2003) skrivet även om detta då de skriver om att aldrig överge sitt vuxna ansvar för 

barnet och att man måste ta sig an ledarskapet genom förutom autenticitet också med 

“intresse, bekräftelse, involvering, beslut och konflikt” (a.a, s. 83). 

 

Brodin och Hylander (1998) skriver vidare att hur pedagoger skall förhålla sig till olika barn 

är en av det vanligaste huvudbry förskolepedagoger har. Samtidigt vilar förskolepedagoger på 

en stor kunskap genom en beprövad erfarenhet. Det är en kunskap om deras förmåga att 

avläsa barns tysta signaler och utifrån detta reflektera och medvetengöra sig om barnet och 

sedan försöka finna lösningar (a.a.). 

 

3.2.4 Att föra etiska samtal 

Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund har gemensamt skapat ett dokument med yrkesetiska 

principer för lärare. Dessa principer är uppdelade i fyra olika delar, Eleven alltid i centrum, 

Läraryrket och den professionella yrkesutövningen, Att upprätthålla lärares yrkesetik och 

Lärares samhällsuppdrag (Lararnasyrkesetik.se 2013-06-04)  

 

I detta dokument står det bland annat att läraren är ansvarig för att främja och utveckla 

barnens lärande efter dess egen förutsättning. Läraren har också skyldighet att bemöta varje 

barn med respekt och att skydda barnen mot kränkande behandling (a.a.). Vidare står det att 

läraren skall föra yrkesetiska diskussioner på sin arbetsplats samt att läraren har skyldighet att 

ingripa då ett barn utsätts för någon form av kränkande behandling som motsäger den 

människo- och kunskapssyn som lärarens yrkesetik bygger på (a.a.).  

 

För tydlighetens skull skall det påpekas att dessa yrkesetiska dokument inte är tvingande. 

Läroplanen är däremot tvingande. “Riktlinjer för personalen i förskolan anger dels 

förskollärares ansvar för att arbetet sker i enlighet med målen i läroplanen, dels det ansvar 

som vilar på var och en i arbetslaget i förskolan.” (Skolverket 1998, rev. 2010). 

 

Gren (2007) påpekar att det är pedagogernas egen medvetenhet kring sitt etiska 

förhållningssätt som är avgörande för hur hög kvalitén blir med att följa läroplanens riktlinjer 

när det gäller etiska frågor. (a.a.). Hon menar också att bland pedagoger i våra verksamheter 

finns det en osäkerhet i hur man skall arbeta med etik. Detta menar hon beror på en 

kunskapsbrist när det gäller etiken som grundkunskap, hur man skall arbeta praktiskt men 

även hur man skall samtala kring etiskt dilemma (a.a.). 
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Linnér (2005) menar även hon att det etiska samtalet och problematiseringen av egna 

erfarenheter från verksamheten är något som är viktigt. Varför vi valde att agera som vi 

gjorde i en situation, vilka förutsättningar det var som påverkade och även vem man själv är 

(a.a). Dessutom menar hon att förskolepedagoger måste se på verksamheten med kritiska 

ögon och våga ifrågasätta de normer som finns för att möjliggöra att nya tankesätt och 

värderingar får utrymme i verksamheten. Detta är viktigt för att värdegrundande begrepp skall 

kunna implementeras i förskolpedagogernas förhållningssätt och inte bli en del av rådande 

konventioner och blir tomma ord i vardagen (a.a). Att få tid och möjlighet till etisk reflektion 

kräver att man som förskolepedagog ger av sitt personliga engagemang för samtalen skall bli 

diskursiva (a.a). ”Om vi ska kunna se förskolan och skolan som en demokratisk mötesplats, 

där begrepp som ansvar, respekt, trygghet och delaktighet får en moralisk innebörd, behöver 

de reella villkoren problematiseras” (Linnér, 2005:171) 

 

I en relation mellan vuxen och barn är det alltid den vuxna som har ansvar över hur detta 

samspel fungerar (Juul & Jensen 2003). Därför är det oerhört viktigt att man som vuxen inte 

lägger detta ansvar på barnen eftersom man skapar en försämrad kvalité på relationen (a.a.). 

Detta gäller i det direkta mötet med barnet likaväl som i till exempel samtal som sker om 

barnet, med föräldrar eller i arbetslaget (a.a.). Enligt Juul & Jensen handlar det om hur man 

väljer att uttrycka sig om barnet eller relationen till barnet då man diskuterar ett barn. Som 

pedagog kan man genom ordval och etiskt tänkande eller avsaknad av etiskt tänkande lägga 

ansvaret på barnet eller sig själv som pedagog (a.a.). 

 

3.3 Hur förskolepedagogerna kan se ett resultat  

3.3.1 Dokumentation och utvärdering 

Skolverket (2010a) skriver ”För att utvärdera förskolans kvalitet och skapa goda villkor för 

lärande behöver barns utveckling och lärande följas, dokumenteras och analyseras” (a.a, s. 

14). “Syftet med utvärderingen är att få kunskap om hur förskolans kvalitet, dvs. 

verksamhetens organisation, innehåll och genomförande ska utvecklas så att varje barn ges 

bästa möjliga förutsättningar för utveckling och lärande” (a.a, s. 14). Skolverket (2010b) ger 

exempel på olika former av dokumentation [...] portfolio, videofilm, foto, anteckningar, 

loggbok, observationer, individuella utvecklingsplaner, intervjuer och ljudupptagningar” 

dessa kan användas för att få vägledning och är en grund för att kunna analysera och 

utvärdera (a.a, s. 10).  

 

3.3.2 Mäta självkänsla 

Det kan vara svårt att se “självkänslan” eftersom den inte går att konkret mäta och är svår att 

definiera. Lindwall (2011) tar upp att ofta är det själva resultatet, som blir av att ett barn 

saknar självkänsla eller kanske har för mycket självkänsla utan att ta hänsyn till andra, som vi 

reagerar på. Samtidigt är det vi som tolkar barnets beteende. Brodin & Hylander (2002) visar 

på exempel med barn, som kan tolkas ha dålig självkänsla om de inte vill vara med på olika 

aktiviteter, istället kanske har en hög självkänsla och vågar säga nej. Det kan även vara 

tvärtom att barn som tolkas ha hög självkänsla kanske istället har låg och inte vågar pröva på 

nya saker eller säga ifrån för risken att misslyckas eller bli utsatt för skam. Barnet kanske bara 

intresserar sig för saker som det säkert klarar av (a.a.). 
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3.4 Förskolepedagogernas förutsättningar 

3.4.1 Kompetens 

Det är kommunernas ansvar att det finns välutbildad personal på förskolorna och även sörja 

för att det sker en kompetensutveckling av personalen som kommunen bedömer vara adekvat 

för verksamheten och arbetet med barnen (Skolverket, 2005). 

 

Niss (Kihlbom & Lidholt & Niss, 2009) skriver om hur avgörande pedagogernas kunskaper 

om små barns grundläggande behov är för att skapa en god och trygg anknytning till de vuxna 

i förskolan Lidholt (a.a.) menar att, “Personalens kompetens är den enskilt viktigaste 

kvalitetsfaktorn och kan i någon mån kompensera för stora grupper och låg personaltäthet” 

(a.a, s. 68). Att det i förskolan råder en brist på utbildade förskollärare är ett stort problem 

samt att de ersätts med många gånger outbildade vikarier, vilket även sker då fast personal är 

sjuka eller lediga. Ytterligare en stor svaghet är att det är med stor svårighet vid rekrytering av 

utbildad personal till barn med särskilda behov är som hon uttrycker det “katastrofal”(a.a.). 

Betydelsen av förskolpedagogernas bemötande och kompetens för kvaliteten i förskolan 

påpekar även Sheridan & Pramling, Samuelsson & Johansson (2010). De säger att 

kompetensen innehåller flera ingredienser. De talar om “[...] personliga, pedagogiska, 

didaktiska och ämnesinriktade kunskaper och förmågor.” (a.a, s.28). Hur god kompetens 

pedagogerna har samt dess förmåga att använda sig av dessa kunskaper i mötet med barnen 

blir avgörande för vilken kvalitet förskolverksamheten har. 
 

Lärarutbildningen har ett stort uppdrag att utbilda studenterna att föra ett etiskt tänkande kring 

deras egen uppfattning om förskolans innehåll, menar Linnér (2005). Hon säger att det är en 

utmaning att skapa en praktisk utbildningsform där studenterna utmanas i sin egen 

förförståelse och tankar genom tid för gemensamma reflektioner (a.a).  Lidholt (2009) 

kritiserar innehållet i dagens lärarutbildning och menar att den blir allt mer “akademiserad och 

skolifierad” (a.a, s. 71). Detta sker även i utbildningen för lärarna med inriktning mot 

förskolebarnen. Hon säger vidare att, “Den skoltradition, som håller på att ta över, utgår mer 

från ämnen och undervisning än från barns behov, intressen och utveckling” (a.a, s. 71). 

Vidare skriver Linholt att: 

 
De kompetenser som är önskvärda i arbetet med de allra yngsta i förskolan är enligt 

min mening samspelskompetens och medvetenhet om vad olika synsätt på barn, 

kunskap och lärande har för betydelse i pedagogiskt arbete. Andra viktiga 

kompetenser är att observera och dokumentera barns intressen, engagemang och 

välmående liksom deras lärande. (a.a, s.72) 

 

Kihlbom (2009) skriver att personaltäthet på en avdelning har en direkt påverkan på kvalitén i 

förskolan och spelar en stor roll i samspelet mellan barn och förskolepedagoger. Ju lägre 

personaltäthet, det vill säga, hur många barn per vuxen det finns på en avdelning avgör vilken 

kontakt och tid pedagogerna får för varje enskilt barn (a.a.). Personaltäthet och 

barngruppstorlek påverkar även stressen hos både barn och förskolepedagoger negativt om 

dessa är för låg respektive hög. Slutsumman blir en sämre kvalitét i förskolan (a.a.). Den 

kvalitativa frågan om kommunikation mellan barn och pedagoger betonar även Sheridan m.fl. 

(2010). De skriver att “Den involverar både ömsesidighet och lärarens guidning av barn, där 

både emotioner och kognitioner är betydelsefulla” (a.a, s. 10) 

 



9 
 

3.4.2 Reflektion 

Jensen och Juul (2003) lyfter fram att kollegial reflektion kan “höja deltagarnas yrkesnivå”, 

samtidigt finns här en svårighet med att resultatet påverkas av gruppdeltagarna (a.a, s.138). 

De pekar på de positiva effekterna av att man i den gemensamma reflektionen mellan kollegor 

tar tillvara på allas kompetenser och kunskaper om den institution de verkar inom samt de 

styrdokument som reglerar verksamheten (a.a.). Det är också av stor betydelse att de 

kollegiala relationerna fungerar i arbetsgruppen. Det krävs att det finns som de skriver “[...] 

en grundläggande tillit och förståelse för det konfidentiella i det enskilda samtalets innehåll.” 

(a.a.).  

 

Gren (2007) tar upp den etiska reflektionen. Hon påpekar vikten av att kunna föra en etisk 

reflektion när du arbetar på förskolan. Hon säger att “Du behöver också ha metoder för, och 

en träning i, att analysera och diskutera etiska dilemman [...].” (a.a, s.33). Vi måste “[...) leva i 

en aktiv etisk reflektion [...]. (a.a, s.33). Detta måste ske hos den enskilda pedagogen likväl 

som i den kollegiala gemenskapen (a.a.). Gren pekar på att det finns fyra viktiga etiska 

principer som kan hjälpa till i yrkesetiska reflektioner. Autonomiprincipen som handlar om en 

människas självbestämmande. Rättviseprincipen vilken handlar om hur en man skall bedöma 

en person eller handling lika. Godhetsprincipen vilken menar att man skall arbeta för att 

skydda sina medmänniskor från fysisk och psykisk skada eller lidande. Lidandeprincipen 

handlar om att man själv inte skall skada eller utsätta någon för lidande (a.a.)  

 

I förskolan, med en helhetssyn på barn och betydelsen av personalens förhållningssätt: 
 

[…] ska förskolans verksamhet anpassas till att barn är olika. 

Det kräver att personalen omprövar och förändrar verksamheten utifrån de 

barn som deltar och fortlöpande diskuterar och reflekterar kring verksamhetens 

organisation, innehåll och arbetssätt. Det är också viktigt att personalen reflekterar 

kring sitt eget förhållningssätt till barnen, föräldrarna och varandra och hur detta på 

olika sätt kan påverka barnen. I detta sammanhang är utrymme för 

planering och gemensam reflektion kring arbetet väsentligt, liksom möjligheterna till 

kompetensutveckling i arbetslaget.(Skolverket 2005:26) 
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4. Metod 

4.1 Kvalitativ metod 

Vi använder oss av en kvalitativ metod (Patel & Davidsson 2003). Denna metod är induktiv 

vilket betyder att den vare sig skall bekräfta eller vederlägga tidigare teorier. Den skall enbart 

synliggöra ett specifikt område för en enskild grupp eller företeelse (a.a.). Genom vår studie 

vill vi ta del av förskolepersonalens egen erfarenhet och yrkeskunnande i deras vardagliga 

arbete. Vi valde att göra endast muntliga intervjuer med öppna frågor. Detta för att 

intervjupersonerna inte ska vara låsta till vissa svarsalternativ, utan kan svara med egna ord 

och är fria att utveckla sina svar i förhållanden till sina egna erfarenheter (a.a.). Våra 

intervjuer kommer att vara semi- strukturerade då vi har färdiga frågor, men samtidigt 

finns möjlighet att ställa fler följdfrågor beroende på intervjupersonens reflektioner (Bryman 

2002). 
 

4.2 Bortval 

Vi valde bort att använda oss av en kvantitativ ansats, då den enligt Bryman (2002) utgår från 

ett deduktivt synsätt.  Här utgår man från en teori. Denna teori kan ligga till grund för en 

hypotes, som prövas med hjälp av till exempel observationer eller enkäter. Detta analyseras 

och leder till ett resultat (a.a.). Eftersom man i en kvantitativ undersökning vill få fram 

specifik data, som bekräftar eller förkastar hypotesen är undersökningen mer strukturerad 

(a.a.). I vårt självständiga arbete var vi istället intresserade av det omvända förloppet, att utgå 

från förskolepersonalens erfarenhet/reflektioner och utifrån detta dra en slutsats/teori. 

 

4.3 Urval 

Valet av förskolor var inte av betydelse i vårt urval då förskolan skall vara av samma kvalitet 

oavsett var den är placerad. Vi har därför av samma anledning inte heller lagt någon vikt vid 

genus i vårt urval. När det gäller genus har vi dessutom sett att fördelningen män och kvinnor 

i förskolan är sned, vi hade ingen eller liten möjlighet att intervjua någon manlig 

förskolepedagog. Enligt skolverket var andelen kvinnor, som arbetade med barn 96 % i 

oktober 2012 (Skolverket 130804). 

 

I vårt urval har vi valt att intervjua en förskolepsykolog och en specialpedagog då de i många 

kommuner finns som en stödresurs för pedagogerna att tillgå. De träffar därför olika 

förskolepedagoger och arbetslag och får en stor insyn i många förskolors verksamheter. 

 

Trots att vi inte i förväg ansåg att det spelade någon roll om de intervjuade var förskollärare 

eller barnskötare valde vi att intervjua sex förskollärare och lika många barnskötare. Detta val 

grundar sig på vår verklighet där fördelning mellan de båda yrkeskategorierna ser ungefär ut 

på detta vis. Medelvärdet för våra kommuner visar dessutom att det arbetar endast några fler 

procent förskollärare än barnskötare (här räknar vi bland annat med att personal utan 

utbildning är anställda som barnskötare) (Skolverket 130804). En annan anledning var att vår 

läroplan för förskolan riktar sig till hela arbetslaget. “Alla som arbetar i förskolan ska följa de 
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normer och värden som anges i förskolans läroplan och bidra till att förskolans uppdrag 

genomförs” (Skolverket 2010a:8). 

 

4.3.1 Beskrivning av intervjugruppen. 

Vi har intervjuat förskolepedagoger från sammanlagt sex förskolor. Dessa förskolor ligger 

geografiskt i södra och sydvästra delen av Sverige. Utöver dessa intervjuades även en 

förskolepsykolog och en specialpedagog. 

 

I vår sydvästra kommun som är en förortskommun är förskolepedagogerna fördelade på tre 

olika förskolor. Den första förskolan ligger lantligt i ett litet samhälle. Här arbetar Lena som 

är förskollärare och Frida/barnskötare. De två andra förskolorna ligger i ett förortsamhälle till 

en storstad. Här arbetar Christina/förskollärare, Siv/barnskötare, Maja/barnskötare och 

Therese som är förskollärare. I denna kommun arbetar även förskolepsykologen som förutom 

att arbeta som stöd för förskole pedagogerna i kommunen har erfarenhet och även arbetar som 

psykolog inom Barn och ungdomspsykiatrin, Ungdomspsykoterapimottagning. I kommunen i 

södra delen av Sverige ligger en av förskolorna i ett litet samhälle, här arbetar 

Gun/barnskötare och Lorine/förskollärare. De andra två förskolorna ligger i två 

olika mellanstora tätorter. På den ena förskolan arbetar Mia/förskollärare samt 

Agnes/barnskötare och på den andra arbetar Karin/förskollärare samt Ingela/barnskötare. 

Specialpedagogen är anställd i området med flera olika förskolor och kan konsulteras vid 

behov. Hon arbetar även viss tid som förskollärare på en av förskolorna. 

 

4.4 Genomförande 

Vid planeringen utgick vi inledningsvis från att intervjua tolv förskolepedagoger. Samtidigt 

var vi inte låsta vid detta utan såg det som en process där vi samlade in data, analyserade och 

kunde avbryta när vi fått en “teoretisk mättnad” det vill säga när vi inte fick fram fler 

infallsvinklar (Bryman 2001:292). 

 

Före intervjuerna skickade vi ett brev till våra intervjupersoner där vi informerade i enlighet 

med Vetenskapsrådet (2002), se under rubriken Forskningsetiska övervägande. I vårt brev 

fick de även bifogat våra intervjufrågor för att få en god möjlighet till att förbereda sig inför 

intervjun. Vi förde anteckningar under intervjun. Dessutom spelades intervjun in, för att på så 

vis säkerställa att vi fick med all information från intervjun. Vid två av intervjuerna valde vi 

att bara anteckna efter önskemål av de intervjuade. Dessa inspelningar och anteckningar 

transkriberades för att vi lättare skulle kunna jämföra likheter och skillnader i 

intervjupersonernas svar. 

 

Vi valde att ställa få följdfrågor för att inte riskera att styra svaren i någon riktning, då vi ville 

höra förskolepersonalens egna tankar kring självkänsla. Vi såg det dock som en möjlighet 

med personlig intervju att vi kunde förtydliga våra frågeställningar eller de intervjuades svar. 

En tillfrågad förskolepedagog valde innan intervjun att avstå från sin medverkan men ersattes 

av en annan pedagog vid intervjutillfället. 
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4.5 Forskningsetiska övervägande 

Det finns fyra “huvudkrav” när det gäller individens skydd vid en forskning: 

“informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet” 

(Vetenskapsrådet 2002:6). Vi har tagit hänsyn till dessa och valt att i god tid informera de 

berörda genom ett informationsbrev där vi tagit upp dessa delar. I detta har vi, som Patel & 

Davidsson (2003) och Vetenskapsrådet (2002) skriver om lyft vårt syfte, våra frågeställningar 

och vad vi ska använda intervjuerna till. Vi har informerat om att intervjun är helt frivillig och 

kan avbrytas när som helst. Vidare har vi tagit upp vad som händer om samarbetet skulle 

upphöra: att vi kommer om möjligt, beroende på hur långt vi kommit med vårt 

examensarbete, att inte använda oss av redan insamlat material. Våra uppgifter om vilka som 

deltagit i intervjuerna kommer att förvaras så att inga utomstående får del av dessa och efter 

att examensarbetet är färdigt kommer dessa uppgifter att förstöras. Intervjupersonerna 

kommer inte heller att kunna identifieras i det färdiga arbetet. Slutligen har vi informerat om 

att det insamlade materialet endast ska användas till vårt självständiga arbete och att det 

färdiga arbetet kommer att publiceras i DIVA (bibliotekets elektroniska publiceringssystem) 

(a.a. 2003; 2003). 
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5 Resultat  

I vår genomgång av resultatet utgår vi från våra intervjufrågor. 
 

5.1 Definition av självkänsla 

De vanligaste orden, som förekommer vid definitionen av självkänsla var tro på sig själv, inre 

trygghet, eget värde, nöjd med sig själv, duger som jag är, tankar om och hur man ser/ 

uppelever sig själv, något jag är. Frida, som talar om att ”man är nöjd med sig själv” tar också 

upp att ” […] det är ok att man är olika. Man kan klä sig som man vill […]”. Några pratar om 

styrkor och svagheter, förmågor och begränsningar. Agnes beskriver självkänsla med att 

”barnet är framåt, vågar ta för sig, tror på sig själv, är stark.”. Ingela talar om att barn som 

“har” självkänsla “vågar misslyckas och stå till det”. Hon tar även upp att “det finns positiv 

och negativ självkänsla man ser många barn med stor pondus, men är osäkra i sig själv” och 

att ”det kan vara hårt att inte ha positiv självkänsla”. Flera har tagit upp att det är skillnad på 

självkänsla och självförtroende, Karin säger att “om man då ska jämföra med självförtroende, 

där man ska vara bra på allting det är det yttre för mig, så självkänsla handlar om det inre”. 

Några säger att det är lätt att blanda ihop dem. Någon att de är svårt att hålla isär för de är 

beroende av och påverkar varandra, som Ingela uttrycker det med att “självkänsla och 

självförtroende hör ihop på något sätt”. En förskole pedagog talar om att det handlar om vad 

man kan. 

 

Vår förskolepsykologs definition av självkänsla är, “Det är medvetenhet om ens eget värde. 

[...] självkänslan är vem är jag, vad tycker jag, duger jag som jag är, min känsla för min egen 

persons värde”. Hon menar vidare att självkänslan skall vara stabil och inte åka berg och 

dalbana beroende på i vilket sammanhang eller med vilka personer man är med. Självkänslan 

skall även klara att man får kritik för en eventuell sämre handling av personen. 

Specialpedagogen skiljer på självkänsla och självförtroende. Hon lyfter fram vikten av att 

vara "älskad och omtyckt" för att kunna få en bra självkänsla och ha en tro på sig själv. Hon 

talar om "att man vågar saker om man har en bra självkänsla". 
 

5.2 Det konkreta arbetet 

Vi frågade våra intervjupersoner om hur deras konkreta arbete med att stärka barns 

självkänsla ser ut. I samband med frågan tar Lorine och Agnes upp att de stora barngrupperna 

utgör hinder eller svårighet för att se individen. Lorine säger att ”Vi har en stor barngrupp det 

är ett hinder”. Hälften av de intervjuade talar om att bemöta, prata och benämna känslor. I 

samband med detta talar några om att vi vuxna är förebilder för barnen i det arbetet i att våga 

visa och hantera sina känslor. Christina säger att:   

 
Vi pedagoger är väldigt känslosamma hos oss och det är ingenting vi döljer för våra 

barn. Många kanske tänker att vi är pedagoger och då skall man vara så himla 

pedagogisk hela tiden, fast då är det ju ett spel för barnen för så ser inte världen ut. 

Vi är ju här för att barnen skall växa som människor.” 

  

Maja påpekar vikten av att bekräfta och benämna känslor ”[…] för det är ju det vi är byggda 

av” och att detta även innefattar ”integritet, vilja, som också är viktigt”. Siv som arbetar med 

de allra yngsta barnen tycker att det är en utmaning med att inte få ett verbalt gensvar, då 
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barnen inte kan tala. Att det lätt blir att pedagogen lägger egna värderingar i barnets 

känslouttryck. Några talar om att arbeta i smågrupper, vikten av att möta varje barn och som 

Agnes säger “genom att man ser varje barn”, närvarande personal, att ge barnen tid och att 

inte göra sakerna åt barnen. Gun lyfter till exempel fram att prata med barnen och stötta “kan 

du inte nu så träna så kan du sen”. Andra saker som några lyfter fram är att uppleva saker 

tillsammans, lyfta det positiva, att använda pedagogisk dokumentation tillsammans med 

barnet för att visa dess lärande, att lyfta att man får lov att misslyckas eller som Karin säger 

att “man får lov att misslyckas, att man får lov att tro på sig själv. Att det inte är fel att göra 

fel, utan man lär sig något om det också”.  Hälften svarar att de pushar, berömmer och 

utmanar barnen. Frida säger till exempel att de ”[…] försöker få dem att prova saker, nya 

saker som de är lite osäkra på och försöker stötta dem att klara det och ge mycket beröm”. 

Drama/forum teater är även något som både Frida och Ingela använder sig av och att som 

vuxen pedagog bli medveten om sig själv. Lena uttrycker, “Sen tycker jag att vi är lite 

klyschiga i förskolan. Jag tycker att vi pratar väldigt mycket om att vi är så bra på barns 

självkänsla i förskolan men jag tycker att vi kan jobba mycket, mycket mer än vad vi gör. Vi 

hamnar väldigt mycket i lärande och utveckling.” Christina uttrycker att det är ”väldigt 

mycket görande, vad barnen gör, vad de inte gör” och att det därmed finns omedvetna 

underliggande krav på barnen. 

 

Karin talar om att de i det konkreta arbetet med barns självkänsla ”[…] tabbar sig lite tror jag. 

Att det blir åt självförtroendehållet i stället” och att de berömmer barnet för vad det gör. 

Detta är något som förskolepsykologen upplever, att pedagoger blandar ihop begreppen 

självkänsla och självförtroende. Detta uppfattar hon då man i arbetslagen diskuterar hur man 

skall arbeta stärkande med barns självkänsla. Hon tycker att man i förskolan ofta premierar 

prestationer och säger att: 

 
Det handlar ju om bemötande hur man behandlar andra människor. Sen tänker jag, 

att arbeta med självkänsla det är ju att visa, det är ju inte att bara i förhållande till ett 

barn utan det är ju hur man ser och hur man bemöter alla barn. Hur man bemöter 

varandra i arbetslaget är inte minst viktigt, för ni är ju förebilder för era barn. 

 

Vårt bemötande lyfts som väsentligt för barnets självkänsla, specialpedagogen tar upp att 

detta både "kan stärka och sänka barnet".  Hon talar om att pedagogerna måste lära känna 

barnet och att det är de som ser det enskilda barnets behov och kan stötta, pusha och skapa 

lagom utmaningar både så att barnet klarar utmaningen, men även så att det utmanas lite 

extra. När hon handleder arbetslag brukar hon säga att "det som inte fungerar ta bort det och 

det som fungerar gör mycket av det" för att stärka eftersom de som har det svårt ofta inte 

vågar och har dålig självkänsla. 

 

5.3 Dokumentation och utvärdering  

Flera talar om att de dokumenterar med hjälp av lärplatta då med bilder och filmer, detta 

material används både tillsammans med barnen och i arbetslaget som reflektionsmaterial. 

Några arbetslag gör skriftliga dokumentationer och utvärderingar om enskilda barn, som 

används för att fortlöpande se var barnen befinner sig i sin utveckling. Ingela säger till 

exempel att de dokumentarera och utvärderar sitt arbete i ”diskussioner i arbetslaget, portfolio 

Barnen tittar mycket i sin portfolio”. Några uttrycker att de inte dokumenterar om just 

självkänsla. Några ser en svårighet med att dokumentara självkänsla, Lena säger att, i 

förhållande till självförtroende, ”självkänslan är mer diffus, något man inte kan ta på”. 
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Therese menar också att det är svårt att dokumentera självkänsla och hon tycker att man ofta 

ser att man i verksamheten dokumenterar barnens görande. Hon säger,  

 
Jag och min kollega är ganska bra på att dokumentera, vi dokumenterar väldigt 

mycket och jag tror att vi dokumenterar väldigt mycket utifrån oss själva. Vad gör vi 

för vår verksamhet? Hur är vi? Vad gör vi? Hur hjälper vi barnen? Vår 

dokumentation handlar inte om vad våra barn gör utan om vårt förhållningssätt 

gentemot barnen och vår verksamhet. Hela tiden går vi tillbaka till vår grundtanke 

och det är också någonting, som jag tror att förskolan generellt måste ändra på. När 

jag ser utvärderingar och dokumentationer när man utvärderar sin verksamhet ser jag 

att man bara skriver om vad man gör […]. 

 

Förskolepsykologen upplever att det är svårt för henne att ha en full insikt i pedagogerans 

arbete med dokumentationen, men tycker att reflektionen kring barnen är absolut viktigast. 

För att skapa en god medvetenhet om dem. Specialpedagogen säger att det främst görs i 

diskussioner och samtal, att det är sällan det skrivs ner. Om man skriver ner något handlar det 

främst om hur man vill arbeta konkret. 
 

5.4 Hur förskolepedagogerna ser ett resultat i sitt arbete 

Några förskolepedagoger tar upp diskussioner kring barnen där man utvärderar det enskilda 

barnets utveckling. Några förskolepedagoger uttrycker sig se ett resultat i att barnen vågar 

mer både i aktiviteter och i lek. Att de vågar uttrycka sig och i vad de säger, att de tala om vad 

de vill och hur de känner sig, att de kan stå upp för sig själv och andra. Karin berättar om 

exempel från barngruppen hur barnet när den vuxne missuppfattat dess känsla rättat med att 

tala om “Nej, jag är faktiskt inte arg jag är faktiskt ledsen”. Två pedagoger Lorine och Siv 

pekar på att självkänsla är svårt att se, utvärdera och se ett resultat i eftersom den inte går att 

mäta.  Siv säger att: 

 
Det tycker jag är ganska svårt men jag kan känna att om jag har ett väldigt 

“speciellt” barn då är det lättare många gånger […] så fort det avviker så är det så 

mycket lättare att lägga fokus. Men just när det gäller självkänsla kan jag känna att 

det är svårt, annat är mer mätbart och se resultat. 

 

Mia uttrycker (även med tanke på dokumentationer) att det viktigaste är att ” […] jag ser och 

känner och upplever att det är bra”. Hon lyfter fram att kunna säga till barnet “titta du kunde, 

du vågade, du fixade det” och se “glittret” i barnets ögon. Agnes talar om möjligheten med 

utvecklingssamtal, att samarbeta med föräldrarna.  

 

Förskolepsykologen menar att grunden för hur ett barn möter världen sker innan det börjar på 

förskolan, redan under spädbarnstiden. Beroende på hur ett barn blivit bemött under denna tid 

kan vara avgörande för om barnet kommer möta sin omvärld med tillit eller skepsis. 

 
Jag tror inte att man kan se det här, jag menar att en självkänsla byggs ju upp och 

den största delen av självkänslan den ger inte ni utan det gör faktiskt föräldrarna. 

Sen ju äldre ett barn blir ju mer påverkas det utifrån och föräldrarna blir mindre 

viktiga men de lägger ändå grunden för hur det här från sina föräldrar. 

 

Specialpedagogen tycker att man ser det på att barnen är frimodiga och vågar, ett exempel på 

detta kan vara att de vågar bjuda in till och visa egna teaterföreställningar. 
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5.5 Kompetens och kompetensutveckling 

Vi frågade vilken kompetens förskolepedagogerna har för att bedöma, stödja och utvärdera ett 

barn som har låg självkänsla samt vilken utbildning/kompetensutveckling de har fått om barns 

självkänsla.  

 

Flera pedagoger uttrycker att de känner sig trygga med sina yrkeskunskaper och att de 

tillsammans med kollegerna i arbetslaget får en gemensam stor kompetens och utbildning. 

Lena säger att hon tycker att ”jag har fått mycket i lärarutbildningen” medan Siv tvärtemot 

uttrycker ”jag har väl inte mycket utbildning i detta […]”.  Mia vet inget direkt konkret när 

det gäller kompetensutvecklingen, men ser att “det är väl många diskussioner som ligger till 

underlag för detta i så fall”. Bland annat Frida och Ingela talar om att erfarenhet har en viktig 

roll “vad man själv har i ryggsäcken och att man har en lång arbetslivserfarenhet”. Egen 

erfarenheten tillsammans med kollegernas erfarenhet upplevs ge en stor kompetens. Flera 

säger att de inte fått någon direkt utbildning/kompetensutveckling i just självkänsla eller som 

Gun uttrycker i “[...] vad det är. man kan inte ta på det eller sätta fingret på det egentligen”. 

Däremot uppfattar många att ämnet självkänsla indirekt finns med på olika sätt i föreläsningar 

och utbildningar. Lorine tar till exempel upp en föreläsning hon varit på samma dag “detta 

som vi varit på idag att måste träna sin motorik för att kunna få självkänsla/självförtroende, 

det kommer in i allt”. Therese och Lena uttrycker sig att de fått mycket kompetens och 

utbildning genom förskolelärarutbildningen och utvecklingsdagar. Eget intresse där man 

genom böcker och internet själv utökar sin kompetens lyfts också fram. Lena säger att ”jag 

gillar att fördjupa mig i forskning och artiklar […] jag läser allt jag kommer över” och Gun 

säger att ”[…] man läser på nätet ibland […]”. Någon vet inte eller var osäker på om 

självkänsla fanns med i hennes utbildning, eftersom det var längesen. Flera uttrycker att när 

de känner att deras egen kompetens brister tar de hjälp av bland annat specialpedagoger och 

psykologer. En grupp känner att de inte har fått så mycket kring själva ämnet självkänsla, som 

de önskat. Ingela och Therese lyfter fram Förskolans läroplan som ett stöd i deras 

yrkeskompetenskompetens. 

 

Karin talar om att det är svårt att veta vilken kompetens hon har, men att den hade behövt bli 

bättre just kring att “bedöma och utvärdera” självkänsla och hon uttrycker att det “är ju en 

jätte, jätteviktig bit i barns lärande, ibland det viktigaste, så det är jätteviktigt att det finns med 

i utvärderingen och finns med i våra mål”. 

 

Vår förskolepsykolog säger att hon upplever att pedagogernas kompetens varierar. En del har 

mycket bra kompetens medan det brister i kompetensen hos andra. Specialpedagogen svarar 

utifrån frågan "Vilken kompetens anser du att du har [...]”? Hon har förskollärarexamen och 

har läst till specialpedagog, men sin erfarenhet ser hon som sin främsta kompetens. Hon 

känner att just om barns självkänsla och i hur man kan stötta barnen hade det behövts mer 

utbildning, annars är det genom egen kunskapssökning genom böcker som kompetensen kan 

höjas. 

 

5.6 Diskussion om självkänsla 

Här var vår frågeställning hur begreppet självkänsla och arbetet med detta diskuteras på 

arbetsplatsen. Här har man uppfattat frågan på lite olika sätt. Några har tolkat frågan och 

berättat hur man jobbar konkret kring själva arbetet med det enskilda barnet, till exempel 

Lorine tar upp att “att man inte får hindra barnen, låta dem pröva, men givetvis under 
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uppsikt”. Andra tar upp hur, var och när självkänsla diskuteras i arbetslaget exempel på detta 

är vid arbetsplatsmöten och utvärderingsdagar. Flera upplever att de för diskussioner på 

arbetsplatsen speciellt i det lilla arbetslaget. Oftast tas ämnet upp vid behov, när man upplever 

problem med något barn eller i gruppen, att någon behöver stärkas. Barns självkänsla och 

arbetet med detta diskuteras oftare i det vardagliga samtalet på förskolan. Therese tycker att 

man vid flera tillfällen diskuterat begreppet självkänsla gemensamt på hennes förskola, men 

”[…] vi har aldrig utvärderat vårt arbete i huset, gemensamt på förskolan. Vi har bara pratat 

om det, inte gått vidare gemensamt i huset. Jag önskar att vi gjorde en gemensam utvärdering 

och vidareutvecklat det.”  Några andra lyfter att det förs diskussioner kring värdegrund arbetet 

och att detta handlar om självkänsla. I flera förskolor diskuteras inte begreppet lika mycket 

uppger några pedagoger då man upplever att det finns lite tid till samtal om detta. En del 

förskolepedagoger menar att det aldrig finns tid till några fördjupade samtal utan man skrapar 

mer på yta. Maja säger att: 

 
Vilken värdegrund diskuteras ju ofta men vi har inte diskuterat begreppet självkänsla 

tillsammans. Det tar man liksom för givet. Det är som med mycket annat ex. 

kränkningar, det är också så brett och självkänsla är också en jättebred sak. Jag tror 

att det är mycket så inom förskolan att vi slänger oss med olika ord som låter 

jättebra men är alla verkligen införstådda med det betyder. Vad betyder det för mig 

och för dig och för oss? Vilken gemensam syn har vi? 

 

Therese säger också att hon upplever att många pedagoger använder sig av populära begrepp, 

men om man ber dem utveckla vad de menar kan de inte förklara. Det finns ingen substans, 

ingen djupare förståelse för begreppen. Detta uttrycker även Lena som även beskriver en slags 

frustration: 

 
Vi diskuterar ofta så stort. Vi måste hålla armarna om oss, stänga in. Vad vill vi, 

först på enheten och sen i arbeta på avdelningen. Vad vill vi med det här, vad 

betyder det för oss eller är det en fin sång bara eller hur får ner delarna så det 

verkligen blir något av det. Så det inte blir något fint som bara sitter i hallen. Vad är 

det vi gör med alla de fina orden. Vi kan skriva dem på hur många papper som helst, 

men.......om vi inte gör dem?  

 

Förskolpsykologen berättar om hur de diskuterar i sin verksamhet, om att hela tiden försöka 

se ett barns situation ur ett barnperspektiv. Detta för att så subjektivt som möjligt försöka sätta 

sig in i hur ett barn kan uppleva sin situation. 

 

 

 Om förskolepedagogernas reflektion säger hon att: 
 

Vad jag tror att man i förskolan är att man behöver väldigt mycket mer tid för 

reflekterande om hur man tänker, hur man gör så att det inte bara blir massa ord. Att 

man integrerar tanke och handling. Man måste ju reflektera kring något för att sedan 

göra det. Sen är det skillnad mellan olika arbetsgrupper hur mycket de reflekterar 

tillsammans. Olika begrepp måste få konkretiseras tillsammans och enskilt. 

 

Specialpedagogen menar att när man diskuterar i arbetslagen blir det ofta kring barnen som 

har låg självkänsla, eftersom det för barnen som har bra självkänsla ofta bara "rullar på". När 

man diskuterar kring barnens självkänsla handlar det om hur förskolepedagogerna ska kunna 

stötta och bemöta barnen. 
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6 Analys 

Vi har valt att strukturera analysen utifrån våra frågeställningar och avslutar med en 

sammanfattning. 

 

6.1 Förskolepedagogernas definition av självkänsla 

Juul (1995) påpekade hur viktigt han ansåg att det var att man visste skillnaden mellan 

begreppen självkänsla och självförtroende. Lindvall (2011) talar om att dessa begrepp 

påverkar varandra. Då vi jämför våra intervjusvar kan vi konstatera att flera av våra 

intervjupersoner tyckte att det fanns en svårighet med att skilja begreppen självkänsla och 

självförtroende åt. Att båda begreppen är beroende av varandra hos en människa. Frida 

menade att, “Självkänsla och självförtroende går ju in i varandra eller jag tycker att det är 

svårt att hålla i sär ibland. Det ena ger ju det andra också”. Även förskolpsykologen och 

specialpedagogen uttryckte i likhet med Juul (1995) och Lindvall (2011) att begreppen står 

varandra nära och är beroende av varandra. 
 

Begreppet självkänsla handlar om vår “[...] inre kärna”, vilken kunskap vi har om oss själva 

och hur vi reflekterar och använder oss av denna kunskap (Juul 1995:89). Förskolepsykologen 

uttrycker sig likt Jesper Juul. Detta är något som kommer fram i våra intervjuer med 

pedagogerna. De talar också om den “positiva” självkänslan och de positiva effekterna där 

individen bland annat har en inre trygghet, ser positivt på sig själv och kan hantera 

misslyckanden. Självkänsla ses som något positivt, något att sträva efter att utveckla. Att 

självkänsla kan upplevas ha en positiv innebörd och inverkan på individen och dess 

omgivning kan bero på det Juul & Jensen och Lindwall (2009; 2011) talar om, att självkänsla 

är ett verktyg för att förhålla sig till omvärlden, göra val och ta ansvar. Med en positiv och 

stabil självkänsla blir vi mindre sårbara i sociala sammanhang (Juul 130716). Det som var 

avvikande i svaren i intervjuerna var att en förskolepedagog i sin definition pratade om att det 

inte spelade någon roll hur man klädde sig eller såg ut. Alla hade ett lika värde oavsett detta. 

Det avvikande är att hon talar om det yttre hos en person i motsatts till de övriga som talar om 

det inre. Detta skulle kunna vara en antydan till att hon talar om självförtroende istället. 

Självförtroende som enligt Språkdata (2003) betyder vad man kan och görandet. Något som 

Juul & Jensen (2009) samt Juul (1995) även definierar själförtroende som. 

 

6.2 Förskolepedagogernas konkreta arbete med barns självkänsla 

Vi tolkar resultatet i våra intervjuer som att förskolepedagogerna har svårt att skilja begreppen 

självkänsla och själförtroende åt när det handlar om det konkreta arbetet i verksamheten. 

Detta uttrycker några av förskolepedagogerna och förskolepsykologen i sina svar. Här kan det 

finnas ett samband med att självkänsla är svårt att konkret mäta och definiera, samt att 

självkänsla och självförtroende påverkas av varandra (Lindwall 2011). Vi har även en 

tradition i vår barnuppfostran att utveckla barnets självförtroende bland annat genom beröm 

(Juul 1995). Det kan vara så att man i verksamheten blandar ihop begreppen beröm, en form 

av bedömning och det Juul och Jensen benämner som bekräftelse, sättet vi förhåller oss till 

barnet och dess upplevelser (2003).  
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Brodin och Hylander (2002) talar om ett sätt att stärka barns självkänsla, genom att 

pedagogerna är med och ser till att barnens utmaningar blir lagom svåra. Detta kan vi knyta 

samman med det Lindwall kallar kompetens, att barnet genom lagom svåra utmaningar kan ha 

möjlighet att uppleva sig kompetent (Lindwall 2011). Det kan vara detta som 

specialpedagogen har i tankarna när hon säger "det som inte fungerar ta bort det och det som 

fungerar gör mycket av det". Samtidigt kan här finnas en svårighet eller sammanblandning av 

begreppen, då det tangerar innebörden av begreppet självförtroende - “stark tilltro till den 

egna förmågan” (Språkdata, 2003:987). Vänder vi på det och tänker att barnet inte klarar 

utmaningen, blir det skillnad på om barnet har en bra självkänsla och tolkar det som att det 

handlar om något det inte kan eller om det inte har en bra självkänsla och ser sig själv 

som “misslyckad” för att det inte klarade utmaningen (Juul 1995). Lindwall (2011) lyfter fram 

träning och ansträngning, vi ser det som att genom att vi vuxna visar på denna möjlighet till 

att hantera misslyckanden kan det vara ett verktyg till att misslyckanden inte behöver tas 

personligt och därigenom påverka självkänslan. I våra intervjuer ger Gun exempel på detta 

genom att i samtal med barnen visa på att det man inte kan nu kan man lära sig genom att 

träna. Pedagogiska dokumentationer där barnet kan se sitt lärande och sin utveckling, att 

pusha och stötta kan också ses som ett sätt att lyfta fram träning och ansträngning. 
 

Flera av de svarande framhöll vikten av förskolpedagogernas bemötande av barnen som ett 

konkret arbetsätt eller förhållningsätt för att stärka självkänslan. Detta synsätt hade även 

förskolepsykologen. Litteraturen stödjer denna syn. Bland annat Green (2007) talar om hur 

stor roll pedagogernas medvetenhet har kring ett etiskt tänkande. Bodin och Hylander (2002) 

skriver om hur viktigt det är för att få en god självkänsla, att barnen i förskolan får uppleva 

många goda möten med vuxna. Juul och Jensen (2003) understryker att pedagogen alltid har 

ansvaret för att relationerna till barnen är goda. Detta ansvar kan aldrig belasta barnen. 

Bischofberger m.fl. (1991) som skriver om barns integritet påpekar även vikten av de vuxnas 

bemötande av barnen. Respekt för och bekräftan av sin egen person är stommen för att ett gott 

samspel skall ske mellan både barn och vuxna (a.a). Harter beskriver det som att barnet skall 

uppleva sig vara “socialt accepterad” (Lindwall 2011:97). Specialpedagogen, vilken är van att 

lyfta fram och se på arbetslagens betydelse för barn i behov av stöd, är inne på detta, men 

talar om vikten av pedagogens förhållningssätt till barnet som att barnet får vara "älskad och 

omtyckt”.  
 

Ett arbetssätt som flera pedagoger tog upp är att arbeta med känslor genom samtal och 

bekräftelse av barnens känslor. Therese berättar hur de arbetar med känslor: 

 
Vi arbetar med känslor och har pratat mycket om detta och försöker arbeta så vi inte 

avleder utan finns där när barnen visar sina känslor, de är glada ledsna arga, hjälper 

barnen att sätta ord på sina känslor efter våra barn är 1-3 års ålder.  

 

Att arbeta med känslor stödjer vår litteratur. Juul och Jensen (2003) talar om bekräfta barnens 

känslor och Brodin och Hylander (2002) skriver hur viktigt det är för barnen att tillåtas visa 

alla känsloaffekter. Hur dessa affekter bemöts är viktigt (a.a). 

 

Förskolepsykologen var den person bland de intervjuade som tog upp familjen som den 

grundläggande faktorn för att barns självkänsla skulle bli god. Hur barnen möter omvärlden, 

med misstro eller med tillit. “Hur man blir bemött från sina föräldrar som spädbarn det är 

också så som man själv möter omvärlden. Om jag har en tillit till omvärlden så går jag ut med 

att omvärlden … jag förväntar mig goda saker från omvärlden”. Linwall (2011) skriver om 

vilken påverkan arv och miljö har för barnets självkänsla. Till viss del påverkar arvsanlagen 
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självkänslans beskaffenhet samt hur stadig den är. Miljön kan förstärka eller försvaga 

självkänslan beroende på vilket bemötande barnet får (a.a) vilket stödjer vår 

förskolepsykologs tankar. Brodin och Hylander (2002) stödjer även förskolepsykologen då 

hon talar om hur farligt det är för barn att beläggas med skam och att bli utsatt för kränkningar 

(a.a.). Kränkningar av barnens integritet berör vår förskolepsykolog men också Maja. Hon 

menade att den likabehandlingsplan som förskolor är skyldiga att upprätta berör detta och att 

kränkningar av barn är ett lika stort och viktigt begrepp att diskutera på arbetsplatsen som 

självkänsla. Juul och Jensen (2003) visar på sambandet mellan barns självkänsla och dess 

integritet. Bischofberger m.fl. (1991) och Brodin och Hylander (2002) skriver om ett bredare 

samband, integritet - självkänsla - autonomi. Detta samband är det ingen av våra intervjuade 

som tar upp. 

 

6.3 Hur förskolepedagogerna ser resultat i sitt arbete 

Skolverket (2005) lyfter vikten av att utvärdera för att “[...] verksamhetens organisation, 

innehåll och genomförande ska utvecklas [...]”. En del i detta arbete är att barnens utveckling 

“dokumenteras och analyseras” (a.a, s.14). Vårt resultat visar att förskolepedagogerna 

använder sig av dokumentationer, vilket också Skolverket lyfter fram, bland annat genom 

anteckningar, bilder och filmer (Skolverket 2010b). Materialet används när man diskuterar det 

enskilda barnet och dess utveckling i arbetslaget eller tillsammans med barnet. I intervjuerna 

tar några av förskolepedagogerna upp att självkänsla är svårt att dokumentera. Detta kan 

kopplas till att självkänsla är individens egen kunskap och egna reflektioner över sig själv 

(Juul 1995). Självkänsla går inte att konkret mäta. Det vi kan se är det som vi tolkar som ett 

resultat av individens självkänsla (Lindwall 2011). Det kan vara så att det är därför, som flera 

av förskolepedagogerna talar om att de kan se ett resultat av arbetet med självkänsla genom 

vad barnen gör, att de vågar mer och är frimodiga. Att man fokuserar på vad barnen gör 

är något både förskolepsykologen och några av förskolepedagogerna tar upp. De upplever att 

man fokuserar för mycket på detta och därmed blandar ihop självkänsla och självförtroende. 

De lyfter även att man missar att dokumentera förskolepedagogernas eget bemötande. 

 

Om förskolepedagogerna missar att diskutera och reflekterar sitt eget agerande och 

förhållningssätt följer de inte Skolverkets (2005) rekommendationer och det kan vara så att de 

inte heller ser betydelsen av detta för barnets utveckling. Att förskolepedagogernas eget 

agerande har betydelse och påverkar barnets utveckling kopplar vi bland annat till Sterns 

teori, där “kropp och själ ses som en helhet, vi styrs av arvet, biologin, miljön och psykologin 

i ett ständigt pågående samspel” (Brodin & Hylander 1998:20). Vi har dock i våra intervjuer 

haft flera pedagoger som talat om att barnen inte skall utvärderas utan pedagogerna. De har 

varit tydliga med att de tycker att utvärderingen skall handla om pedagogen och den fysiska 

och psykiska miljön som verksamheten erbjuder. Med andra ord att det som vi kanske tolkar 

som ett resultat av barnets självkänsla även påverkas av både den fysiska, men även den 

psykiska miljön i verksamheten. Att självkänslan påverkas i samspelet med andra är något 

som funnits med ända sedan Cooley och Meads tankar (Lindwall 2011). Hur andra ser på oss 

påverkar hur vi ser på oss själva (a.a.).  

 

När det handlar om att se ett resultat, uttrycker en förskolepedagog att “[...] jag ser och känner 

och upplever att det är bra”, att det är det viktigaste i förhållande till att dokumentera. Detta 

kan tolkas som ett uttryck för att förskolepedagogen har erfarenhet och i arbetet med barn har 

en förmåga att läsa av barnet, reflektera och utifrån detta se hur man ska gå vidare (Brodin & 

Hylander 1998). Samtidigt som detta kan vara en styrka, kan här finnas svagheter eftersom 
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hur vi ser på barnet och hur vi ska arbeta är beroende av förskolepedagogens egen kompetens, 

erfarenhet, förmåga att reflektera och tänka etiskt (Green 2007; Juul & Jensen 2003; Kihlbom 

m.fl. 2009). Ett exempel på när detta har avgörande betydelse för hur vi möter barnet, kan 

vara om vi utgår från Swanns teori, där barnet med låg självkänsla kan uppträda så att de i 

samspelet med andra får negativ bekräftelse (Lindwall 2011).  

 

6.4 Förutsättningar för att stödja barn med låg självkänsla 

En viktig förutsättning för att skapa en förskola med hög kvalitet är att förskolepedagogerna 

har en hög kompetens. Detta menar Lidholt (Kihlbom m.fl. 2009). Kunskaper om barns 

grundläggande behov är en avgörande kompetens för de yngsta barnen säger Niss (2009). 

Denna kunskap behövs för att skapa en trygg och bra anknytning mellan barnen och de vuxna 

(a.a). Gren (2007) skriver om vikten av att ha en god kompetens kring etik och säger att det 

finns en bristfällighet i hur man skall föra de etiska samtalen på förskolan. Hon får medhåll av 

Linnér (2005) som menar att lärarutbildningen behöver se över hur den praktiska pedagogiken 

diskuteras och problematiseras i undervisningen. Den kvalitativa frågan om kommunikation 

mellan barn och pedagoger betonar Sheridan m.fl. (2010) där bland annat utbildning och 

kompetens hos pedagogerna är två viktiga komponenter (a.a). Vilken kunskapsbas som finns 

på förskolorna kring etik är även detta en kvalitativ fråga (a.a). Lindholt (Kihlbom m.fl. 2009) 

kritiserar dagens lärarutbildning för att den är mer ämnesinriktad även i inriktningen mot 

förskola. Hon skriver också att det saknas utbildad personal på förskolorna med tillräcklig 

kompetens (a.a.). Detta kan vi ställa mot hur våra intervjuade pedagoger upplever sin 

kompetens.  

 

I våra intervjuer har vi fått en spridd bild av hur de upplever sig ha kompetens kring ämnet 

självkänsla. Några anser sig fått mycket kunskap från sin utbildning och kompetensutveckling 

genom deras kommun. Det finns de förskolpedagoger som upplever sig ha sämre kunskap och 

deras utbildning eller kompetensutveckling har inte direkt berört barns självkänsla. Flera 

pratar om att livserfarenhet och en samlad kunskap i arbetslaget ger dem en bra kompetens. 

Jämför vi detta med litteraturen kan det ge en bild av att kompetensen och därmed kvaliteten i 

förskolan skiftar. Detta upplever även vår förskolpsykolog då hon träffar väldigt många 

arbetslag i sin kommun. 

 

En annan förutsättning för att arbeta med barns självkänsla är diskussioner och reflektioner på 

arbetsplatsen. Vi har uppfattat att pedagogerna tycker att det förs samtal kring självkänsla och 

begrepp som rör värdegrunden på förskolorna. Däremot tycker vi oss förstå att de upplever att 

det aldrig hinner bli några djupa diskussioner utan man skrapar lite på ytan. Skolverket (2005) 

påpekar vikten av att föra kontinuerliga diskussioner kring förhållningssätt på förskolan. Både 

Gren (2007) och Juul och Jensen (2003) framhåller hur viktigt det är att man tillsammans i 

kollegiala grupperna har gemensamma reflektioner. Att pedagogerna känner att det sällan 

finns möjlighet till fördjupade diskussioner skulle kunna vara en anledning till att flera av 

dem uttrycker en upplevd tomhet bakom “fina ord”. Linnér (2005) är den som i vår 

litteraturgenomgång har skrivit om risken med att begrepp blir innehållslösa om man inte 

diskuterar dem gemensamt på arbetsplatsen. I likhet med Juul och Jensen samt Gren, påpekar 

hon vikten av kollegors gemensamma reflektioner och hon säger vidare att detta är viktigt för 

att man inte skall ta till sig nya begrepp oreflekterade, då riskerar de att, ”tolkas in i redan 

etablerade diskurser” (a.a., s. 170) 
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Ett par av förskolepedagogerna tar upp att de stora barngrupperna påverkar möjligheterna att 

arbeta med barns självkänsla, då det blir svårt att hinna med att möta och se varje individ. 

Förskolepedagogena ska anpassa verksamheten utifrån barnens behov och främja och 

utveckla barnen efter deras egna förutsättningar (Skolvereket 2005; Lararnasyrkesetik.se 

2013-06-04). Förskolepedagogerna behöver skapa goda relationer till barnet, lära känna 

barnet för att kunna samspela, bekräfta, se hur barnet mår, tolka barnets känslouttryck och ta 

hänsyn till barnets autonomi och integritet (Brodin & Hylander 2002; Juul & Jensen 2003). 

Kihlbom m.fl. (2009) tar upp att det kan bli en sämre kvalité i förskolan beroende på 

gruppstorlek, men de tar även upp betydelsen av personaltäthet (Kihlbom m.fl. 2009). Antalet 

barn per vuxen har betydelse för hur mycket tid pedagogena får per barn (a.a.). Samtidigt 

menar Lidholt att förskolepedagogernas kompetens har betydelse för, och kan i viss mån 

kompensera stora grupper och många barn per vuxen (a.a.).  

 

6.5 Sammanfattning 

Resultatet visar att man inte reflekterar på djupet över vad man egentligen menar med 

självkänsla, även om många uttrycker att det handlar om det inre och hur barnet ser på sig 

själv har flera av de intervjuade svårt att skilja begreppen självkänsla och självförtroende åt 

när det gäller det konkreta arbetet i verksamheten. Det finns inte heller någon klar gemensam 

bild över hur man arbetar med självkänsla. De metoder som vi mött i litteraturen: att se och 

bekräfta barnet, ha lagom svåra utmaningar för att ge en upplevelse av kompetens, att 

respektera och ta hänsyn till barnets autonomi respektive integritet, bekräfta känslor och att 

lyfta fram träning och ansträngning finns med i någon av de fjorton intervjuerna, men är inte 

gemensamt för alla (Juul 130716; Lindwall 2011; Juul & Jensen 2009; Brodin & Hylander 

2002). Något som dock flera av förskolpedagogerna framhöll som ett konkret arbetsätt eller 

förhållningssätt för att stärka barns självkänsla var vikten av ett respektfullt bemötande och att 

arbeta med känslor. Andra talade mer om stödjande och berömmande av barnets “görande”. 

 

Hur förskolepedagogerna upplever sig ha för kompetens kring ämnet självkänsla skiftar. 

Några anser sig fått mycket kunskap från sin utbildning eller genom kompetensutveckling, 

men en stor andel upplever sig ha sämre kunskap om självkänsla. Flera pratar om att 

livserfarenhet och att en samlad kunskap i arbetslaget ger dem en bra kompetens. Detta är 

något som understryker vikten av kollegors gemensamma reflektioner (Gren 2007; Juul & 

Jensen 2003). 
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7 Diskussion 

7.1 Resultatdiskussion 

Vårt syfte var att visa på hur förskolepedagogerna i vår undersökning definierar begreppet 

självkänsla och hur de i praktiken arbetar med detta i verksamheten. Vi hade också som syfte 

att visa på hur samma förskolepedagoger upplever sig ha för förutsättningar att arbeta med 

barns självkänsla. I och med att vi i vår läroplan har övergripande mål, som behöver tolkas 

och brytas ner för att kunna konkretiseras och utvärderas i verksamheten medför detta ett 

större handlingsutrymme, men även ett ansvar för förskolepedagogerna (Hedenquist & 

Håkansson 2008). Vad tolkar vi ingår i vårt uppdrag och hur genomför vi det? Utifrån vår 

bakgrundteori kan vi se att vi som individer har olika självkänsla från grunden (Lindwall 

2011). I verksamheten kan vi uppleva ett “resultat” av denna genom individens beteende. I 

förskolan har vi en strävan att skapa en verksamhet där vi har de bästa möjliga 

förutsättningarna för barnet, vi ska lägga grunden för barnets utveckling och lärande 

(Skolverket 2010a). När det gäller självkänsla handlar det om en livslång process, eftersom vi 

har olika grundförutsättningar och självkänslan förändras under hela livet (Lindwall 2011). Vi 

kan i vår verksamhet skapa bästa möjliga förutsättningar för att gynna denna process, men kan 

kanske helt enkelt inte se ett konkret resultat? Viktigt i arbetet är frågan vilken syn och 

lösning man har på “problemet”, är det barnet eller pedagogerna som ska ändra på sig eller 

utvecklas? 

 

Att ge barnen en god självkänsla handlar om vårt bemötande och kvalitén på de möten som 

sker mellan pedagog och barn. Detta kräver att vi förskolepedagoger känner oss trygga i vårt 

uppdrag och i oss själva. Att vara trygg med uppdraget kräver att vi är klara över vad 

uppdraget innebär för var och en men även för oss gemensamt i verksamheten. Den 

litteraturen vi har använt under vårt arbete med vårt självständiga arbete har gett oss en 

djupare förståelse och insikt i hur viktigt det är att förskolepedagoger för ett etiskt 

resonemang kring bemötandet av barnen i förskolan. Våra intervjuade pedagoger har 

understrukit detta. Litteraturen och förskolepedagoger säger att vi måste definiera olika 

begrepp, själva och gemensamt. Flera av dem var i våra intervjuer ganska kritiska till att vi 

inom förskolan ibland använder oss av begrepp som vi inte tagit oss tid till att reflektera kring. 

Att vi idag med vårt allt större uppdrag inom förskolan inte alltid känner oss helt trygga med 

olika begrepp anser vi bero på att det inte ges tillräcklig tid för fördjupande samtal och 

uppföljning. Pratar verkligen alla i förskolan på djupet med varandra för att ha en gemensam 

grund i verksamhet? Vi kan inte diskutera självkänsla som ett isolerat begrepp. Det ingår i ett 

vidare sammanhang. Vi måste börja prata om oss själva, förskolepedagogerna. Christina 

uttryckte detta tydligt när hon pratade om sin egen roll som pedagog:  

 
Hur gör jag för att hjälpa barn för att få bättre självkänsla, hur pratar jag med barnen, 

hur är jag med barnen, vad väljer jag att tillföra min pedagogik så att barnen växer i 

sin självkänsla? Så jag tror att frågan skall inte vara till barnen utan frågan måste 

handla om oss, hur vi är, vad vi kan bidra med. 

 

När vi analyserade resultatet såg vi att det fanns en viss skillnad mellan hur 

förskolepedagoger talade om självkänsla och hur de konkret arbetade. Det konkreta arbetet 

tolkade vi som att det i flera fall mer tenderade att stimulera självförtroendet. När vi läst 

litteraturen har vi även där upplevt att det förekommit vissa motsättningar eller skillnader, här 

handlar det om hur man bäst främjar utvecklingen av självkänsla till exempel fokuserar Juul 

(1995) på bekräftelse och att se barnet, Lindwall (2011) ser mer till upplevd kompetens. Vi 
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ser det som att båda synsätten kan användas i vårt arbete med barn och att det är viktigt att 

pedagogerna är medvetna om att det finns olika sätt att se på självkänsla. När det gäller 

begreppen självkänsla och självförtroende säger dessutom Juul (1995) att “det är fint att träna, 

utveckla, berömma, kritisera, uppmuntra och stödja människors prestationsförmåga om man 

samtidigt värnar om deras varande (a.a, s. 91)”. Vi tolkar det som att i förskolepedagogernas 

konkreta arbete, finns det flera delar som har betydelse för barnets utveckling och vi behöver 

ta hänsyn till detta. Vi anser framför allt att vi har fått bekräftat betydelsen av samspelet i 

vardagen och förskolepedagogers eget förhållningssätt, bland annat eftersom vi speglar oss i 

andra (Lindwall 2011). En aspekt som vi inte berört i vårt arbete, är betydelsen för barnet att 

spegla sig i de andra barnen och hur vi som pedagoger kan påverka detta. Vi anser det är 

viktigt att vi som arbetar med barn lyfter frågan om självkänsla i vår verksamhet då det 

handlar om barnets “förmåga att känna sig själv, om vem man är och hur man trivs med att 

vara den man är” (Juul 130716). Detta är något som påverkar individen dagligen och i 

framtiden både för egen del och i mötet med andra. Maja uttryckte sig i sin intervju att “Jag 

tror att de flesta barnen har en god självkänsla från start men det handlar om att vårda den. Jag 

tror inte att barn föds med en taskig självkänsla utan det är något som byggs på, vad de har i 

ryggsäcken och vi är ju skitviktiga där”.  

 

Vi upplever att vi i förskolan pratar en hel del om att stärka barns självkänsla. En anledning 

till detta kan vara att det i dagens samhälle finns ett ökat intresse av begreppet självkänsla. 

Detta kan bero på att kraven och möjligheterna för individen har förändrats. Vi har till 

exempel stora valmöjligheter vad gäller identitet, miljöer och det individuella har kommit allt 

mer i centrum (Lindwall 2011). I vårt resultat har vi tolkat det som att man trots ökat intresse 

inte reflekterar på djupet över vad man egentligen menar med självkänsla. Med vårt arbete, 

när vi läst litteraturen och gjort intervjuerna, har vi fått en insikt i att det är svårt om inte 

omöjligt att konkret säga vad självkänsla är. I texterna har vi bland annat erfarit att den kan 

vara positiv/negativ, hög/låg och stabil/instabil, men vad som är bra för individen och 

omgivningen är inte helt självklart. Exempel på detta kan vara att en person med hög instabil 

självkänsla kanske söker ständig bekräftelse och samspelar inte med omgivningen (a.a.). Kan 

det vara så att det i dagens samhälle där vi fokuserar på individen till exempel genom att lyfta 

självkänsla, får fler självupptagna individer? Det finns dessutom forskning, som visar på att vi 

trots upplevd låg självkänsla i stora drag har en “ganska positiv” eller “neutral syn” på oss 

själva (a.a, s. 21). 

 

Lindwall (2011) ifrågasätter jakten på självkänsla och menar att det finns risk för att det kan 

leda till narcissistiska drag där man stort överskattar sin egen person. Han hänvisar till 

undersökningar gjorda i USA med mätinstrumentet Narcissistic Personality Invetory (NPI) 

där man ser en ökning av det narcissistiska hos amerikanska studenter. Anledningen till detta 

menar de beror på en allt högre individualism i samhället. Han kritiserar också de 

populärpsykologiska böckernas snabbfix metoder till en god självkänsla då han menar att man 

riskerar att bygga upp hägringar av sig själv som istället får motsatt effekt på självkänslan. 

Detta kan vara viktigt att reflektera över när vi pratar om självkänsla på våra förskolor. 

 

I verksamheten blir frågan om barns självkänsla oftast aktuell när man upplever ett problem 

eller svårighet för individen och förskolepedagogerna tolkar det som att barnet har för låg 

eller “för” hög självkänsla. Barnet är kanske tillbakadraget/inte vågar eller “kör över” sina 

kamrater/inte kan klara av motgångar. Frågan är vilken kompetens och egen erfarenhet som 

förskolepedagogerna utgår ifrån i sin tolkning och bedömning och hur påverkas denna 

tolkning av förskolepedagogernas egen självkänsla? Flera av våra intervjuade berättade att de 

hade ett eget intresse av självkänsla. Därför sökte de sig egen kunskap i litteraturen. Om vi 
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läser Lindwalls (2011) bok om självkänsla så för han en diskussion mellan 

populärpsykologins enkla lösningar och så kallade sanningar och vetenskapen. Vilken 

litteratur man inhämtar sin kunskap från och dess värde blir också en påverkande faktor i en 

egen förståelse kring ett begrepp (a.a).  

 

Litteraturen har hjälpt oss att se att självkänsla är ett komplext begrepp. Det är beroende och 

påverkas av många olika faktorer. Lindwall (2011) har varit nyttig att ha med i vår 

litteraturbakgrund eftersom han har ifrågasatt vår jakt på självkänsla. Han har fått oss att inse 

att vi inte kan koppla bort självförtroendets görande från självkänslans varande i förskolan. 

Vårt arbete på förskolan är att se till att det finns en god balans mellan de båda vågskålarna 

när vi skall stödja barnens självkänsla. Barnen måste få känna sig lyssnade på, respekterade 

och deras känslor tagna på allvar, men barnen måste också uppleva sig kompetenta och 

uppmuntrade i sitt görande. Vår självkänsla beror inte bara på hur vi upplever oss själva utan 

påverkas av hur andra upplever oss.  

 

 

Två sanningar närmar sig varann, en kommer inifrån, en kommer 

utifrån och där de möts har man en chans att få se sig själv. 

                                                        (Tomas Tranströmmer) 

 

7.2 Metoddiskussion 

Bryman (2002) tar upp att kvalitativa undersökningar får kritik för att de är subjektiva, då 

forskaren är den som tar beslut om vad som är viktigt i forskningen. Dessutom är resultatet 

bundet till en kontext och kan inte ses som allmängiltigt (a.a.). Detta ser vi som en svag länk i 

vårt självständiga arbete då det är vi som valt ut bakgrundslitteratur, tolkat denna, våra 

intervjuer och resultat utifrån våra erfarenheter. Vi kan dessutom inte veta de intervjuades 

ryggsäck och bakgrund vad gäller deras egen självkänsla och hur detta påverkar deras 

tolkningar och svar av våra frågeställningar.  

 

En nackdel med att använda sig av muntliga intervjuer är att den som intervjuar påverkar 

resultatet av intervjun genom både val av intervjutillfälle, plats och genomförande (Patel & 

Davidsson 2003). Den som intervjuar påverkar både genom röst och genom kropp. Dessutom 

kan den som intervjuas känna sig utsatt, vilket kan leda till att han eller hon intar en 

försvarsattityd (a.a.). Nervositet hos de intervjuade är något som kan ha påverkat vårt resultat 

en pedagog förberedde sig till exempel genom att googla begreppen, för att hon kände sig 

osäker och inte ville säga fel. När det gällde vår egen påverkan försökte vi att hålla oss 

neutrala och ändå ge respons (muntligt och kroppsligt). För förskolepedagoger som är vana att 

diskutera kan detta ha upplevts annorlunda. Någon uttryckte att “det känns konstigt när du 

inte svarar”. Samtidigt var det någon pedagog som upplevde det som positivt att i lugn och ro 

kunna tänka och prata utan att bli avbruten. 

 

Hur vi väljer att dokumentera intervjun kan också påverka, genom att välja att spela in eller 

filma kan den intervjuade bli hämmad. Om vi istället väljer att anteckna kräver det vana för 

att intervjun ska bli korrekt återgiven, det är dessutom tidskrävande att skriva ut intervjuerna 

(a.a.). Vi valde att i första hand spela in våra intervjuer för att inte missa någon information. 

En fråga vi ställer oss är hur detta påverkade de intervjuade? Några uttryckte att de upplevde 

de jobbigt att bli inspelade. Vi hade kanske fått andra svar om vi bara antecknat? Om vi hade 

gjort ett helt annat upplägg och istället valt att observerat ett helt arbetslagom, som diskuterat 
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ämnet hade vi kanske fått en mer avslappnad diskussion och andra svar på våra 

frågeställningar? Detta hade dock haft en svag punkt då varje enskild förskolepedagogs 

kompetens och bemötande har betydelse för verksamhetens kvalitet. 

 

Vi anser att vårt resultat av frågan om förskolepedagogers konkreta arbetsätt kunde sett 

annorlunda ut om vi utformat våra frågeställningar på annat sätt. Vi kunde haft färre 

intervjufrågor och istället fördjupat oss i de svaren. Hade vi valt detta hade vi kanske fått ett 

resultat som var mer samstämmig istället för två olika inriktningar på svaren, bemötande och 

görande. Kanske hade mer fördjupande frågor om det konkreta arbetet gjort att de intervjuade 

hade visat en bredd i deras arbete med att stärka självkänslan och fokuserat mer på betydelsen 

av den enskilda pedagogens bemötande? 

 

8. Förslag på fortsatt forskning 

Självkänslan påverkas av vårt samspel med andra (Lindwall 2011) Vi speglar oss i andra “[...] 

för att förstå, tolka och bedöma oss själva” utifrån hur andra ser på oss (a.a., s. 27). En tanke 

som slagit oss under arbetets gång är om och vilken betydelse det har för barns självkänsla att 

kvinnor dominerar i förskolan, att barnen inte blir bekräftade av män? 
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Bilaga  

 
          Anna Carlsson, Lise-Lotte Davidsson 
 

 

 

Vi är två lärarstudenter med inriktning mot förskola/förskoleklass på Linnèuniversitetet i 

Växjö. Det är dags för oss att skriva vårt examensarbete. Vårt syfte med examensarbetet är att 

visa på hur förskolepersonal arbetar för att stärka barns självkänsla och hur 

förskolepersonalen upplever sig se resultat i detta arbete. För vår empiriska insamling skall vi 

intervjua förskolepersonal. Vi hoppas att du vill vara en av dem som delar med dig av dina 

erfarenheter, kunskaper och reflektioner. 

 

 

Dina personuppgifter är konfidentiella och kommer i vårt examensarbete att vara 

avidentifierade. Vi kommer eventuellt att använda några citat av våra deltagare i arbetets 

resultat, analys eller diskussionsdelar. Du kan när som helst avböja att medverka i vårt 

arbete. Om du väljer att avbryta vårt samarbete kommer vi att om möjligt, beroende på hur 

långt vi kommit i vårt arbete, att inte använda oss av redan gjord intervju. Vårt insamlade 

empiriska material kommer att förstöras efter att examensarbetet är färdigställt. Det kommer 

inte lämnas ut i något kommersiellt syfte eller icke vetenskapligt syfte. Själva examensarbetet 

kommer att publiceras i DIVA (bibliotekets elektroniska publiceringssystem) när det blivit 

godkänt Här har ni en möjlighet att ta del av detta.  

 

 

 

För att ni skall kunna förbereda er inför intervjun får ni ta del av våra intervjufrågor. 

 

 

Intervjufrågor: 
 Hur definierar du begreppet självkänsla?   

 Hur arbetar ni konkret för att stärka barns självkänsla?  

 Hur dokumenterar och utvärderar ni ert arbete? 

 Hur ser ni att ni når resultat i ert arbete? 

 Vilken kompetens anser du att du har för att bedöma, stödja och utvärdera ett barn 

som har låg självkänsla. 

 Vilken utbildning/kompetensutveckling har du fått om barns självkänsla? 

 Hur diskuteras begreppet självkänsla och arbetet med detta på din arbetsplats? 

 

 

Vänliga hälsningar Lise-Lotte Davidsson och Anna Carlsson 

 

 

 


