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Förord 

Jag vill främst tacka alla barn och pedagoger på den förskola jag utfört denna undersökning 

på. Ett extra varmt tack till min förra handledare som gett mig möjligheten att utföra min 

studie på avdelningen och bidragit med information som vart till nytta i min studie.  

Stor tacksamhet vill jag rikta till mina handledare Solange Perdahl och Åsa Gardelli, på LTU 

som inspirerat mig och vart till stor hjälp under utformningen av mitt examensarbete. 

Jag vill också tacka min familj och mina vänner för allt stöd jag fått under studietiden.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Sammanfattning 

Mitt syfte med examensarbetet är att skapa en förståelse av hur pedagoger på en förskola 

arbetar med att stärka barns självkänsla och få en uppfattning av hur barnen upplever 

pedagogernas intentioner. Genom min bakgrundstudie har jag uppmärksammat ett samband 

mellan forskarnas sätt att beskriva utveckling av självkänsla och det är att självkänslan formas 

genom interaktion med andra människor. Forskare och teoretiker jag använder mig av utgår 

utifrån det interaktionistiska synsättet är främst Stern, Mead och Brodin & Hylander. 

Undersökningen har utförts genom ostrukturerade observationer och kvalitativa intervjuer och 

stöd för dessa metoder finner jag bland annat i Patel & Davidson (1991). I min studie finner 

jag att pedagogerna arbetar med att stärka barns självkänsla i organiserade aktiviteter och i 

vardagliga situationer på olika sätt. Barnen upplever att de blir sedda och får sina personliga 

uttryck bekräftade i de allra flesta situationer. Dock upplever jag att pedagogerna vid ett fåtal 

tillfällen blandar ihop självkänsla med självförtroende, och istället för att bekräfta barnet för 

den de är och stärka självkänslan så uppmuntras barnets prestationer och fokus hamnar då på 

barnets självförtroende.  

Nyckelord 

Självkänsla, Självet, Interaktion, Förskola, Barn, Pedagog. 
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Inledning 

 

Jag har valt att arbeta med temat barns självkänsla. Intresset har dels vuxit ur egna 

erfarenheter där jag själv fått arbeta för att bygga upp min egen självkänsla och dels för att jag 

kommit i kontakt med barn som har låg självkänsla. Jag tror att det är viktigt att vi som vuxna 

förebilder hjälper barnen att utveckla en god självkänsla redan i förskolan, för att det är ett 

livslångt arbete att bygga upp och behålla den. Utbildningsdepartementet (1998) uttrycker att 

förskolan ska sträva efter att varje barn får utveckla självständighet och tillit till sin egen 

förmåga. 

Att lära sig vara sig själv är, självklart, en ständig och livslång process. Självkännedom är 

central i denna process. Att känna sig själv handlar om att vara trygg i sig själv och framför 

allt om att kunna förstå sina egna känslor. Den som kan det kan ha kontakt med alla sidor hos 

sig själv. Därför är själva varandet mycket nära förknippat med hur barnet värderar sig själv, 

vilken självkänsla detta genererar och hur barnets självbild blir. (Öhman, 2009, s.70-71). 

Syfte 

 

Syftet med mitt examensarbete är dels att få och skapa förståelse för hur pedagoger på en 

förskola arbetar för att stärka barnens självkänsla och dels få en uppfattning om hur barnen 

upplever arbetet.  

Frågeställningar 

1. Hur arbetar pedagogerna med att stärka barnens självkänsla? 

2. Hur uppfattar barnen pedagogernas intentioner? 

3. Hur överrensstämmer pedagogernas realiseringsarena med formuleringsarena?  

 

Syftesprecisering 

 

Nyström (u.å.) menar att formuleringsarenan är där exempelvis läroplaner i riksdagen 

formuleras och realiseringsarenan är den arena där exempelvis betygssättning sker av läraren. 

Min tanke med dessa begrepp är att låna de och inte använda de för att beskriva skolsystemet 

enligt ovan, utan istället kommer jag att använda mig av dessa begrepp då jag undersöker hur 

pedagogernas och barnens intervjusvar (formuleringsarenan) överrensstämmer med 

observationerna (realiseringsarenan).  

 

Begreppet Självkänsla beskrivs enligt följande: ”Medvetenhet om den egna personlighetens 

värde” (Allén, 1990, s.871). Självkänsla är det begreppet jag kommer använda genomgående i 

hela arbetet, eftersom jag anser att alla barn har rätt att känna sig värdefulla för den de är 

vilket även Utbildningsdepartementet (1998) lyfter som en grund att ”Förskolan ska sträva 

efter att varje barn utvecklar sin identitet och känner trygghet i den…” (s.9).  
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Bakgrund 

 

Under denna rubrik kommer jag göra en beskrivning av teorier och tidigare forskning som jag 

nyttjar som analysinstrument i min diskussionsdel. Bakgrunden delas upp i rubrikerna: 

Självets utveckling, Interaktionistisk teori – interaktion för utveckling av självet, Bowlbys 

anknytningsteori – i anslutning till självet och avslutningsvis Självkänslans utveckling och 

dess betydelse. 

Enligt Allén (1990) kan självkänsla definieras som: ”Medvetenhet om den egna 

personlighetens värde” (s.871). Till skillnad från självförtroende som innebär: ”Stark tilltro 

till den egna förmågan” (Allén, 1990, s.870). Självkänsla handlar alltså om mig som person 

och självförtroende om mina prestationer.  

 

Jag väljer att förklara ordet självförtroende av den anledningen att jag anser att det är viktigt 

att inte blanda ihop dessa två liknande begrepp, eftersom innebörden är väldigt olika. I mitt 

examensarbete kommer jag enbart behandla begreppet självkänsla, eftersom jag anser att 

självkänsla är grunden till att klara av livets alla upp – och nedgångar. Stening (1999) väljer 

orden: ”Ge mig självkänsla så ska jag skaffa mig självförtroendet” (s.58). Stening menar att 

självkänslan uppkommer genom att bli sedd och genom det få känna att man duger och har ett 

värde. Tryggheten är också viktigt, det är den som ger oss vingar som vi i tryggheten kan 

flyga med. Författaren beskriver skillnaden mellan begreppen självkänsla och självförtroende 

i nedanstående citat: 

 
Självkänsla, det är den uppfattning jag fått om mig själv genom att vara sedd eller inte sedd. 

Genom att känna att jag duger eller inte duger. Det är omvärldens spegel av mig själv. Det är 

min djupt rotade inneboende känsla för mig själv. Självförtroende, det är den tilltro jag har till 

mig själv när det gäller att klara saker. Bra på fotboll eller matte. Vackert utseende eller 

sångröst. Att vara bra på något vad det vara månde – kanske att sprida glädje. (Stening, 1999, 

s.58-59). 

 

Brodin och Hylander (2002) väljer att skriva självkänsla med bindestreck: själv-känsla för att 

markera både självets och känslans betydelse.  

 
Med självkänsla menar vi både den känsla av själv som utvecklas successivt genom samspel 

med omgivningen och det vi i vardagligt tal kallar självkänsla. Självet blir till och utvecklas i 

känsloladdade möten med andra människor. Själv-känslan formas i hög grad av de 

känslomässiga svar som barnet får på sig själv och sina egna känslouttryck. (Brodin & 

Hylander, 2002, s.92). 

 

Teorier och tidigare forskning  

 
Utifrån forskningen finns det en tydlig sammanhängande konsensus, vilket är att självkänslan 

formas i interaktion med andra människor. I detta avsnitt kommer jag att presentera teorier 

och tidigare forskning som har synsättet att socialisationen har avgörande betydelse för barns 

utveckling av sig själv som person och sin självkänsla. 
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Självets utveckling 

 

Daniel Stern är läkare och psykoanalytiker och hans bok Spädbarnets interpersonella värld 

(2003) representerade ett paradigmskifte i Sverige i samband med Stockholms kongress om 

spädbarnsutveckling. Risholm, Mothander (1985) poängterar i Stern (2003) att Stern öppnade 

nya möjligheter för den moderna psykodynamiska utvecklingspsykologin. Hans forskning är 

av psykodynamisk karaktär med tydlig intersubjektiv inriktning. Stern har inspirerats av bland 

annat John Bowlbys anknytningsteori.       

 

Stern (2003) beskriver en domänmodell för barns olika steg i utveckling som innefattar olika 

känslor av själv, socioaffektiva kompetenser och sätt-att-vara-tillsammans-med-andra. De 

domäner som utvecklas kommer att bygga på varandra och samspela resten av livet, till 

skillnad mot stadiemodeller som löser upp och ersätter förgående fas.  

Stern förklarar de olika domänerna utifrån fyra olika: Det uppvaknande självet, kärnsjälvet, 

subjektiva självet och verbala självet.  

 

Brodin och Hylander (1998) har utfört en forskning som knyter an Sterns teori om barns 

utveckling till vardagen i förskolan. De beskriver hur Sterns teori fokuserar på 

kommunikation och relation mellan människor och teorin fungerar därför bra att omsätta i 

praktik eftersom det sker hela tiden på förskolan. Nedan kommer jag att redovisa Sterns 

domänmodell och teori och använda mig av Brodin och Hylander för att precisera Sterns 

tankar.  

 

Det uppvaknande självet 

Stern (2003) förklarar att under de två första månaderna av ett barns liv ägnar de sig åt att 

aktivt skapa en känsla av ett uppvaknande själv. Barnet skapar en struktur och försöker 

relatera upplevelser och erfarenheter till varandra. Brodin och Hylander (1998) beskriver att 

integrationen med omgivningen tar fart och barnet är inställt på att titta på och relatera till 

andra människor. 

 
Spädbarnets storögda tittande som uttrycker förvåning och intresse, med runda ögon och 

öppen mun, är grunden till all inlärning och utveckling. Barnet är koncentrerat och stilla, men 

innanför det tillsynes orörliga sker en aktiv inlärningsprocess. (Brodin & Hylander, 1998, 

s.35). 

 

Kärnsjälv 

Stern (2003) menar att kärnsjälvet utvecklas mellan två och sex månaders ålder. Då börjar 

relationsfärdigheterna fungera och barnet upptäcker att den och modern är två olika 

”agenter” med olika kroppar som handlar olika. Brodin och Hylander (1998) uttrycker att 

barnet under två till sex-sju månaders ålder utvecklar den sociala förmågan. Barnet börjar le, 

jollra och skratta i samspel med andra människor, vilket är grunden till en dialog. ”En 

begynnande känsla av att kunna styra själv, utgör grunden i kärnsjälvet och utvecklas som allt 

annat under hela livet” (s.50).  

 

Subjektivt själv 

Stern (2003) beskriver att vid sju till nio månaders ålder börjar barnet förstå att den och andra 

människor har olika medvetanden vilket innefattar exempelvis känslor. Barnet börjar tolka 

andra människors känslotillstånd, avsikter och motiv. Brodin och Hylander (1998) hävdar att 

barnet börjar förstå det psykiska samspelet, tidigare har barnet förstått samspelet på ytan men 

nu förstår barnet att det skiljer sig mellan människors insida.  



4 
 

 

Brodin och Hylander (2002) förklarar att i de tre första domäner som nu beskrivits dominerar 

känslokommunikationen, men de sker utan ett verbalt språk. 

 

Verbala självet 

Stern (2003) menar att det verbala självet börjar utvecklas vid femton till arton månaders 

ålder. Det verbala självet identifieras av färdigheterna: ”Objektifiering av självet, 

självreflektion samt förståelse och produktion av språkliga uttryck” (s. 80). Brodin och 

Hylander (2002) betonar att denna domän har avgörande betydelse för möjligheten att 

”språkligt medvetengöra, reflektera över och samtala om känslor” (s.29). Författarna 

beskriver att i denna fas kan man både uttrycka en känsla med kroppen samt sätta ord på den 

och på det sättet får känslorna mening i ett sammanhang.   

Interaktionistisk teori – interaktion för utvecklingen av självet 

 

Hwang och Nilsson (1996) förklarar att anhängare av interaktionistisk teoribildning menar att 

det viktigaste hos människan är att tolka budskap, relationer och situationer och för att göra 

detta krävs samspel, alltså interaktion. Författarna visar den positiva kritik teorin fått: 

”Interaktionismens betoning av människan som social varelse och dess fokus på identitet och 

självkänsla” (s.51). Hwang och Nilsson lyfter fram George Herbert Mead som företrädaren 

till ett interaktionistiskt synsätt. Han är socialpsykolog och intresserade sig för hur barn 

utvecklar en medvetenhet om sig själva, ett jagmetvetande.  

 

Mead (1976) talar om det objektiva jaget (Me) och det subjektiva jaget (I) och menar att de 

integrerar med varandra, de utvecklas och samspelar tillsammans. Det objektiva jaget är det 

som ses utåt sett och det subjektiva jaget är det som sker inom en själv, utifrån det objektiva 

jaget. Det är en relation mellan individens beteende och omgivning.  

 
Jaget under dess omständigheter är ”I”-s agerande i harmoni med ”me”-s tagande av de andras 

roller. Jaget är både ”I” och ”me” ; där ”me” anger den situation inför vilken ”I” reagerar. 

Både ”I” och ”me” ingår i jaget, och här stöder de varandra.  (Mead, 1976, s.196). 

 

Mead (1976) lyfter fram att Jaget skapas i integration med andra människor och barn erfar 

detta genom lek och spel. Genom leken tar barn på sig roller från personer i dess omgivning 

så som föräldrar och pedagoger och i rollen tar barnet deras attityder gentemot dem själva och 

på denna väg upptäcker barnet sig själv som person. Genom spelet integrerar de andras 

attityder och roller med barnets egna personliga attityder och roller och barnet lär sig då att se 

sig själv utifrån. Mead kallar detta den generaliserande andre och den representerar 

samhällets attityder och roller gentemot barnet.    

 

Moira Von Wright skrev boken Vad eller vem? (2000). Boken är en rekonstruktion av G. H. 

Meads teori om människors intersubjektivitet. Författaren förklarar Meads begrepp I och Me 

med dessa ord: ”… I är ett slags bärare av viljans frihet, och det är det subjektiva perspektivet, 

det avvikande. Me är däremot personlighetens sociala aspekt, den som uppstår då man lär sig 

se sig själv med andras ögon och talar med sig själv om det” (Wright, 2000, s.132). 
 

Wright (2000) poängterar att i Meads teori står I för det individuella, unika och självets 

kreativa sida och Me för den beslutsamma sidan. Dessa samspelar med varandra, för utan I 

skulle Me bli som en kameleont utan jagkraft.   
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Bowlbys Anknytningsteori – i anslutning till självet 

 

Hwang och Nilsson (1996) beskriver att John Bowlby var läkare och psykoanalytiker och 

intresserade sig för emotionella problem hos barn på institutioner så som barnhem. Han ansåg 

att dessa störningar uppkom hos barn eftersom de inte fått knyta an till en vuxen person under 

barndomen. Vidare tar författarna upp att Bowlby tänker sig den sociala utvecklingen i fyra 

stadier: ”Barnet särskiljer först människor som grupp, skilda från resten av omgivningen, 

därefter känner de igen vissa människor och slutligen utvecklar de speciella band till en eller 

flera personer” (Hwang & Nilsson, 1996, s.47). För att barn ska utveckla ett moget socialt 

beteende måste dem gå igenom dessa stadier i den ordningen som redovisas ovan. 

  

Hwang och Nilsson (1996) preciserar dessa stadier och menar att i det första stadiet bryr sig 

barnet inte om vem som besvarar dess signaler så som gråt, huvudsaken är att någon person 

besvarar dem. Vid det andra stadiet, när barnet nått cirka 6 veckors ålder börjar det känna igen 

personer i omgivningen (oftast föräldrarna) och uppmärksammar dem genom att till exempel 

le och när barnet är kring 6-7 månader gammalt börjar barnet förstå att det kan påverka sin 

omgivning. Här får barnet också en förståelse för att människor existerar även om de inte 

finns i anslutning till barnet. Det tredje stadiet sker vid 7-9 månaders ålder och här börjar 

barnet protestera om en person de känner lämnar dem. Nu kan barnet också förflytta sig från 

en plats till en annan utan hjälp och barnet kan då inta en aktivare roll att behålla närheten till 

dem personer de känner sig trygga med. Det fjärde stadiet når barnet vid cirka 3-årsåldern och 

här blir barnets sociala samspel utvecklat genom att exempelvis barnet i allt mindre 

utsträckning blir passiva mottagare i samspelen.  

 
”Bindningsteorin betraktar benägenheten att knyta intima emotionella band till särskilda 

individer som en grundläggande komponent i människans natur; närvarande som en grodd 

redan hos den nyfödde finns den kvar livet igenom till ålderdomen. (Bowlby, 2010, s. 151). 

 

Bowlby (2010) lyfter fram att förmågan att knyta emotionella band till andra människor, att 

ge och ta omsorg, är huvudkomponenten i personlighetens fungerande och den mentala 

hälsan. Omsorgssökandet är ett grundläggande beteende hos människan.   
 

Självkänslans utveckling och dess betydelse 

 

Brodin och Hylander (2002) menar att ”Självkänslan formas i hög grad av de känslomässiga 

svar som barnet får på sig själv och sina egna känslouttryck” (s. 92). Författarna fastslår att 

hur barns känslouttryck bemöts kommer ha en stor betydelse för hur dess självkänsla 

utvecklas. Stening (1999) poängterar att självkänslan växer genom att man blir tagen på allvar 

och får sina känslor bekräftade, dock kräver inte detta att man alltid får sin vilja igenom, utan 

bara att få en förståelse från en annan människa är tillfredsställande för självkänslan. 

 

Vidare beskriver Brodin och Hylander (2002) att barnets namn har en central betydelse för 

dess självkänsla. Om barnet förknippar sitt namn med negativt tonfall påverkas självbilden 

negativt, men om de däremot är vana att höra sitt namn i positivt tonfall blir konsekvensen att 

självbilden positivt förstärks. Intresse och glädje är också viktiga delar som stärker barnets 

självkänsla. Att bli sedd är att bli bekräftad för den man är och positiva stunder där intresse 

och glädje samspelar ökar självkänslan. Det ger barnet känslan av att vara någon som har 

roligt med andra och dem har roligt med mig.  
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Förskolan ska erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och 

aktivitet. Den ska inspirera barnen att utforska omvärlden. I förskolan ska barnen möta vuxna 

som ser varje barns möjligheter och som engagerar sig i samspelet med både det enskilda 

barnet och barngruppen. (Utbildningsdepartementet, 1998, s.6). 

 

Att våga, att övervinna rädslor och känna att man kan kontrollera den stärker självkänslan. 

”Alla barn behöver lagom utmaningar för att utvecklas vidare och få en positiv bild av sig 

själva. En del barn hittar rätt nästan av sig själva, andra barn behöver både bekräftas och 

utmanas av en vuxen” (Brodin & Hylander, 2002, s.98). Författarna tar vidare upp att barn 

reagerar olika på utmaningar utifrån deras självbild. Barn som har en bild av sig själv att vara 

”en som kan” antar gärna utmaningar och om det inte lyckas sker ingen katastrof, eftersom de 

brukar kunna. Barn som däremot har en bild av sig själv att vara ”en som inte kan” avstår från 

utmaningen för rädslan att misslyckas och känna skam. ”Förskolan ska ge barnen stöd i att 

utveckla en positiv uppfattning om sig själva som lärande och skapande individer” 

(Utbildningsdepartementet 1998, s. 7). Stening (1999) konstaterar att barn behöver bli 

bekräftade för den de är och inte för sina prestationer för att få en bra självkänsla. Barn som 

säger exempelvis ”titta fröken” säger detta för att bli sedd och då är det viktigt som vuxen att 

just se utan att värdera. ”Det är sin existens barnen önskar få bekräftad, inte sin prestation. För 

självkänslan är det lika illa med beröm som med kritik” (Stening, 1999, s.59).  

Öhman (2009) menar att när barn får höra att de är duktiga när de gör på ett visst sätt kan de 

känna att de måste prestera för att bli uppskattade och duga som person.  

 

Stening (1999) tar upp att när man blir sedd blir man född som person och barnet som ses av 

flera vuxna kan bygga upp ett lager av uppmärksamhet som sedan kan användas i kommande 

möten med människor. Detta lager är självkänslan som fungerar som ett skydd mot motgångar 

man är med om i livet. Brodin och Hylander (2002) lyfter fram att ett barn med god 

självkänsla kan försvara sig när det känner att de inte blir rättvist behandlat. De kan sätta sina 

gränser och känner när det är dags att säga nej, vid exempelvis en obehaglig situation. Barn 

behöver få alla sina känslor bekräftade och accepterade för att känna tillförlit till dem och på 

så sätt ta skydd från farliga eller obehagliga situationer. Däremot kan reaktionerna av barnens 

känslor bli oacceptabla och den vuxna måste då tala om detta, men fortfarande göra barnet 

medvetet om att det är okej att känna exempelvis ilska, rädsla och sorg. Den vuxna kan 

tillsammans med barnet hitta lösningar på hur han/hon ska hantera de negativa känslorna. 

”Självkänsla handlar om att lita på alla sina känslor, även de negativa” (Brodin & Hylander, 

2002, s. 95).  ”Förskollärare ska ansvara för att varje barn får sina behov respekterade och 

tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde” (Utbildningsdepartementet, 1998, s.8).  
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Metod 

 
I metoddelen kommer jag inleda med att beskriva hur och varför jag valde mitt ämne. 

Därefter följer en beskrivning av min undersökningsmetod där jag redogör för mitt val av 

kvalitativ ansats och förklarar den intervju- och observationsteknik som jag nyttjat samt 

forskningsetiska frågeställningar som jag tagit hänsyn till. Avslutningsvis beskriver jag min 

analysmetod, reliabilitet & validitet samt avgränsning.   

Litteratururval   

 

Innan jag startade mitt examensarbete hade jag beslutat mig för att det är barns självkänsla 

som jag skall fokusera på, därför inledde jag med att reda ut begreppet självkänsla och 

därefter jämföra med begreppet självförtroende. Detta för att jag ville ha en djupare förståelse 

av skillnaderna mellan begreppen för att veta vad jag skulle fokusera på i min fortsatta 

forskning. Därefter letade jag på internet och biblioteket om ämnet självkänsla och fann att 

det är ett aktuellt ämne och därmed fanns det mycket artiklar och böcker att välja mellan. 

Under tiden min forskning fortgick såg jag ett samband mellan författarnas förklaringar om 

självkänslans utveckling och det att självkänslan var avhängig kvaliteten i interaktionen 

mellan människor. Utifrån detta valde jag att studera interaktionistisk teori och fann att 

litteraturen jag undersökt har en tydlig koppling till teorin och i och med detta valde jag att 

använda den i min undersökning. En psykoanalytiker jag intresserade mig för var Daniel 

Stern som haft stor betydelse för spädbarnsforskningen. Han fokuserar mycket på det sociala 

samspelet i barns värld och har en tydlig interaktionistisk anknytning, dock har han också en 

psykodynamisk utgångspunkt och då främst från Bowlbys anknytningsteori, därmed förklaras 

även den teorin.  

 

Ovan beskrivning av forskning belyser den interaktion med andra människor som barnet 

behöver för att den ska få en positiv bild av sig själv som person, en bra självkänsla. Detta 

kom därmed att bli min utgångspunkt av min bakgrundsstudie.  

Kvalitativ ansats 

 

Enligt Patel och Davidson (1991) innebär en kvalitativ forskning att man fokuserar på 

datainsamlingen av så kallad ”mjuka” data, med hjälp av exempelvis kvalitativa intervjuer 

som man därefter tolkar vid analysen. Om man som forskare är intresserad av människors 

upplevelser är det mest lämpligt att använda sig av kvalitativa metoder och verbala 

analysmetoder. Kvale och Brinkmann (2000) poängterar kopplingen mellan fenomenologin 

och den kvalitativa metoden. ”Fenomenologin har genom sin fokusering på innebörderna i 

undersökningspersonernas livsvärld i hög grad bidragit till att klargöra förståelseformen i en 

kvalitativ forskningsintervju” (s.42). 

kvalitativ metod, inom samhällsvetenskaperna ett samlingsbegrepp för olika arbetssätt som 

förenas av att forskaren själv befinner sig i den sociala verklighet som analyseras, att 

datainsamling och analys sker samtidigt och i växelverkan, samt att forskaren söker fånga 

såväl människors handlingar som dessa handlingars innebörder. (www.ne.se) 

Jag valde bort den kvantitativa metoden eftersom Patel och Davidson beskriver att i en 

kvantitativ forskning använder man sig av mätningar vid datainsamlingen och bearbetar och 

analyserar genom statistiska metoder, vilket inte är relevant i min forskning. 

http://www.ne.se/
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Jag använde mig av ostrukturerade observationer och kvalitativa intervjuer som metoder. 

Syftet med att använda båda metoderna var att få underlag till att kunna jämföra pedagogernas 

agerande i observationerna (realiseringsarenan) med intervjupersonernas svar i intervjuerna 

(formuleringsarenan). 

Med observationsmetoden kan vi studera beteenden och skeenden i ett naturligt sammanhang i 

samma stund som de inträffar. Till skillnad från intervju och enkät är vi inte beroende av att 

individerna har en tydlig minnesbild som de dessutom ska kunna vidarebefordra så att vi 

uppfattar den rätt. (Patel & Davidson, 1991, s. 88). 

Undersökningsgrupp 

 

Jag utförde mina undersökningar på den förskola jag hade min sista VFU på. Jag intervjuade 

de tre pedagogerna som arbetar på avdelningen samt sju av barnen som går på denna 

avdelning. Observationerna fokuserade på interaktionen mellan pedagogerna och spontant 

utvalda barn utifrån situationer som uppstod.  

Ostrukturerade observationer 

 

Jag valde att börja observera, för att skapa en förståelse av hur pedagogerna arbetade med att 

stärka barnens självkänsla i realiseringsarenan och hur barnen reagerade för att därefter veta 

vilka frågor jag ville ha svar på i intervjuerna.  

Observationsmetoden kan användas i olika syften. Den kanske allra främsta användningen har 

den fått i samband med explorativa undersökningar. Den kunskap man då erhåller genom 

observationer lägger sedan grunden för vidare studier med andra tekniker för att samla 

information. (Patel & Davidson, 1991, s.87-88).  

Jag gjorde ostrukturerade observationer, eftersom jag studerade hela situationer och samlade 

in dialoger och händelser mellan pedagoger och barn för att få en så tydlig bild som möjligt av 

hur pedagoger eventuellt stärkte eller inte stärkte barnens självkänsla i interaktionen. De 

faktorer jag fokuserade på var hur pedagogerna besvarar barns känslor, uppmuntrar dem till 

att bemästra själv, lyssnar till alla barns åsikter och önskemål och uppmärksammar barnen för 

den de är. Orsaken till dessa utgångspunkter och varför de stärker självkänslan kommer ur 

mina teoretiska studier som presenterats i bakgrunden. Patel och Davidson (1991) skriver att i 

en ostrukturerad observation använder man sig inte av något observationsschema, utan man 

observerar ”allting”. Självklart kan man inte observera allt, utan en ostrukturerad observation 

kräver också förberedelser och därmed bör man ha kunskap om ämnet man ska observera så 

man kan bestämma vilka man ska observera, i vilka situationer och så vidare. Därmed blir 

”allting” ändå inom en ram.  

 

Vid observationerna var jag en känd, icke deltagande observatör. Patel och Davidson (1991) 

beskriver att innebörden av att vara en känd observatör är att de observerade är medvetna om 

det. Barnen kommer alltså att få vetskap om att jag kommer observera dem. Innebörden av att 

vara icke deltagande menar Patel och Davidson att man inte deltar aktivt i situationerna man 

observerar. Jag valde denna metod för att kunna samla in så mycket information som möjligt. 

Om jag vore en deltagande observatör skulle mina tankar fördelas mellan att delta i aktiviteten 

och observera vilket skulle medföra ett sämre resultat enligt min förståelse.  Patel och 

Davidson (1991) lyfter fram att observationer är användbara när man ska studera människors 

beteenden i naturliga situationer. Med beteende menar dem exempelvis relationer mellan 

människor och känslouttryck.  
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Kvalitativa intervjuer 

 

Jag valde att skapa intervjufrågorna utifrån observationerna jag gjorde. Detta var för att forma 

mig en uppfattning av hur pedagogerna arbetar med att stärka barns självkänsla enligt 

realiseringsarenan. Intervjufrågorna till barnen valde jag också att skapa utifrån de 

observationer jag gjorde, så jag kunde relatera frågorna till tillfällen där jag upplevde att 

pedagogerna eventuellt stärkte/ inte stärkte barnens självkänsla. Detta för att jag skulle få en 

god förförståelse för att förstå barnens och pedagogernas svar bättre och på så sätt kunna 

ställa relevanta följdfrågor till deras svar. ”Det är troligen en fördel om den som ska göra en 

kvalitativ intervju har förkunskaper och är förberedd inom det område som ska studeras” 

(Patel & Davidson, 1991, s.79). 

Mina intervjuer är kvalitativa eftersom jag vill ställa öppna frågor och få individuella svar. 

Patel och Davidson (1991) menar att i en kvalitativ intervju ställs frågor som ger den 

intervjuade möjlighet att svara med egna ord. Författarna menar vidare att man använder en 

låg grad av strukturering när man utför kvalitativa studier för att lämna ett stort utrymme till 

intervjupersonen att svara på.  

Generellt är fenomenologi i kvalitativa studier en term som pekar på ett intresse av att förstå 

sociala fenomen utifrån aktörernas egna perspektiv och beskriva världen som den upplevs av 

dem enligt antagandet att den relevanta verkligheten är vad människor uppfattar att den är. 

(Kvale & Brinkmann, 2000, s.42). 

Pedagogintervjuer  
 

Intervjuerna genomfördes individuellt och jag frågade pedagogerna om det kändes bra att jag 

spelade in intervjun. Patel och Davidson (1991) skriver att man alltid måste be om tillstånd 

för att få spela in intervjun. Fördelen med ljudinspelning är att man får intervjupersonernas 

exakta svar medan nackdelen är att det är tidskrävande att få ned detta i skrift samt att det kan 

påverka de svar man får eftersom att intervjupersonerna ofta svarar mer spontant när inte 

ljudinspelningen är igång.  

 Under intervjun höll jag mig till mina planerade huvudfrågor, men kom att ställa följdfrågor 

eller ändra ordning på dem utifrån pedagogernas svar.   

”… ibland genomförs intervjun så att intervjuaren väljer att ställa frågorna i den ordning som 

faller sig bäst i det enskilda fallet, dvs. med en låg grad av strukturering” (Patel & Davidson, 

1991, s.78). 

Barnintervjuer  
 

Jag intervjuade sju barn och de blev slumpvis utvalda. Jag valde att fråga barnen när de inte är 

upptagna med någon aktivitet. Doverborg och Samuelsson (1998) beskriver att det är viktigt 

att tänka på att man inte avbryter barn i dess lek, eftersom barnet inte är lika lätt att motivera 

och intressera för intervjun om det blir avbrutet. 

 

Barnen kom att intervjuas individuellt och vi satt i ett lugnt och tråkigt rum för att barnens 

uppmärksamhet skulle ligga på dialogen och inte något intressant i rummet. ”Att ha valt en 

lugn plats är en betydelsefull förutsättning för att barnet skall kunna koncentrera sig och inte 

tappa intresset” (Doverborg & Samuelsson, 1998, s.25). Jag inledde intervjun med att fråga 

om det kändes okej att jag spelar in deras röst i mobilen.”Vi tycker att det har stora fördelar 

att spela in intervjuerna. Detta för att det är så gott som omöjligt att kunna göra anteckningar 

hela tiden som samtalet pågår” (Doverborg & Samuelsson, 1998, s.26). Under intervjun 
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ställde jag mina planerade intervjufrågor och följdfrågor om svaret blev oklart eller om barnet 

berättade något de upplevt.  

”Att följa upp barnens svar och få barnen att ge uttryck för sina tankar är som vi tidigare 

nämnt poängen med detta sätt att intervjua. Detta kräver att intervjuaren är lyhörd för barnens 

svar och formulerar följdfrågor utifrån det barnet säger”. (Doverborg & Samuelsson, 1998, 

s.38). 

Forskningsetik 

 

Innan jag inledde med att utföra mina observationer frågade jag alla pedagoger om det gick 

bra att jag observerar deras interaktion med barnen och talade även om vad jag skulle 

fokusera på under observationerna. Pedagogerna talade om för barnen att jag skulle titta lite 

på hur de arbetar och ibland skriva ned detta.   

Jag valde att vara en ”känd” observatör när jag utförde mina observationer på grund av den 

etiska aspekten. Patel och Davidson (1991) betonar att om man är en okänd observatör finns 

det etiska problem man måste ha i åtanke så som frågan om det är rätt mot personernas 

integritet att observera dem utan dess medgivelse.   

Jag frågade var och en av pedagogerna om det kändes okej att jag intervjuar dem kring ämnet 

självkänsla och talade om att intervjuerna kommer att redovisas anonymt. Kvale och 

Brinkmann (2000) tar upp informerat samtycke som en etisk ståndpunkt och det innebär 

huvudsakligen att forskaren informerar undersökningspersonerna att det är frivilligt att delta, 

vad forskningen ska handla om och syftet med forskningen samt hur den ska redovisas. 

Patel och Davidson (1991) beskriver att det är viktigt att förklara syftet med intervjun för 

intervjupersonerna samt att meddela om intervjun är anonym eller inte. 

När jag intervjuade barnen ställde jag dem frågan om de vill komma med mig och bli 

intervjuade och att det är givetvis var frivilligt. Föräldrarna till dessa barn fick skriva på ett 

godkännande om att deras barn får vara med i intervjuer och observationer gällande temat 

självkänsla. Namnen på personerna i intervjuerna och observationerna var påhittade, jag 

nämnde inte namnet på avdelningen eller förskolan, så de som deltog i undersökningen går 

inte att identifiera på något sätt.   

Analysmetod 

 

Mina observationer utfördes, reflekterades och analyserades innan jag påbörjade intervjuerna 

för att jag skulle ha en förförståelse av hur de arbetar med självkänsla på förskolan i 

”görandet” alltså i realiseringsarenan. I en kvalitativ intervju menar Patel och Davidson 

(1991) att man gör löpande analyser, det vill säga att när man gjort en intervju eller 

observation gör man en analys av detta och det kan därmed berika undersökningen eftersom 

man får idéer om hur man kan gå vidare.  

När jag hade gjort intervjuerna satt jag och lyssnade på ljudinspelningarna och skrev ned vad 

som sades. Detta gjorde jag för att få en bättre översikt över deras svar och för att på ett bättre 

sätt kunna jämföra svaren. Patel och Davidson (1991) beskriver att man ofta använder sig av 

ett textmaterial i en kvalitativ bearbetning av en undersökning. När man har en ljudinspelning 

är det då vanligt att man skriver ned det som sägs så man får en text att arbeta med.  

För att diskutera resultatet jämförde jag intervjusvaren med mina observationer och gjorde 

mina egna tolkningar och slutsatser samt tog stöd i litteraturen. Patel och Davidson (1991) 

lyfter fram att analysen kan bli fylligare om man väger samman resultat från exempelvis 

intervjuer med observationer. 
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I diskussionsdelen valde jag att tematisera det jag fått ut av min forskning utifrån olika sätt 

som pedagoger kan stärka barns självkänsla. Kvale och Brinkmann (2009) tar upp en 

analysmetod som är kopplad till meningskoncentrering, där man utgår från huvudinnebörden i 

intervjupersonernas svar. I metodens första steg läser man igenom intervjun och därefter 

fastställer man de naturliga ”meningsenheterna”. I det tredje steget skapar forskaren teman 

utifrån intervjupersonernas övervägande svar och i det fjärde steget ställer man svaren mot 

undersökningens syfte. I det femte och slutliga steget knyts alla teman ihop utifrån det 

centrala som presenterats. Denna metod har jag tagit stöd av i min analysmetod, där det femte 

steget motsvarar mina avslutande reflektioner. 

Reliabilitet & Validitet 

 

Jag har använt mig av två forskningsmetoder för att få ett mer tillförlitligt resultat. Patel och 

Davidson (1991) talar om begreppet triangulering, som kan ske på olika sätt bland annat 

genom att man använder olika metoder för datainsamling exempelvis observationer 

tillsammans med intervjuer. Resultaten man fått ut av undersökningen väger man mot 

varandra för att få en fyllig bild i analysen.  

I intervjuresultatet av pedagogerna har jag skrivit ut rikligt med citat. ”Om studien baseras på 

intervjuer bör forskaren sträva efter en bra balans mellan citat från intervjupersonerna och 

egen kommenterande text så att läsaren själv får möjlighet att bedöma tolkningens 

trovärdighet” (Patel och Davidson, 1991, s.106).   

Eftersom att denna undersökning endast utförts på en förskola där alla deltagare ingår i 

samma arbetslag representerar inte denna undersökning ett generellt resultat av hur man 

arbetar med att stärka barns självkänsla i förskolan, utan endast hur ett arbetslag arbetar. Jag 

beskriver i förslag på fortsatt forskning, hur man kan forska vidare inom området och få ett 

bredare perspektiv.  

Avgränsning 

 

Min utgångspunkt har vart interaktionen mellan barn och pedagoger, och har därmed valt 

interaktionistisk teoribildning och andra forskare och författare med den anknytningen. Jag 

kunde valt att studera andra teorier i relation till självkänslan, men min uppfattning är att 

självkänslan formas i högsta grad av interaktion med andra människor. Jag har valt att utföra 

min undersökning endast i förskolan, eftersom jag ska arbeta i förskolan i mitt kommande 

yrkesliv och därmed ligger mitt intresse där. Jag har även avgränsat mig genom att endast 

välja en förskola att studera mitt forskningsområde på, detta för att jag ville få en fördjupning 

av en förskola istället för flera ytliga.  
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Resultat 

 

I detta avsnitt kommer jag att redovisa de resultat jag fått genom intervjuer samt observationer 

av interaktionen mellan barn och pedagoger angående hur pedagogerna arbetar med att stärka 

barns självkänsla och hur barnen uppfattar pedagogers intentioner. Forskningsfråga 1 

presenteras i Observationer och Pedagogintervjuer. Forskningsfråga 2 redovisas i 

Barnintervjuer. Efter observationer, pedagogintervjuer och barnintervjuer lägger jag in en 

kort sammanfattning för att knyta ihop helheten från resultatet. Forskningsfråga 3 besvaras i 

Pedagogers formulering av självkänsla och utfall i handing. För att ge en inblick i förskolans 

förhållningssätt rent generellt inleder jag med att ge en ”inledande observation”. 

 

Inledande observation 

 

Redan innan jag öppnade dörren till den avdelning jag skulle göra min VFU på 

uppmärksammade jag att det var flaggor från flera länder upphängda vid ytterdörren. När jag 

sedan fortsatte in i första rummet efter hallen fanns det olika meningar och sånger på dessa 

språk. Ovanför detta finns det urklippta gubbar som håller varandra i händerna och en 

tillhörande pratbubbla till gubbarna, som säger exempelvis: ”Mitt fel, förlåt”.  

 

När barnen droppade in en efter en på morgonen togs dem emot av ett varmt välkomnande av 

pedagogerna som uttrycks av en kram eller ett leende och några välkomnande ord, 

exempelvis: Hej Ville! Vad roligt att se dig, hur mår du idag? 

 

Jag har också uppmärksammat att barnen tas på allvar när dem säger eller känner något, 

pedagogerna pratar med barnen och diskuterar med dem så att de ska må bra.  

De tillfällen där det inte finns plats för alla barn och alla inte får komma till tals är främst 

mötena som enligt min uppfattning är högljudda och oroliga. En pedagog förklarade för mig 

att syftet med samlingarna inte är att se varje barn, utan att strukturera dagen med hjälp av 

aktivitetskort där barnen får välja aktivitet utifrån ett antal alternativ. När barnen satt sig och 

börjat jobba i de små grupperna finns tiden till att se varje barn.   

 

Pedagogernas arbete med att stärka barns självkänsla 

 

Observationer 

 

Jag redovisar nedan resultatet av de observationer jag gjort. I en observation har jag valt att 

sätta ett P bakom pedagogens namn och i en annan observation har jag satt en siffra bakom 

barnens namn, detta för att förtydliga vem det är som uttrycker vad.   

 

 Massage 

Pedagogen bestämde vem varje barn skulle sitta bakom eller framför och de barn som inte 

ville delta fick sätta sig och titta på. Innan barnen började massera frågade de kompisen 

framför om de fick massera henne/honom. Pedagogen talar om för barnen att säga till sin 

kompis om det inte känns bra på något sätt. Ett barn säger till barnet bakom: Kan du göra lite 

hårdare? Jag hör också ett annat barn säga till sin kompis bakom: Gör inte så hårt.  
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Efter massagesagans slut bytte barnen plats och sagan började om.  

Ett barn säger att: Vi glömde säga tack till varandra. Då gjorde barnen det.  

Efter massagen diskuterar jag med pedagogen kring hennes tankar om massagen och 

anledningen till hennes upplägg.  

Pedagogen berättar att hon introducerade massagen genom att barnen masserade varandra i en 

ormform, för att det skulle bli bekvämare för barnen. Pedagogen talade om för barnen att dem 

skulle använda mjuka massagehänder och att det får absolut inte göra ont.  

Senare började barnen massera varandra 2 och 2, eftersom pedagogen läst att det är lättare för 

barnen att koncentrera sig på att massera och njuta av att bli masserad om de endast behöver 

göra en sak i taget.  

Mattespel 

Marianne, (P) spelar ett mattespel med hjälp av tärningar tillsammans med några barn. När 

leken avslutats berättar Marianne, (P) en händelse som skett under spelets gång till Karin, (P): 

Marianne, (P): Vet du vad Jonas gjorde när han såg att Sven var utan tärning? Vill du berätta 

för Karin, (P)? 

Karin, (P): Få höra vad du gjort Jonas? 

Jonas: Ler, men är tyst. 

Marianne, (P): Får jag berätta? 

Jonas: Nickar 

Marianne, (P): Han gav tärningen till Sven och sa: här får du, du hade ju den från början. 

Karin, (P): Oj vad bra Jonas!  

Skapande av flaggor 

Barnen skapar flaggor som de ska använda på internationella barndagen. Barnen får göra 

Sveriges flagga eller en annan flagga som hör till deras föräldrars eller mor/far- föräldrars 

land. Pedagogen frågar barnen vilket ursprung dem har och därefter tittar dem på flaggor, 

barnen och pedagogen pratar om vilket ursprung deras kompisar har som inte är med i den här 

gruppen. I denna grupp var det nämligen bara barn från Sverige.  

Pedagogen säger sedan att barnen får börja rita den svenska flaggan.  

 

Barn 1 tyckte det var svårt att rita krysset i flaggan då ger pedagogen en linjal till barnen och 

frågar: Hur tycker du att vi ska lägga linjalen först? Pedagogen visar också en bild på den 

svenska flaggan. 

 

Barn 2 säger till pedagogen: Titta! Så gjorde jag. 

Pedagogen: Mmm så gjorde du. 

Barn 3 säger till pedagogen: Du får rita lejonet! 

Pedagogen: Ska vi prova ljusbordet om det går lättare? 

Barn 3: Ja 

Födelsedagsbarn 1 

En dag skulle pedagogerna och barnen fira ett födelsedagsbarn på förskolan som 

uppmärksammades under mötet. Pojken som fyllde 5 år fick sitta längst fram på en stol och 

bära en kungakrona, en pedagog vaggade en svensk flagga över hans huvud och alla barn och 

vuxna sjöng Ja må han leva. Sedan fick pojken välja en leksak ur hemliga lådan. Efter detta 
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frågade pedagogen som höll i mötet om han ville sitta kvar längst fram under hela mötet och 

det ville han.  

Födelsedagsbarn 2 

När ett annat barn hade födelsedag uppmärksammades det barnet på samma sätt, men på 

nästkommande lördag skulle en pedagog som höll mötet fylla år och hon berättade det för 

barnen och hur många år hon skulle fylla. Hon berättade även för barnen vilket stjärntecken 

hon hade, men frågade inte födelsedagsbarnet vilket han hade. När vi sjöng Ja må du leva för 

födelsedagsbarnet började en annan pedagog sjunga: Ja må dem leva, för att fira 

födelsedagsbarnet och pedagogen på samma gång.    

 

Möte – Önskemat 

Varje avdelning ska få en dag när det serveras deras önskemat, vilket är ett demokratiskt 

beslut av barnen. Pedagogerna har frågat alla barn vad de önskar för mat och därefter skapat 

flanokort med bild och text på maträtterna. Under mötet satte en pedagog upp alla flanokort 

på flanotavlan och ropade upp barn efter barn som fick sätta sitt namn på den maträtt dom 

önskade sig. Pedagogen påpekar att barnen självklart får ändra de val dem gjort tidigare. 

Ett barn säger att hon inte var där när barnen fick önska mat och då gör pedagogen en ny lapp 

förhand och sätter upp den på tavlan.  

Till sist räknar barnen tillsammans antal röster och den maträtt som fick flest röster kommer 

att serveras på deras önskemat-dag.  

Påklädning  

I hallen håller pedagogerna på att klä på barnen och ett barn är arg för att hans pappa klippt 

hans hår kort.  

Pedagog: Du får känna så, jag vet att du tyckte om att snurra fingret i håret, visst var det så 

Linus?  

Linus: Jaaa… 

Sammanfattning av observationer 

 

Verksamheten präglas av ett varmt och uppmuntrande bemötande från pedagoger till barn. 

Pedagogerna arbetar med att uppmärksamma barnet som person och inte dess prestationer, 

vilket visas i exempelvis observation: skapande av flaggor där pedagogen gav barnen verktyg 

att bemästra själv och lade inga värderingar i barnens skapande utan bekräftade att hon sett 

dem istället. Pedagogerna tar barnens känslor och tankar på allvar vilket visas i alla 

observationer. I observationen: Födelsedagsbarn 2, fråntogs barnet uppmärksamheten och 

fick inte sin speciella dag för sig själv.  

Pedagogintervjuer  

 

Pedagogernas förståelse av begreppet självkänsla 

Alla tre pedagoger anser att begreppet självkänsla innebär att man vågar lita på den de är. 

Sonja menar att man inte är så konflikträdd och Marianne säger att man vågar uttrycka sig. 

Sonja och Karin menar att tryggheten i sig själv är viktig för självkänslan.  
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Sonja uttrycker också att: ”Självkänsla tror jag man bygger väldigt mycket under dem första 

åren av ditt liv”.  

Förståelse om skillnaderna mellan begreppen självkänsla och självförtroende 

Två av tre pedagoger beskrev deras förståelse av skillnaden mellan dessa begrepp och de var 

eniga om att självkänslan finns djupare inom oss. Pedagogerna förklarar självförtroende på 

olika sätt men deras poäng blir densamma nämligen att självförtroende kan man besitta och 

det visar sig genom att man kan våga göra saker man känner sig säker på, men om det inte går 

bra känns det som ett nederlag.  Om självkänslan däremot funnits känns det inte som ett 

nederlag, utan personen kan tänka ”Jag gjorde så gott jag kunde” (Marianne)  

 

Tankar om orsaken till att det är viktigt att stärka barns självkänsla  

Marianne anser precis som Sonja att det är viktigt att stärka barns självkänsla i tidig ålder, för 

att lägga en grund. 

Sonja uttrycker sig så här: 

Att våga göra saker och vara trygg med sig själv och inte vara så sårbar, utan våga gå framåt 

och inte knäckas av saker som händer hela tiden i vårt samhälle och det börjar när barnen är 

väldigt små att dem testar, retar och då måste man bygga upp deras självkänsla så dem ska 

orka stå emot. Om man tänker vid mobbing så har mobbaren ofta dålig självkänsla och även 

dem som står utanför som inte vågar ingripa. Har barnet bra självkänsla kan den gå in och 

säga till sin kompis att nu gjorde du fel, om man har bra självkänsla kan man stå emot trycket. 

 

Marianne och Karin är eniga om att det är viktigt för att barnen ska våga lita på sig själva, att 

de duger som de är.  

Marianne tillägger att: 

I grunden är det föräldrarnas ansvar att stärka barnets självkänsla, men det är viktigt att det 

finns en dialog mellan föräldrar och pedagoger så förskolan och hemmet kompletterar 

varandra. I förskolan ser man andra saker, när barn kommer samman.  

Det vardagliga arbetet med att stärka barns självkänsla  

Alla pedagoger inleder med att berätta att de uppmärksammar barnen när de gör något bra. 

Marianne säger att de gör det genom dokumentation, Sonja och Karin menar att de gör det 

genom att berömma när barnen klarar något och skapar möjlighet för barnen att bemästra 

själv.  

Därefter fortsätter Sonja att förklara vidare att barnen ska bli sedda precis som dem är och att 

de får känna sig älskade och där är beröringen också viktig.  

Sonja förklarar också:  

Att förstärka det här med kroppen att det är din kropp, ingen ska röra dig om du inte vill då 

måste barnet säga nej. Man kan se på ett barn att de inte vill vara med om till exempel en 

kram eller en lek och då uppmärksammar man det och frågar barnet: Känns det bra för dig det 

här? Och då kanske barnet säger nej. Då pratar man med det barnet som gjorde det här. Det är 

att stärka barnet, att förklara att det är du som bestämmer vad som känns bra för dig. 
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Marianne menar att:  

Men barnen ska inte bara behöva göra bra saker för att bli bekräftad. Vi uppmuntrar barnen 

utan att de gjort en prestation. Uppmärksammandet av barnen vid morgonsituationen 

exempelvis är viktig för oss. Vi försöker också uppmärksamma barnet för den person den är 

och inte till exempel hur det ser ut.  

Om något barn säger till ett annat att dens teckning är ful så vänder vi på det och frågar barnet 

som fått kommentaren om den är nöjd med sin bild för att barnet ska få känna sig nöjd även 

om någon annan tycker annorlunda.   

Aktiviteter pedagogerna utför i syftet att stärka barns självkänsla 

Sonja och Karin anser att de utför aktiviteter i syftet att stärka barns självkänsla, medan 

Marianne anser att de inte gör det men däremot är det hela dagens syfte i alla aktiviteter de 

gör. Den enda aktivitet Marianne kan komma på med just syftet självkänsla är massagen, 

Sonja är enig om att massagen är en aktivitet med det syftet. Sonja berättar vidare att mötena 

är en sådan aktivitet, för att alla barns röster ska bli hörda, även om det inte alltid är möjligt. 

Dessutom är barnen delaktiga i utformningen av miljön exempelvis i rörelse/drama – rummet 

som vi utformar nu, detta nämner även Karin. Barnen är där delaktiga och dem får det 

bekräftat att min röst blir hörd, pedagogerna ser vad jag tycker om att göra. ”Barnen känner 

sig behövda, det är jätteviktigt.” (Sonja) 

Ett annat exempel Sonja tar upp är följande: 

När barnen skapar har vi en medvetenhet att aktiviteten har med relationer att göra. 

Det är viktigt att vara närvarande som pedagog i barnens aktiviteter och då är vi uppmärksam 

om till exempel ett barn är utanför eller känner att det har lägre självkänsla eller inte vågar 

komma in i gruppen, då kan man vara med i leken och närma sig de andra barnen i själva 

leken exempelvis när man leker med leksaksdjur. På så sätt blir det barnet delaktigt i ett 

sammanhang och få bättre självkänsla.  

Marianne som talade om att förstärkningen av barnens självkänsla är hela dagens syfte menar 

exempelvis vid matsituationer – att alla barn ska få talutrymme, det är syftet med att det sitter 

en pedagog vid varje matbord.  

Karin menar att pedagogerna ger barnen verktyg för barnen att klara allting själva, exempelvis 

mindre kannor vid matbordet så barnen har möjlighet att hälla själva.  

Förskolans riktlinjer för att stärka barns självkänsla  

Marianne och Sonja berättar att de har en likabehandlingsplan och handlingsplan och 

Marianne förklarar att de jobbar aktivt med dessa för att det ska vara ett levande arbete. Båda 

poängterar att reflektion tillsammans är viktig.  

Marianne säger:  

När det uppstår situationer som kan kränka ett barn så skrivs situationerna upp i en bok och 

tillsammans reflekterar arbetslaget över detta och reflektionerna blir till handling. Ett exempel 

från boken är när en pojke som har särskilda behov fick en speciell plats vid matbordet och 

han stack ut på ett negativt vis. Då löste vi det genom att alla barn fick bestämda platser. Alla 

barn ska känna tillhörighet i gruppen och ambitionen är att varje gång vi hör ett barn som 

uttrycker till oss eller till varandra eller att det kommer från föräldrarna att dem är utanför 

eller kränkt så ska vi utreda och återkoppla och tillsammans reflektera över det.   
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Karin förklarar: 

Barnens utvecklingsplaner som vi gör tillsammans med föräldrarna och där kan man ju ta upp 

särskiljt om man ser att det är någonting och där kan man prata tillsammans med föräldrarna 

hur man ska göra för att dem ska få bättre självkänsla. 

Pedagogernas uppfattning av hur låg självkänsla yttrar sig hos barn 

Alla pedagoger var eniga om att det yttrar sig genom att barnet håller sig i bakgrunden, inte 

vågar yttra sig. Marianne förklarar att barn med låg självkänsla ofta har svårt att komma in i 

sammanhang tillsammans med andra barn men hon menar att barn som viker undan inte 

behöver ha låg självkänsla. De tre pedagogerna är även eniga om att dessa barn kan vara mer 

konfliktbenägna och utåtagerande. 

Karin beskriver:  

Väldigt osäker och tog ibland en roll, ibland kunde man uppfatta som tvärtom, väldigt 

utåtagerande. När det här barnet blev kränkt eller att man ställde krav på det så blev det istället 

ett utåtagerande. 

Arbete med att stärka barns självkänsla om pedagogerna upplever den som låg   

Alla tre pedagoger menade att det är extra viktigt att stärka och uppmärksamma barn med låg 

självkänsla i alla situationer. De menar vidare att det är viktigt att tänka på hur man 

organiserar grupperna för att ett barn med extra låg självkänsla ska våga ta för sig och bli 

stärkt. Pedagogerna är också eniga om att fysisk närhet är viktigt.  

 

Sonja tillägger: 

Genom musik, sång, teater. Att man får spela en roll, man kan ta på sig till exempel en 

hunddräkt och helt plötsligt så vågar man. 

Sammanfattning av pedagogintervjuer 

 

Pedagogerna menar enande att självkänsla innebär att man vågar lita på den man är och att det 

är viktigt att stärka självkänslan hos barn för att de ska våga lita på att de duger som de är. 

Pedagogerna stärker barns självkänsla i vardagliga situationer genom att exempelvis 

uppmuntra barnen att säga ifrån. Dock inleder alla tre pedagoger med att säga att de 

uppmuntrar barnen när de gör något bra. Pedagogerna uttrycker bland annat att de utgår från 

barnens intressen och skapar just nu ett rum i det syftet vilket medför att barnens självkänsla 

stärks. Alla tre pedagoger har stött på barn med låg känsla och de är eniga om att det kan ta 

sig i uttryck att barnen blir utåtagerande och/ eller tillbakadragna. För att stärka dessa barn 

behöver de till exempel extra uppmärksamhet och fysisk närhet menar pedagogerna.    
 
 

Barnens uppfattningar av pedagogernas intentioner 

Barnintervjuer 

Barnens lekintressen 

Det var varierat vad barnen uttryckte som sina lekintressen, men en återkommande leksak 

som barnen tyckte om var Lego, vilket fyra av sju barn tyckte var roligt att leka med. Andra 
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saker barnen tyckte om att leka med var: Djuren, bilar, Hans & Greta, barbiedockor och att 

pyssla till dem, med kompisar.  

Isabella tyckte om att leka med en kompis som inte går på förskolan. 

Henning sa: ”Lego och idag när vi kollade på Sonja.P, när hon gjorde det där rummet och 

när jag dansar. Jag tycker om när vi klättrar i klätterställningen” 

Tommy nämnde: ”Starwars, bilar, blixten mcqueen”. 

 

Barnens upplevelser av om de får möjlighet att leka med deras intressen på förskolan 

 

Fem av barnen upplevde att de får möjlighet att leka med deras lekintressen på förskolan. 

Isabella som tyckte om att leka med en kompis som inte går på förskolan sa att hon ibland får 

leka med henne, men Isabella tyckte också om att leka Hans & Greta och det kände hon att 

hon fick göra på förskolan.  

Tommy sa att de inte har de leksakerna på förskolan som han tyckte om att leka med, men 

förklarar vidare att han även tycker om att leka med glansdjuren och Lego, vilket han får 

möjlighet att leka med på förskolan. 

Upplevelser av att få sin röst hörd  

Fem av barnen svarade att dem upplever att fröknarna lyssnar på dem, men när jag frågar 

vidare om fröknarna alltid lyssnar på er så var det bara två barn som stod fast vid sin 

upplevelse. De övriga tre sa: Ibland, men inte alltid och nej.  

Henning uttryckte: Nej, inte så mycket, lite. 

Tommy förklarade: Ja, men inte speciellt så mycket Sonja. När jag säger någonting så svarar 

hon inte. 

Känslan av att någon lyssnar/ inte lyssnar på dem 

De två barn som stod fast vid sin upplevelse av att fröknarna alltid lyssnar på dem menade att 

det känns bra. Isabella tog ett exempel när en pojke anklagat honom för att stökat ned trots att 

hon inte gjort det, och hon menar att det inte kändes bra när han sa så. Henning som inte 

tyckte att fröknarna lyssnade på honom så mycket uttrycker att han känner sig glad, 

mittemellan, lite arg. Henning förklarar att han blir arg när fröknarna aldrig hämtar riskakor åt 

honom och upplever att de inte lyssnar på honom när han frågar efter riskakor. Tommy 

upplever att det inte känns bra när Sonja inte lyssnar på honom, men bra när de andra 

fröknarna lyssnar. Emils upplevelse är densamma, bra när fröknarna lyssnar och tråkigt när 

dem inte gör det. Nina säger kort och gott: Jag säger en gång till. 

 

Barnens uppfattningar av pedagogernas reaktioner när de känner sig ledsna  

Två barn sa att fröknarna tröstar mig när jag är ledsen och båda tycker att det känns bra. Ett 

barn uttrycker att fröknarna säger att jag ska säga stopp och sluta och ett annat barn säger att 

fröknarna säger förlåt till honom. Två barn säger att de inte kommer ihåg och ett sa jag vet 

inte. 

Barnens uppfattningar av pedagogernas reaktioner när dem känner sig arga  

Isabella förklarar att hon går därifrån och då kommer någon fröken och pratar med henne. 

Josefin menar att fröknarna inte gör något och att det inte känns roligt, hon förklarar vidare att 

hon gärna vill att fröknarna ska säga att barnen får vara inne varje dag för att det är vid utgång 

hon brukar bli arg. Samma barn som svarade att fröknarna säger förlåt till honom när han är 

ledsen svarar detsamma på denna fråga. Två av barnen säger att fröknarna blir arga på dem då 
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de är arga och ett av barnen uttrycker att det känns tråkigt. Ett av barnen vet inte och ett annat 

kommer inte ihåg.  

Barnens upplevelser av arbetet med flaggorna som symboliserade deras ursprung   

Barnen uttrycker att de tyckte det var: Kul, jättekul och att det kändes bra. Tre av barnen 

berättar också att de gjort Sveriges flagga och dessutom andra länders flaggor fast de inte har 

någon anknytning till den andra flaggan.  

Ett barn som jag intervjuade var inte med på denna aktivitet.  

- Dess uppfattningar om syftet med flaggarbetet 

Fyra av barnen menar att de inte vet varför dem skapade flaggor. Henning sa: ”Vi skulle 

sjunga med dem utomhus”. Tommy uttryckte: ”För att det var den här dagen”.  

Upplevelser av uppmärksammandet av födelsedagen 

Alla barnen tycker att det är kul att bli uppmärksammade på sin födelsedag och att det känns 

bra. Tre av barnen menar att det är roligt när man får ta en leksak från hemliga lådan. Henning 

tycker att de är snälla och Josefin tycker att det är kul att alla kompisar får komma och hälsa 

på varandra efter dagis.  

Tommy sa: ”Kul när dem sjunger och vi leker tillsammans.  

Sammanfattning av barnintervjuer 

 

Övervägande anser barnen att de har möjlighet att leka med det de tycker om. De flesta barn 

upplever att fröknarna lyssnar på dem, men endast två behåller sitt svar när jag frågar vidare. 

Pedagogerna reagerar med omsorg när barnen är ledsna eller arga, enligt barnens övervägande 

beskrivningar. Dock nämner två av barnen att fröknarna har svårt att härbärgera ilska vilket 

innebär att de blir arga när barnen är arga. Barnen uttrycker att det är roligt att arbeta med 

skapandet av flaggor, men syftet hade inte framgått för de flesta barnen. Att bli 

uppmärksammad på sin födelsedag upplever barnen som positivt. 

Pedagogers formulering av självkänsla och utfall i handing 

 

Några exempel av överrensstämmelsen och motsägelser mellan realiseringsarenan 

(observationer) och formuleringsarenan (intervjuer) kommer belysas under denna rubrik.  

 

I den inledande observationen visas det att barnen blir uppmärksammade på morgonen för den 

person de är, genom att pedagogen tar emot barnet med glädje och värme samt uttrycker 

exempelvis: Vad roligt att se dig! I intervjuerna menar två pedagoger att det är viktigt att 

stärka barns självkänsla för att de ska känna att de duger som de är. En av pedagogerna 

förklarar vidare att mötet på morgonen är viktigt för att barnet ska bli bekräftat för den de är. 

En pedagog beskriver att man inte behöver prestera för att bli uppmärksammad, och att 

arbetslaget uppmuntrar barnet ändå. Barnen upplever överlag av att pedagogerna lyssnar på 

de, men undantag förekommer beroende på pedagog och händelse. Dessa intervjusvar kan 

kopplas till flera observationer men jag tar exemplet: Påklädning, där pedagogen verkligen 

tog pojkens känsla på allvar och bekräftade att det han kände var okej. Ett annat exempel som 
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kan kopplas till intervjusvaren var: Födelsedag 2, då pedagogen skulle fylla år nästkommande 

helg och uppmärksamheten riktades till pedagogen istället för födelsedagsbarnet. Detta ledde 

till att barnet inte blev uppmärksammad för den de är, vilket är syftet med födelsedagsfirandet 

och pedagogerna lyssnade inte på barnet i fråga.  

I observationen Skapande av flaggor, lade inte pedagogen några värderingar i barnens 

skapande utan bekräftade att hon sett barnen istället. I denna observation gav också 

pedagogen verktyg till barnen att bemästra själva, vilket även två pedagoger anser som 

stärkande för självkänslan enligt deras intervjusvar. Den pedagog som höll i aktiviteten ansåg 

att det är viktigt att låta barnen känna själv om de är nöjd med sin teckning och inte låta någon 

annan bedöma de. Barnen upplever att det var roligt att skapa flaggor, men syftet att 

uppmärksamma deras ursprung hade inte framgått enligt barnens intervjusvar.  

Pedagogerna svarar att de stärker barns självkänsla i vardagliga situationer genom att 

berömma de när de gjort något bra. Detta visar att de blandar ihop begreppen självförtroende, 

som har att göra med prestationer och självkänsla, som bortser från prestationer och ser en 

tilltro till människans egenvärde. I observationen: Mattespel, där en av pedagogerna 

berömmer barnet eftersom han vart snäll mot sin kompis uppmuntras hans prestation och 

självförtroendet hamnar i fokus istället för självkänslan.  

Jämförelsen mellan realiseringsarenan och formuleringsarenan behandlas vidare i 

diskussionsdelen.  
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Diskussion 

 

Jag inleder med att diskutera metoden och därefter resultatet. Jag kommer att dela upp 

resultatdiskussionen i rubriker som talar om betydelsefulla sätt att stärka barns självkänsla.   

Diskussionsdelen kommer att innehålla mina reflektioner i kombination med litteratur utifrån 

resultatet jag fått ut av min undersökning där syftet var dels att få och skapa förståelse för hur 

pedagoger på en förskola arbetar för att stärka barnens självkänsla och dels få en uppfattning 

om hur barnen upplever arbetet. Syftet har jag uppnått genom dessa tre forskningsfrågor: Hur 

arbetar pedagogerna med att stärka barnens självkänsla? Hur uppfattar barnen pedagogernas 

intentioner? Hur överrensstämmer pedagogernas realiseringsarena med formuleringsarena?  

 

Metoddiskussion 

 

Jag anser att den ostrukturerade metoden av observationerna var givande eftersom jag skulle 

studera möten, dialoger och interaktioner mellan barn och pedagoger. 

Jag upplevde inte att de observerade agerade annorlunda i och med min roll som icke 

deltagande observatör. Barnen frågade ibland varför jag satt på sidan om exempelvis mötet 

och då förklarade jag att jag ska titta lite på hur ni pratar på mötet och skriva ned detta till mitt 

skolarbete. Därefter ”glömde” de nästan bort att jag satt och observerade och mötet fortgick 

som vanligt. Jag valde att berätta för barnen att jag observerade av etiska skäl som jag nämnde 

i stycket forskningsetik, vilket enligt Patel och Davidson, (1991) innebär att man är en ”känd 

observatör”. Att vara en icke deltagande observatör var enligt mig en fördel på grund av att 

jag hann skriva ned vad som hände och sades.  

Jag genomförde kvalitativa intervjuer, vilket jag anser var den mest passande metoden i och 

med mina forskningsfrågor som sökte målande svar av intervjupersonerna. Av pedagogerna 

fick jag ingående svar och de gav många exempel från verkligheten i förskolans verksamhet. 

Detta resultat hade jag inte fått om mina intervjufrågor vart av kvantitativt slag.  

Syftet med en kvalitativ intervju är att upptäcka och identifiera egenskaper och beskaffenheter 

hos något t.ex. den intervjuades livsvärld eller uppfattningar om något fenomen. Detta innebär 

att man aldrig i förväg kan formulera svarsalternativ för respondenten eller avgöra vad som är 

det ”sanna” svaret på en fråga. (Patel & Davidson, 1991, s. 78). 

När jag intervjuade barnen var även den kvalitativa metoden bra, eftersom jag ville få mer 

djupgående tankar från dem. Jag upplevde att det var en utmaning att intervjua barnen som 

inte spontant berättade hur dem tänkte och kände, eftersom då gällde det att ställa en spontan 

följfråga anpassad till detta barns individuella svar. Då fick jag också ha i åtanke att frågorna 

inte fick bli för komplicerade och personligt inkräktande. 

”Den typ av intervju vi förespråkar bygger på att varje barn behandlas som en unik individ. 

Detta innebär att man kan ställa en fråga på olika sätt, men framför allt innebär det att man 

alltid följer upp barnets svar på varierande sätt med utgångspunkt i barnets sätt att hantera 

frågan”. (Doverborg & Samuelsson, 1998, s.38). 

Jag tänker att jag skulle ha reflekterat mer mellan intervjuerna för att jag skulle kunnat 

fundera vad jag kunde gjort annorlunda, vilka följdfrågor jag skulle ställt istället och så 

vidare. Doverborg och Samuelsson (1998) talar av erfarenhet när dem säger att när man 

bearbetat intervjuerna ser man hur man skulle följt upp barnens svar.  
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Resultatdiskussion 

 

Att se varje barn 
 

Pedagogerna har en överrensstämmande beskrivning av vad självkänsla är för dem, det vill 

säga att man vågar lita på den man är och tryggheten är en viktig faktor. Varför det är viktigt 

att stärka självkänslan hos barn menade pedagogerna bland annat att det är för att barnen ska 

lita på att dem duger precis som dem är. Brodin och Hylander (2002) förklarar att barn som 

har en positiv bild av sig själva upplever att de är bra som de är och dessa barn behöver inte 

en ständig bekräftelse av att den duger.  

 

Pedagogernas svar angående självkänslans innebörd och orsaken till betydelsen av den 

stämmer överrens med observationerna. De jobbar med att se varje barn och bekräfta dem för 

den personen de är och inte för dess prestationer. Marianne poängterade att de anser 

välkomnandet på morgonen som viktigt för att uppmärksamma varje barn och skapa trygghet, 

därför ser de till att alltid ha minst två pedagoger vid den stunden då de flesta barnen kommer. 

Mötet på morgonen känns varmt och välkomnande, att pedagogerna ser varje barn och tilltalar 

dem med deras namn och frågar frågor så som hur mår du? Det tror jag ger en trygghet för 

barnen, dem får en känsla av att bli sedd för den dem är. ”Att mötas av glädje är att få ett 

budskap som säger ”jag blir glad när jag ser dig”. Då väcks den egna glädjen och självkänslan 

stärks” (Brodin & Hylander, 2002, s.47). 

 

Födelsedagsfirandena som jag har observerat finns där för att uppmärksamma just 

födelsedagsbarnet på dess speciella egna dag. Första observationen uppmärksammade jag att 

de verkligen gjorde detta, men den andra blev det motsägelsefullt. Pedagogen fick mer 

uppmärksamhet än födelsedagsbarnet enligt min uppfattning. ”Att bli sedd är något av det 

allra viktigaste i livet. Det är också en upplevelse som ständigt behöver näring” (Stening, 

1999, s.15). Enligt mig kunde de firat pedagogens kommande födelsedag dagen efter, så 

barnet fick sin speciella dag för sig själv och känna att ”idag är det min dag då alla 

uppmärksammar mig för den dagen jag blev född”. Barnen anser att det som en positiv 

upplevelse att bli uppvaktade på sin födelsedag, vilket överrensstämmer med mina 

observationer. De vill inte gå tillbaks och sitta i ringen efter uppvaktningen utan vill gärna 

stanna kvar på tronen längst fram. Wright (2000) skriver om behovet av att bli sedd och det 

varierar mellan barn och utifrån olika perspektiv kan behovet bemötas på varierande sett. 

”Behovet av att bli sedd kan som relationellt fenomen förstås som en önskan om delaktighet, 

och genom att inbjuda till delaktighet blir >>behovet>> omförhandlat i den sociala 

situationen” (Wright, 2000, s.180). 

När jag frågar barnen om fröknarna brukar lyssna på dem svarar de flesta barn spontant ja, 

men när jag frågar om de alltid gör det så märker jag att barnen tänker efter och det resulterar 

i att bara två av barnen behåller sitt svar ja. De som svarat ja menar vidare att det känns bra att 

de lyssnar. Två av barnen beskriver att det känns tråkigt när de inte lyssnar och bra när de 

lyssnar. De två barnen som jag förde en dialog med hade specifika historier där en eller flera 

pedagoger inte lyssnat på dem. Jag upplever att pedagogerna är väldigt engagerade i vad 

barnen har att säga, det kan handla om att Ville har fått en ny Starwars-figur, då sätter en 

diskussion igång om hur den fungerar mellan pedagogen och barnet för att uppmärksamma 

vad som är viktigt för barnet. Det kan handla om en konflikt mellan barnen, då är 

pedagogerna intresserade av bådas version av händelsen. De tillfällen jag märkt att det är svårt 

för pedagogerna att lyssna på alla barn är vid mötena och påklädningen, men min upplevelse 

är att pedagogerna anstränger sig även vid dessa tillfällen för att barnens röster ska bli hörda. 
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”Som pedagog i förskolan är grunden för allt annat arbete att upprätta denna ömsesidiga 

kontakt och kommunikation med barnen” (Brodin & Hylander, 1998, s.104). Brodin och 

Hylander (2002) menar att genom att ta barnens perspektiv, lyssna och dela fokus blir en 

känslomässig bekräftelse. Det vore intressant om jag frågat barnen vidare vilka tillfällen de 

kände att pedagogerna inte lyssnade på dem för att se om det överrensstämmer med mina 

observationer.”Genom att försöka förstå vad barnet menar och tillerkänna barnet rätten till 

dess upplevelser hjälper pedagogen barnet att förstå sig självt” (Öhman, 2008, s.71). 

Att respektera och bekräfta barns känslor 
 

När barnen gjorde massagesagan upplevde jag att pedagogen var noga med att berätta för 

barnen att det skulle kännas bra för alla. Hon bestämde också hur barnen skulle sitta, för att 

inget barn skulle känna sig bortvald och de som inte ville delta fick utan diskussion sitta på 

sidan och titta på. Detta visade verkligen att pedagogen respekterade varje barn och barnen lär 

sig att respektera varandra och dess känslor. Brodin och Hylander (2002) poängterar att det är 

viktigt att lära sig säga nej för självkänslan och genom att uttrycka sina behov och gränser blir 

man synlig och tydlig för andra. En av pedagogerna förklarade i intervjun att barnen ska 

känna att de bestämmer över sin kropp vad som känns bra och inte. Detta visade sig tydligt i 

observationen av massagen, dock var det olika pedagoger som svarade och agerade men det 

visar enligt mig att pedagogerna har ett gemensamt förhållningssätt. Jag upplevde också att 

flera av barnen verkligen talade om vad som känns bra respektive inte, vilket tyder på att 

pedagogernas syfte och förhållningssätt har en inverkan på barnen. ”Förskollärare ska ansvara 

för att varje barn får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget 

värde” (Utbildningsdepartementet, 1998, s.8).  

 

På frågan om hur fröknarna brukar reagera när du är ledsen svarar två barn att fröknarna 

brukar trösta och att det känns bra.”När barns ledsna känslor tonas in och bekräftas av en 

vuxen går de ofta över ganska snabbt” (Brodin & Hylander 2002, s.65). Flickan som svarade 

att fröknarna säger att hon ska säga stopp och sluta syftar enligt min tolkning på när hon blivit 

ledsen i en konflikt med något barn.”Att inte få vara med och att hamna i konflikt med 

kamrater väcker ledsna känslor” (Brodin & Hylander 2002, s.65). Öhman (2008) menar att 

pedagogerna ska vara ett stöd i att barnen hittar sina egna lösningar på konflikter som gör att 

det känns bra igen för de inblandade. Mina observationer visar att pedagogerna verkligen tar 

det på allvar när något barn känner sig arg eller ledsen och diskuterar med barnet om varför 

den känner som den gör och försöker förstå barnet. Pedagogerna respekterar också barnens 

känslor, så som i observationen jag gjorde med pojken som fått sitt hår avklippt av sin pappa 

mot sin vilja och då kände sig arg. Istället för att säga till pojken att ”pappa gjorde det för din 

skull” eller ”jag tycker i alla fall att det är fint” så tar pedagogen pojkens känsla på allvar och 

menar att det är okej att känna sig arg, hon förstår honom. Brodin och Hylander (2002) menar 

att ilska är en känsla som behöver bli bekräftad, precis som alla andra känslor. Barnet känner 

att dess känsla blir accepterad och förstådd och det blir då lättare för barnet att hantera och ta 

sig ur känslan. Då barnen blir arga uttrycker två av barnen att pedagogerna blir arga på dem, 

det är ingenting jag har sett i mina observationer. Däremot tar pedagogerna ofta en allvarlig 

diskussion med barn som ingått i någon konflikt, vilket barnen enligt min tolkning kan 

uppfatta som att fröknarna är arga. ”Hur barnet reagerar på tillsägelser handlar både om 

barnets egen självkänsla och om den relation man som enskild vuxen har med barnet” (Brodin 

& Hylander, 1998, s.113). 

 

Känslan av att bemästra själv 

I skapandet av flaggorna upplevde jag att barnen hade kul, men syftet framgick inte tydligt 

enligt mig. Pedagogen förklarade aldrig varför barnen gör just flaggan som de har anknytning 
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till. Pedagogen som arbetade med detta förklarade att hon antog att barnen förstod vad syftet 

var, eftersom de arbetat så mycket med barnens ursprung och dess betydelse. ”Den växande 

rörligheten över nationsgränserna skapar en kulturell mångfald i förskolan, som ger barnen 

möjligheter att grundlägga respekt och aktning för varje människa oavsett bakgrund” 

(Utbildningsdepartementet, 1998, s. 4). Min upplevelse var att barnen tyckte att det var en 

rolig aktivitet att skapa flaggorna, men syftet hade inte framgått för barnen enligt deras svar i 

intervjuerna. Den pedagog som uttryckte att de i vardagliga situationer stärker barnens 

självkänsla genom att låta barnen själva känna om de är nöjd med sin teckning var även den 

pedagog jag observerade vid skapandet av flaggor. Det visade sig att ord blev till handling 

och hon bedömde inte barnen utan bara visade att hon sett dem. Under denna observation 

framkom det också att hon ger barnen verktyg för att bemästra själv, vilket två av 

pedagogerna svarat i intervjun att dem gör i syfte att stärka barns självkänsla i vardagliga 

situationer. ”Alla barn ska få erfara den tillfredsställelse det ger att göra framsteg, övervinna 

svårigheter” (Utbildningsdepartementet, 1998, s.5). Brodin och Hylander (2002) talar om 

kompetensglädje där barnen känner glädje av att bemästrat något, där handlar det om att 

bekräfta och dela känslan glädje i detta och inte prestationen barnet gjort. Sammantaget blev 

här självkänslan stärkt i och med bekräftandet av barnen och pedagogens metod att ge barnen 

möjlighet att bemästra själv istället för att uppmärksamma dem för dess personliga ursprung.  

 

Att beakta barns intressen 

I intervjun uttryckte två av pedagogerna att i utformningen av rörelserummet synliggörs det 

för barnen att deras röster blir hörda. Min uppfattning är att många av barnen tycker om att 

dansa och ha dramalekar, så deras önskan blir till verklighet i och med detta rum. En av 

pedagogerna menade också i intervjun att drama kan vara ett hjälpmedel att stärka ett barn 

med låg självkänsla och i detta rum finns det möjlighet att utföra drama. Öhman (2008) menar 

att det är viktigt att visa att man verkligen lyssnar på barnet genom att vara nyfiken och visa 

en vilja att dela barnets livsvärld. Detta ger barnet en känsla av att bli respekterad. När 

pedagogerna och barnen hade mötet om önske-maten upplevde jag att pedagogerna tagit 

barnens önskemål på största allvar. Ett barn hade önskat hamburgare, pommes frites och smält 

ost, ett annat barn samma maträtt fast med dressing och ett tredje barn samma maträtt men 

med ketchup. Pedagogen hade då ritat tre olika flanobilder. Enligt mig visar det barnen att 

pedagogerna verkligen lyssnar på deras önskemål. Flickan som inte var närvarande den dagen 

barnen fick önska mat fick en bild av hennes önskan vid detta tillfälle av pedagogen. Detta 

visar att alla barn blir sedda anser jag.  
 

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

åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation, utvecklar sin förmåga att förstå och 

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

beslutsfattande”. (Utbildningsdepartementet 1998, s.12). 

En av pedagogerna ansåg att de möten de har tillsammans med barnen är en aktivitet som har 

syftet att stärka självkänslan. Där motsäger sig mina observationer mot intervjun med denna 

pedagog, eftersom långt ifrån alla barn får komma till tals. När jag var med under mötena 

pedagogerna hade tillsammans med barnen upplever jag en väldigt orolig stämning och alla 

barn har inte möjlighet att bli sedda och hörda. För att göra dessa möten bättre kunde 

pedagogerna delat in dem i två mindre grupper och på så sätt lyfta fram varje barn.  

Syftet med mina frågor som handlande om vad barnen tyckte om att leka med och om de 

kände att de fick göra det på förskolan var att få en uppfattning av hur mycket pedagogerna 

tog fasta på vad varje barn hade för intressen. Barnen förklarade vad de tyckte om att leka 

med och alla uttryckte att de fick göra det på förskolan, utom en pojke som sa att de 
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leksakerna inte fanns på förskolan. Även om jag menar att under mötena har inte pedagogerna 

möjlighet att se varje barn så har de ändå ett syfte att uppmärksamma barnens intressen. 

Pedagogerna plockar fram de aktivitetskort som de är medvetna om att barnen tycker om att 

leka med, därefter får barnen välja aktivitet.  

”Den pedagogiska utmaningen, som många tongivande pedagoger beskriver den idag, är att 

utgå från barnens egna intressen. Om man hittar intressen som kan delas av många barn, kan 

var och en kan delta på sitt eget sätt”. (Brodin & Hylander, 2002, s.124). 

Utbildningsdepartementet (1998) betonar att verksamheten ska utgå från dem intressen som 

barnen på olika sätt uttrycker.  

Att bekräfta och uppmuntra 

Alla pedagoger svarade att de kommit i kontakt med barn med låg självkänsla och det yttrar 

sig ofta genom att barnet håller sig i bakgrunden, men det kan också bli väldigt utåtagerande. 

Pedagogerna stärker dessa barns självkänsla genom att ge barnen extra mycket 

uppmärksamhet och förstärka dem i alla situationer, den fysiska närheten är också viktig. När 

jag observerade mattespelet och ett barn gav tillbaka en tärning till sin kompis som var utan 

upplevde jag att pedagogerna tog detta empatiska agerande på allvar och synliggjorde för 

barnet att han gjort något fint för sin kompis. Detta barn som gav sin kompis tärningen har låg 

självkänsla enligt pedagogerna och hamnar lätt i konflikter. Jag anser dock att Karin stärkte 

barnets självförtroende snarare än självkänsla eftersom hon lade en värdering i barnets 

handling i och med att hon uttryckte att han presterat något bra. Marianne uppmärksammade 

barnet och bekräftade vad han hade gjort utan att värdera det, vilket är stärkande för 

självkänslan. Brodin och Hylander (1998) beskriver att barn som har en bräcklig självkänsla 

kan uppleva skammen av att bli tillsagt som att den är en värdelös som person och använder 

olika medel för att undvika känslan av skam så som att skratta åt pedagogen. Barn som 

reagerar på detta vis behöver få uppleva många situationer där barnet lyckas och får en känsla 

av stolthet och barnen behöver få känna sig bekräftade i samspelet med pedagogen. 

Författarna beskriver också att många barn i förskolan behöver en famn att sitta i för 

koncentrationsförmågans skull eller en hand i ryggen för att barnet ska känna stöd från den 

vuxna. Utbildningsdepartementet (1998) menar att förskolan ska sträva efter att varje barn 

utvecklar sin förmåga att hjälpa andra och att arbetslaget ska hjälpa barnen att kompromissa 

och respektera varandra. 

 

På frågan om hur de arbetar i vardagliga situationer med att stärka barns självkänsla inleder 

alla pedagoger med att svara att de uppmärksammar barnen när de gör något bra. Detta tyder 

enligt mig på att de blandar ihop självkänsla med självförtroende. ”För självkänslan är det lika 

illa med beröm som med kritik. Självkänslan handlar ytterst om hur vi ser på oss själva, och 

hur vi ser på oss själva det har omvärldens speglar bestämt” (Stening, 1999, s.59). Öhman 

(2008) ger en bildlig förklaring av självbilden genom att illustrera en vippmugg, där blyet i 

botten liknas vid självkänslan och hindrar självbilden från att falla omkull.  Själva muggen 

liknas vid självförtroendet och är möjlig att fylla på och öronen på muggen representerar hur 

barnet värderar och respekterar sig själv. Min tolkning utifrån detta är att det inte finns 

anledning att fylla på innehållet i muggen (självförtroendet) om muggens botten inte är hel 

(självkänslan) eftersom muggen kommer vicka och innehållet gå till spillo. Den centrala 

uppgiften för oss vuxna blir då bygga upp blyet i botten på muggen (barnets självkänsla) så att 

det i framtiden kan fylla på muggen själva. Utbildningsdepartementet (1998) tar upp att 

arbetslaget ska ansvara för att alla får uppleva sitt eget värde. 
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Avslutande reflektioner 

 

Jag kan slå fast vid att självkänslan i högsta grad har med interaktionen med andra människor 

att göra, utifrån litteraturen jag bearbetat. Personer i barnens liv kan påverka barns självkänsla 

genom att uppmärksamma den för den de är och inte för dess prestationer. Pedagogerna i 

förskolan har en stor uppgift eftersom många förskolebarn vistas på förskolan en stor del av 

dagen. På den förskola jag utfört studien på visade det sig att pedagogerna arbetar med att 

stärka barns självkänsla i vardagliga situationer och i planerade aktiviteter. Pedagogerna 

svarar i intervjuerna och visar i observationerna att dem bekräftar varje barn för den person de 

är och lyssnar på deras åsikter och tar dessa på allvar. Betydelsen av att bli sedd tar författarna 

upp som det centrala i utvecklingen av god självkänsla. Överlag svarar barnen att dem känner 

att de blir sedda och att pedagogerna lyssnar på dem, vilket även visats i mina observationer. 

Formuleringsarenan (intervjuerna) och realiseringsarenan (observationerna) stämmer överrens 

med varandra i de flesta fall.  

Min fråga kring då pedagogerna förväxlande betydelsen av begreppen självkänsla och 

självförtroende var att vad skapar denna förväxling för konsekvenser för barnens självkänsla? 

Stening (1999) tar upp exempel på vad denna förväxling kan medföra:  

Självförtroende får man av att vara bra på något till skillnad från självkänslan som kommer av 

att vara sedd och att känna att man duger som man är, oavsett förmåga… Många före detta 

stjärnor inom olika områden, inte minst idrott, vittnar om detta. Under sin karriär hade de ett 

lysande självförtroende. När åldern sedan hann i kapp dem och karriären dalade blev det svårt. 

Särskilt för dem som inte hade självkänsla intakt. Vad skulle de ta sig till och var skulle de ta 

vägen när de inte längre var bland de bästa? (s.61-62).    

Jag tror att pedagoger behöver reflektera över vilket sätt dem bemöter barnen för att inte 

barnen ska känna att de måste prestera för att deras pedagog ska se dem. Barnen ska känna att 

de blir uppmärksammade och bekräftade för personen de är och inte för vad de gör.  

Istället för att låta autopiloten gå på kan pedagogen fundera över vad det är som gör att hon 

tycker barnet är duktigt. Kanske blir det då lättare att se vad som ligger bakom sin önskan att 

berömma barnet. Då kan pedagogen istället förmedla sin uppmuntran som ett s.k. jagbudskap: 

”Jag blir så glad när jag ser att du klarar att cykla! Jag vet hur mycket du kämpat för att lära 

dig det! Vad härligt det måste kännas!” (Öhman, 2008, s. 117-118). 

Förslag på fortsatta studier 

 

Jag har gjort min studie på en förskola och för att få fler perspektiv på ämnet skulle man 

kunna jämföra två eller flera förskolor. Om man forskar en längre tid på en förskola skulle 

man kunna se hur resultatet blir för barnen när pedagogerna arbetar med att stärka barns 

självkänsla. I min studie har det vart svårt att se om pedagogernas arbete verkligen utvecklar 

barnens självkänsla eller inte eftersom tiden vart knapp. Det hade också vart intressant att 

studera hur man arbetar med att stärka barns självkänsla i skolan kontra förskolan, för att se 

vad de har att lära av varandra.  
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Bilaga 1 - Intervjufrågor till pedagoger och barn. 

 

Intervjufrågor till pedagoger 

Vad innebär självkänsla för dig? 

Vad ser du för skillnad mellan självkänsla och självförtroende? 

Varför är det viktigt att stärka barns självkänsla? 

Hur arbetar ni med att stärka barns självkänsla i vardagliga situationer? 

Utför ni några aktiviteter med syftet att stärka barns självkänsla? 

- I så fall på vilket sätt? 

Har förskolan några riktlinjer för att stärka barns självkänsla? 

- Hur arbetar ni för att följa dem? 

Har du kommit i kontakt med något barn med låg självkänsla? 

- I så fall hur yttrade det sig? 

- Hur arbetade du för att stärka barnets självkänsla? 

 

Intervjufrågor till barn 

Vad tycker du om att leka med? 

-känner du att du får göra det på förskolan? 

Känner du att fröknarna och barnen lyssnar på dig när du vill säga något? 

- Hur känns det? 

Vad brukar fröknarna göra/ säga när du är ledsen? 

Vad brukar fröknarna göra/ säga när du är arg? 

Hur känns det att ni får göra flaggor från dem länder du eller dina föräldrar kommer ifrån? 

- varför tror du ni arbetade med det? 

Hur känns det när barnen och fröknarna uppmärksammar dig på din födelsedag? 

 

 


