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Sammanfattning 

Syftet med mitt examensarbete var att undersöka hur pedagoger ser på begreppet 

självkänsla samt hur de upplever att självkänsla syns i förskolan. Jag ville även veta om de 

såg någon koppling mellan självkänsla och kön. För att ta reda på detta har jag genomfört 

kvalitativa, halvstrukturerade samtalsintervjuer med sex pedagoger. Jag har analyserat 

resultatet efter rubrikerna i mina frågeställningar. Vid bearbetningen av intervjuerna 

ordnade jag in svaren i olika kategorier efter olika teman som blev synliga. De viktigaste 

resultaten visar att pedagogerna upplever ämnet självkänsla som viktigt och intressant men 

även svårt och abstrakt. De menade även att de ofta använde begreppen självkänsla och 

självförtroende synonymt. De upplever att barnens självkänsla blir synlig i skapande 

(framförallt vid ritande), i lek och i projektarbete. Hälften av pedagogerna tror att det 

generellt finns en koppling mellan självkänsla och kön och att det då är flickorna som har 

sämre självkänsla än pojkarna. Denna uppfattning kan stämma men också bero på att pojkar 

inte tillfrågas om sina känslor och tankar i samma utsträckning som flickor.  
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1. Inledning 
Huvudtiteln på mitt examensarbete ”Här är jag!” kommer från ett barn jag hade i en 

barngrupp i förskolan för många år sedan. På morgonen klev hon in på vår avdelning med de 

orden. Hon var självkänslan personifierad, trygg, nöjd, nyfiken på nya utmaningar och tog för 

sig av det vi erbjöd henne. Henne ser jag framför mig då jag tänker på ett barn med hög 

självkänsla. I dagens populärlitteratur finns det ett överflöd av författare som svänger sig 

med olika förklaringar och definitioner av, det nu moderna ordet, självkänsla. Vad händer 

om man skrapar lite på ytan av detta begrepp och kommer under quick-fix-råden? Vad säger 

vetenskaplig forskning och läroplanen för förskolan? Ännu viktigare; hur ser pedagogerna på 

detta och hur upplever de att självkänsla syns hos barnen ute på förskolorna? 

2. Bakgrund 
När författaren och psykologen Martin Forster i boken ”Fem gånger mer kärlek” får frågan 

”Är det inte viktigt att barn får höra att de duger?” svarar han ”Nej, det är viktigt att barn 

känner att de duger […]. Barn får bäst självkänsla om vuxna uppmärksammar själva arbetet 

istället för resultatet” (Forster, 2009, s. 60). Det är alltså barnets ansträngning som ska 

bekräftas.  

Förskolans styrdokument, Lpfö 98, rev 2010, genomsyras av ord som handlar om att stärka 
barnens självkänsla: förskolan ska främja aktningen för varje människas egenvärde, ge 
barnen tilltro till den egna förmågan, en positiv uppfattning om sig själva, ge trygghet i sin 
identitet, uppleva sitt eget värde, ge stöd i att utveckla tillit och självförtroende. Följaktligen 
har de som arbetar i förskolan har en ofrånkomlig uppgift att stödja barnens utveckling av 
självkänsla.  

Hur viktigt det är med självkänsla blir tydligt då den inte finns. En del hem förmår inte att 
tillgodose de grundläggande behov barn har för att få en tillfredsställande självkänsla. Marta 
Cullberg beskriver hur en del barn gör då:  

”Barn har ofta förmåga att suga i sig den kärlek och uppmärksamhet som finns tillgänglig i 
närmiljön. Inte sällan har barn kunnat skaffa sig en extraförälder i form av en kompis 
mamma eller pappa som har bekräftat honom/henne. Även här kan förskolepersonal och 
lärare spela en viktig roll” (Cullberg Weston, 2007, s. 23).  

Speciellt i dessa fall är bemötandet och förhållningssättet från förskolan viktigt. Förskolan 
har dessutom, när hemmet och föräldrarna brister, en kompletterande skyldighet: 

”Förskolan ska komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att 

varje barn ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt” (Lpfö 98, rev 2010, s 13).  

För att förskolan ska kunna stödja barnen i deras utveckling av självkänsla spelar de tankar 

och förhållningssätt förskolans pedagoger har en avgörande roll. Jag ska i denna uppsats 

undersöka hur sex pedagoger ser på begreppet självkänsla, hur de upplever att barnens 

självkänsla är synlig i förskolan, vad pedagogerna anser förskolan ska göra för att höja barns 

självkänsla samt om de ser någon koppling mellan självkänsla och kön.   
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3. Litteraturöversikt 

3.1 Tidigare forskning 

Maarit Johnsson (2003), docent och forskare vid Stockholms universitet med självkänsla som 

ämne, menar att självkänslan grundläggs tidigt i livet. Då börjar barnets själv utformas och 

frågan ”Vem är jag?” börjar besvaras, först tillsammans med barnets närmsta 

anknytningspersoner, för att sedan ta in fler för barnet viktiga människor att spegla sig i och 

bli bekräftad av. Hon har i sin forskning utvecklat en modell där hon beskriver begreppen 

inre och yttre självkänsla (2003, s. 44-48): 

Inre självkänsla: (emotionellt baserad) Erhålls genom föräldrarnas bekräftelse och 

ovillkorliga kärlek och börjar byggas i tidig barndom där känslor som tillit, trygghet och 

integritet omfattas. Har man en god inre självkänsla är det lättare att se och acceptera egna 

tillkortakommanden utan att förlora respekt för sig själv. Man har en nöjd och positiv 

inställning till sig själv.  ”Vem är jag?” 

Yttre självkänsla: (kompetensbaserad) Förvärvas genom kompetens och omgivningens 

reaktioner och feedback. Denna variant påverkar självvärderingen alltmer i stigande ålder 

och styrs av personliga, kulturella och samhälleliga värderingar. Har man en god yttre 

självkänsla är det vanligt att man satsar på karriären, söker utmaningar och är 

högpresterande. Denna typ av självkänsla premieras mer i dagens samhälle. ”Vad kan jag 

göra?” 

Johnsson (2003,s. 50-52) menar den inre och yttre självkänslan kombineras i människans 

psyke, i hög eller låg i respektive variant, vilket resulterar i fyra olika kombinationer: 

 Glad presterare (både hög inre och yttre självkänsla)  

 Livsnjutare (hög inre men låg yttre självkänsla) 

 Tvångspresterare (låg inre men hög yttre självkänsla) 

 Försakare (både låg inre och yttre självkänsla) 

För övrigt framhåller Johnsson (2003, s. 49) att självkänslan är dynamisk, inte något som man 

har, som är fast, utan något som man hela tiden vill ha mer av.  

Marianne Brodin och Ingrid Hylander (2002) menar att det gensvar och förståelse barn får på 

sina olika känslouttyck i stor grad påverkar deras självkänsla ”Att ha tillgång till och kunna 

använda sig av alla sina affekter på ett sätt som gagnar en själv och andra, är det som en god 

självkänsla handlar om” (Brodin och Hylander 2002, s. 92). De menar även att självkänsla 

handlar om att förstå sig själv och tar bland annat upp följande punkter som viktiga för 

utvecklingen av barns självkänsla: 

 Jag är mitt namn – den röst och det tonfall barnet hör sitt namn med har betydelse. 

Är det med glädje och kärleksfullhet eller är det med en gnällig eller aggressiv ton? 
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 Jag väcker intresse och glädje – positiva möten med andra där intresset och glädjen 

är ömsesidig. 

 Jag vågar – att vinna över sin rädsla kan ge en lyckokänsla, stärkt självkänsla och lust 

till nya utmaningar. Alla behöver uppleva att de vågar testa sina gränser, vilka kan se 

mycket olika ut.  

 Jag kan säga nej – Alla känslor är okej - även de som betraktas negativa (avsky, 

avsmak, ilska, rädsla), vilka är förutsättning för att lära sig sätta gränser runt sig själv. 

 Jag vet att jag kan – stolta barn som vet att de kan och känner sig stora och 

självständiga. 

 Att misslyckas – Känslor av skam och oduglighet väcks. Många barn skyddar en skör 

självkänsla genom att aldrig prova något nytt. 

 Lagom utmaningar- barn behöver lagom utmaningar för att utvecklas vidare och få 

en positiv självbild (Brodin & Hylander, 2002, s. 92-98). 

De, Brodin och Hylander (2002, s. 37), menar även att det är i den känslomässiga 

interaktionen mellan barnet och dess omgivning, som pågår i vardagen, som ligger till grund 

för barnets självkänsla, empati och sociala kompetens. För dagens barn, som generellt vistas 

mycket i förskolan, pågår en stor del av denna utveckling där. 

 

3.1.1 Självkänsla i förskolan 

För de som arbetar med barns självkänsla i förskolan menar Brodin & Hylander (2002 s. 35,) 

att man bör bekräfta barns känslor. En känsla kan inte vara rätt eller fel, utan alla känslor är 

tillåtna, men det medför inte att den påföljande handlingen ska accepteras. Ett barn som i 

ilska kastar ner alla de andra barnens kläder på golvet ska alltså få förståelse för att han/hon 

är arg men inte för sitt beteende. Författarna tar dessutom upp begreppet intoning som de 

förklarar som att den vuxne känslomässigt förmedlar ”Jag vet hur det känns” till barnet. Det 

gör att barnets inre liv utvecklas. De känslor som intonas blir verkliga och bekräftande. De 

som inte intonas blir otydliga. Brodin & Hylander (2002, s. 34) menar vidare att olustkänslor, 

så som ledsnad och ilska, avtar när de blir intonade medan vällustkänslor, så som glädje och 

intresse, varar längre om de intonas och barnet får dela det med en vuxen. Om man som 

vuxen däremot försöker få barnets känslor att försvinna så fort som möjligt upplever barnet 

att känslan är något man ska försöka kväva. För övrigt uppmuntrar Brodin & Hylander (2002, 

s. 34) förskolepersonal att sträva efter att ge barnen ett rikt språk för sitt inre liv, så att 

barnen kan göra sina känslor och tankar begripliga både för sig själv och för andra.  

Margareta Öhman (2008, s. 116), psykolog, familjeterapeut och barnkulturvetare, menar att 

det är mycket svårt att stärka barns självkänsla genom beröm och peppning, eftersom det 

handlar om logiska påståenden. På det sättet stärker man i stället självförtroendet. 

Självkänsla handlar mer om själva känslan att vara accepterad, respekterad och okej. Basen 

för det menar Öhman är barnet känner trygghet och det är värdefullt. För ökad självkänsla 

behöver barnet även få uppmärksamhet och uppskattning för det som är ”jag” – inte vad 
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man har presterat( Åh! Vad fint du har ritat!). ”Barnet behöver få erkänsla för den han eller 

hon är, och att någon visar ett genuint intresse för hans eller hennes intentioner, tankar och 

upplevelser. -Vad intressant! eller - Hur tänkte du då? (Öhman, 2008, s. 116). 

Öhman ger pedagoger följande råd för att öka barns självkänsla och erhålla en positiv 

självvärdering (2008, s. 121). 

 Ge tid och uppmärksamhet 

 Försök stimulera barnets intressen och personliga egenskaper 

 Om du vill stödja barnets självförtroende (prestationer) – var konkret och specifik 

 Varje barn är unikt! Alltså, jämför dem inte med varandra. 

 Bekräfta barnets känslor och hjälp dem att få förståelse för känslorna för att de ska få 

bättre förutsättningar att handskas med dem själv. Även svåra känslor som ilska och 

frustration ska vara tillåtna. 

 Tvinga aldrig barnen att säga förlåt – det är bättre att man tillsammans funderar hur 

man kan göra det bra igen. 

 Tillåt aldrig kränkningar 

 Tala aldrig ironiskt 

Hon har även med ett beskrivande exempel där en pedagog under en bussresa med en 

barngrupp tilltalar ett barn vid namn och därefter en förmaning 17 gånger på en halvtimme. 

Här kan man fundera över om barnet i detta fall känner att pedagogen har ett genuint 

intresse för honom och hans intentioner. Hur och med vilken klang ett barn tilltalas vid sitt 

namn är en viktig grund för barnets självkänsla. Det är inte alltid i positiv riktning.  

 

3.1.2 Självkänsla och kön 

I sin bok, ”Att bli sig själv – Daniel Sterns teori i förskolans vardag”, skriver Brodin och 

Hylander (1997, s. 78-79) i kapitelet ”flickor och pojkar” att de flesta pedagoger de pratat 

med försöker att bemöta alla barn som den unika person den är, oavsett kön. Författarna 

tror dock att det är skillnad på vad pedagogerna vill göra och vad de faktiskt gör och att de 

stereotypa könsrollerna sitter djupt i oss. Även i detta sammanhang tar Brodin & Hylander 

(2002) tar upp begreppet intoning som de menar får betydelse om pedagogerna har skilda 

förväntningar på pojkar och flickor, t ex att pojkar avleds vid ledsenhet medan flickor tonas 

in eller att man som pedagog har lättare att acceptera en pojkes utåtagerande än en flickas.  

I förskolemiljön, där kvinnodominansen är betydande, är det här problematiskt. Kan det vara 

så att pojkar mer sällan får upplevelsen av ”Jag vet hur du känner” än flickor av sina, oftast, 

kvinnligapedagoger. Det bemötande barn får bildar gränser för deras inre liv som flickor och 

pojkar. Det styr troligen vilka känslomässiga uttryck flickor och pojkar kan ge utlopp för.  

Ingrid Tollgerdt-Andersson (2012,s.96, 104), bland annat forskare på Handelshögskolan i 

Stockholm, problematiserar i sin bok ”Duktig flicka – snara runt halsen eller vägen till 
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framgång” om det stämmer att flickor och kvinnor har en lägre självkänsla än pojkar och 

män. Genom samtal, intervjuer och enkäter kommer hon fram till att det är en myt. Kvinnor 

har inte generellt sett lägre självkänsla än män. Hon beskriver däremot att kvinnor generellt 

är mer benägna att prata om känslor och är mer öppna med hur de känner och mår och kan 

därför tolkas vara mer känslosamma än vad män i gemen är.  

Även Johnsson (2003, s. 63)menar att det inte existerar någon koppling mellan självkänsla 

och kön. Att så många är av en annan åsikt anser hon beror på att man blandar ihop 

självkänsla med andra begrepp. Då man tänker att manlighet förknippas med tuffhet och 

framfusighet och kvinnlighet med medgörlighet och tyst anpassning har detta alltså inte med 

självkänsla att göra. Det som Johnsson anser ger självkänsla (se nedan) borde vara lika 

självklart både i flickors och pojkars uppväxt. 

  

3.2 Teoretiska perspektiv 

Jag kommer här att resonera kring begreppen självkänsla och självförtroende utifrån olika 

källor. I vetenskaplig och övrig litteratur förekommer flera andra begrepp som ligger nära i 

definiton och betydelse. Jag kommer dock att begränsa mig till dessa två begrepp då de har 

störst relevans för min uppsats. Att bringa klarhet i dessa definitoner visade sig inte vara helt 

oproblematiskt eftersom det inom forskningen inte finns någon samsyn kring begreppen. 

Detta är något som Magnus Lindwall (2011, s. 31), docent i psykologi vid Göteborgs 

universitet samt Johnsson (2003, s. 14) framhåller. De menar även att begreppen självkänsla 

och självförtroende ibland hänger ihop och behandlas synonymt.  

”Begreppet självförtroende, som ibland likställs med självkänsla, handlar mer om upplevd 

kompetens inom specifika områden. Dock, ofta har personens självförtroende, speciellt på 

områden som är viktiga för individen, ett tydligt samband med dennes övergripande 

självkänsla” (Lindwall, 2011, s. 31). 

Han menar här att självkänsla i kan hänga ihop med prestation, vilket annars brukar kopplas 

ihop med självförtroende (se nedan). Dessa två författare skiljer sig åt då Lindwall menar 

man inte kan skilja helt på begreppen, medan Johnsson poängterar att det kan bli problem 

om man inte gör det då det ökar risken för felbedömningar som ”…kan leda till felaktiga 

slutsatser och därmed icke-ändamålsenliga praktiska åtgärder” (Johnsson, 2003, s. 15).  

För att få en djupare förståelse för vad dessa två begrepp står för och vad som skiljer dem åt 

ska jag, trots ovanstående problematik, här försöka utröna innebörden i respektive begrepp. 

Jag har valt att ta med både hur man definierar dessa begrepp helt kortfattat i två olika 

lexikon för att sedan se hur begreppen definieras i annan vetenskaplig litteratur. 
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3.2.1 Självkänsla 

Om man slår upp ordet självkänsla i Nationalencyklopedin får man följande definition: 

”självuppfattning, inom psykologin en med känslor och värderingar förbunden del av en 

persons självmedvetande”. 

Henry Egalius (2006) definierar termen självkänsla i ”Termlexikon för psykologi och psykiatri” 

(2006) som: ”1. självuppfatting, självvärdering. 2. självtillit; att känna sitt värde oberoende av 

t ex utseende, tillgångar och förmåga”.  

Johnssons (2003, s. 15) definitioner ger lite mer kött på benen. Hon menar att självkänsla 

handlar om hur vi värderar och känner för oss själva samt att man känner sig nöjd med och 

ha en inre tillit till sig själv. Johnsson jämför vårt psyke med en stor byggnad. För att hålla 

denna byggnad stabil krävs gedigen grund – självkänslan (2003, s. 39). Om man har hög 

självkänsla har man en bas att stå på livet igenom. Är självkänslan låg blir byggnaden ostadig. 

Den kan vara hög eller låg och är ganska beständig. 

Margareta Öhman (2008, s. 115) menar att självkänslan påverkas av hur barnet blir erkänt 

och accepterat i sina närmsta relationer samt att det får sina känslor bekräftade och att man 

känner att man duger som man är. 

 

3.2.2 Självförtroende 

Om man slår upp ordet ”självförtroende” i Nationalencyklopedin får man definitonen ”stark 

tilltro till den egna förmågan” 

Självförtroende definierar Henry Egalius (2006) som: ”självtillit; tillit till egen 

prestationsförmåga”. 

Enligt Johnsson (2003, s. 15) kan självförtroendet, som handlar om det vi gör och kan göra, 

gå upp och ner beroende på om man lyckas med det man företar sig eller inte. Det kan 

förändras ordentligt från dag till dag och från situation till situation. Man kan alltså ha bra 

självförtroende i t ex idrott och dåligt i engelska. Har man en hög självkänsla har man oftare 

ett stabilare självförtroende.  Enligt Öhman (2008, s. 117) stärker man självförtroendet 

genom uppmuntran, stöd, peppning samt genom möjligheten att kunna ha inflytande.  

Med den förvärvade kunskapen från litteraturöversikten ämnar jag att ta reda på hur 

pedagoger ute i den dagliga verksamheten med barn tänker kring detta ämne.  
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4. Syfte och frågeställningar 
Mitt syfte är att undersöka hur pedagogerna i min studie ser på begreppet självkänsla samt 
hur de upplever att barnens självkänsla  syns i förskolan. Jag vill även veta om de ser någon 
koppling mellan självkänsla och kön. 

Mina frågeställningar är: 

 Hur definierar pedagogerna begreppet självkänsla? 

 Vad anser pedagogerna att det är för skillnad på självkänsla och självförtroende? 

 Hur upplever pedagogerna att barnens självkänsla syns i förskolan? 

 Vad anser de att man generellt ska göra/undvika för att höja barns självkänsla på 
förskolan? 

 Uppfattar pedagogerna att det finns någon koppling mellan självkänsla och kön? 
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5. Metod 

5.1 Datainsamlingsmetod 

För att få svar på frågorna i mitt syfte har jag valt kvalitativ samtalsintervju som 

datainsamlingsmetod. Jag vill synliggöra och tolka respondenternas tankar, upplevelser och 

erfarenheter kring mitt ämne (Esaiasson m fl, 2003, s. 253). Intervjuerna är 

halvstrukturerade eftersom jag under intervjun utgick från en intervjuguide, där samtliga 

frågor ställdes till alla respondenter. På det sättet hade jag viss struktur med huvudteman 

och underteman, men ändå varit anpassningsbar och kunnat följa upp med kompletterande 

frågor för att se om jag uppfattat svaren korrekt samt även mer direkta frågor när det 

behövdes (Esaiasson m fl, 2003, s. 265).  

5.2 Urval 

I min studie har jag intervjuat 6 pedagoger, både förskollärare (4 st) och barnskötare (2 st), 

från två förskolor i en kommun i Stockholms län. Då jag själv är anställd i samma kommun 

och kände till dessa förskolor var det förhållandevis lätt att komma i kontakt med villiga 

respondenter. Spridningen på erfarenhet i yrket var mellan 2.5 till 34 år 

Man kan sålunda betrakta mitt urval som förhållandevis heterogent då det skiljer sig vad det 

gäller utbildning, erfarenhet. 

5.3 Genomförande 

Efter att ha bokat intervjuerna med respondenterna skickade jag ett informationsbrev till 

dem via mail (Bilaga 1), där jag bland annat informerade om att jag, med deras 

godkännande, ville spela in intervjuerna. Intervjuerna genomfördes på pedagogernas 

arbetsplats, antingen på kontoret eller i ett samtalsrum. Med tillstånd från förskolechefen 

fick de gå ifrån verksamheten och göra intervjuerna på arbetstid. Frågorna ställdes i tur och 

ordning men gick ofta in i varandra. Jag möjliggjorde många utvikningar med följdfrågor där 

jag, när jag fann det relevant, bad respondenten berätta utförligare. Vid flera tillfällen kom 

intervjupersonerna med spontana beskrivningar ur sin verklighet som förtydligade deras 

tankar i ämnet (Esaiasson m fl, 2003, s. 264). Intervjuerna tog allt ifrån 20-37 min. Efteråt 

transkriberades inspelningarna. För att öka läsbarheten har citaten genomgått lättare 

redigering. 

5.4 Metod för bearbetning av resultat och analys 

En betydande del av de reflektioner en kvalitativ forskare gör består av att försöka hitta 

mönster, gemensamma drag eller skillnader i det insamlade materialet, att leta efter teman 

och kopplingar (Denscombe, 2000, s 248). Vid bearbetningen av intervjuerna ordnade jag in 

svaren i olika kategorier efter teman som blir synliga och som är relevanta för att få svar på 

mina frågor. Resultatet redovisades under dessa teman tillsammans med belysande citat. 

Varje citat eller uttryckt tanke har en hänvisning, Ip och en siffra. Ip står för intervjuperson 

och siffran för respektive intervju. Därefter tolkade jag resultatet i analysdelen under 

rubrikerna i mina frågeställningar. 
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5.5 Validitet och reliabilitet 

En studies validitet mäter undersökningens kvalitet. Undersöks verkligen det man ämnar 

undersöka (Esaiasson m fl, 2012, s. 57)? Jag anser att min studie har hög validitet då jag med 

min empiri har fått svar på frågorna i frågeställningarna som ligger till grund för det 

huvudsakliga syftet. Om en studie ska anses ha en hög reliabilitet ska resultatet av 

undersökningen bli detsamma oavsett om den genomförs vid en annan tidpunkt eller av en 

annan person. Enligt detta resonemang blir reliabiliteten lägre då jag anser att resultatet av 

intervjuerna till viss del kan ha färgats av mötet mellan mig och den intervjuade, även om jag 

gjorde mitt bästa för att vara neutral och, med hjälp av min intervjuguide, ställde frågorna 

till intervjupersonerna så likt jag kunde (Esaiasson m fl, 2012, s. 63). 

5.6 Etiska aspekter 

Vad det gäller de etiska aspekterna i min studie ämnar jag att hålla mig inom kraven från 

Vetenskapsrådet (Vetenskapsrådet 2002), informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Innan den planerade intervjun informerade jag 

respondenterna om syftet till min studie och vad deras medverkan kommer att bidra med 

(informationskravet). Under inspelningen, men innan jag började med intervjufrågorna 

informerade jag om att deras medverkan i studien var frivillig och att de när som helst har 

rätt att avbryta intervjun (samtyckeskravet). Jag har för avsikt att behandla alla intervjuer 

anonymt. För att de inte ska kunna identifieras i den skrivna texten kommer de där att 

benämnas ”Intervjuperson 1 (Ip 1) osv . För att de intervjuade ska vara anonyma benämns 

de med Ip (Intervjuperson) åtföljt av numret på respektive intervju (konfidentialitetskravet). 

Jag informerade även att intervjuerna kommer endast att användas i min examensuppsats 

(nyttjandekravet).  
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6. Resultat 
Jag kommer här att redovisa resultatet på min datainsamling tematiskt enligt följande 

ordning:  

 Pedagogernas definition av begreppet självkänsla samt förhållandet mellan 

självkänsla och självförtroende,  

 Situationer där självkänsla blir synligt i förskolan,  

 Vad förskolan bör göra/undvika i arbetet med självkänslan,  

 Förhållandet mellan självkänsla och kön,  

 Ska man överhuvudtaget bedöma om barn har hög eller låg självkänsla?  

Allt eftersom studien har fortlöpit har en del frågor i intervjuguiden blivit överflödiga för 

svaren i syftet och frågeställningarna.  

Då jag formulerade frågorna i intervjuguiden funderade jag fram och tillbaka om jag, för 

tydlighetens skull, själv, skulle inleda intervjun med att definiera begreppen ”självkänsla” och 

”självförtroende”. Jag beslutade dock att inte göra det då jag tycker att det är intressant att 

se hur intervjupersonerna själva ser på de här begreppen. Vad jag, genom intervjusvaren 

blev varse om, var att det inte är så lätt att skilja på dessa begrepp. Vad är vad? Att 

dessutom begreppet ”självbild” dyker upp lämnar jag här okommenterat eftersom det inte 

finns med i mina frågor i intervjuguiden. 

 

6.1 Pedagogernas definition av begreppet självkänsla och samt förhållandet 

mellan självkänsla och självförtroende:  

6.1.1 Pedagogernas definition på självkänsla 

När pedagogerna i början av intervjun skulle definiera begreppet ”självkänsla” var det flera 

som tyckte att det var svårt: ”Intressant ämne, men det är svårt att sätta fingret på. Det är 

abstrakt.”(Ip 1) 

Deras definition av begreppet självkänsla handlar till stor del om trygghet och att vara 

grundtrygg i sig själv och sin identitet. Det här är jag! Dessutom att känna sig nöjd med det 

som är jag, att ha en god känsla av mig själv och att tro på sig själv i de flesta lägen, att man 

har en stabil grund att stå på. 

Tre av pedagogerna (Ip 1, 3, 6) ger uttryck för att självkänsla är väldigt viktigt och är grunden 

till fortsatt lärande. Att man måste börja där för att sedan kunna gå vidare. 

”Allting kommer ju ur det. Kan inte barnen känna sig trygga och vågar vara sig själv och våga 

få ha sin åsikt eller göra som de vill göra, då är det svårt att gå vidare till något mer 

pedagogisk verksamhet. Så det är jätte viktigt!” (Ip 1) 



Rapport 2013ht00616 
 

14 
 

6.1.2 Förhållandet mellan självkänsla och självförtroende 

Vad det gäller skillnaden mellan självförtroende och självkänsla uttrycker flera av 

pedagogerna osäkerhet och menar att de till vardags använder begreppen ganska synonymt 

och ofta kombinerat. Självkänslan sitter djupare och är själva grunden, medan 

självförtroende kan variera i olika situationer, tidpunkter och ämnen. 

”Självförtroendet är någonting som är mer situationsbundet, tycker jag, till en viss situation. 

Kanske är jag inte så bra i matematik, kanske att jag känner att jag inte är så bra i det. 

Självkänsla tycker jag är det som hänger med hela tiden. Vad jag tycker om mig själv och vad 

jag bär med mig jämt, om vad jag klarar av generellt, så att säga.” (Ip 5) 

En av pedagogerna menar att ett uppvisat gott självförtroende inte alltid stämmer och kan 

dölja en låg självkänsla inombords. ”Självkänslan måste man faktiskt ha på riktigt.”  (Ip 6) 

 

6.2 Situationer där självkänsla blir synligt i förskolan: 

Alla de intervjuade pedagogerna poängterar vikten att arbeta med barnens självkänsla i 

verksamheten. Ingen av dem kan dock erinra sig om de har ett uttalat förhållningssätt vad 

det gäller detta på förskolan eller om det till exempel finns en handlingsplan för barn med 

låg självkänsla.  

Flera av dem (Ip 5 och Ip 6) ger uttryck för att detta arbete ofta kommer i skymundan till 

förmån för mer konkreta arbetsområden.  

Samtliga pedagoger beskriver tre huvudområden där barnens självkänsla, på det ena eller 

andra sättet, blir mest synligt: 

- I skapande, framför allt i att rita 

- I lek  

- I projektarbete 

- Övrigt 

6.2.1 I skapande - rita 

Samtliga pedagoger beskriver skapandet och framför allt i ritandet, som ett område där 

barnens självkänsla blir tydlig. De beskriver att barnen ofta har svårt att komma igång och är 

missnöjda med sina alster. Pedagogernas närvaro är extra viktiga i dessa, för en del, utsatta 

sammanhang för att balansera upp kritiska kommentarer om det behövs. På vissa rinner de 

av och på andra inte. 

”Sen tror jag att kommentarer från kompisar redan i förskolan kan spela mycket roll. Som 

man kommer ihåg att någon har sagt något! – Du kan inte göra ett bra huvud. – Du gör så 

fula näsor. Sådana saker spelar in. Om man är i en kritisk fas kan det vara det som gör att det 

rinner över. Att man inte vill något mer sedan. Så det är viktigt att vara där som pedagog. Att 

man beskriver – Alla gör olika och det är okej.” (Ip 5) 
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En av pedagogerna tar upp hur de höga förväntningar en del barn har på sig själv ibland inte 

stämmer med förmågan. ”Det ska ju bli precis så som bilden inne i huvudet och blir det inte 

så är det ingen idé att ens försöka. Att få dem att sänka kraven på sig själv, för att våga”  (Ip 

1) 

En annan pedagog (Ip 2,) uttrycker hur viktigt det är att inte kommentera barnens skapande 

med värderande ord, utan istället visa ett genuint intresse för innehållet i bilden och vad 

barnet hade för intentioner med den.  

”Min bild var värd att stanna upp kring[…]. Inte bara slänga ur sig en kommentar som 

egentligen är ganska innehållslös […]. Man kan fråga om det var en mysig stund när de 

målade den. Då hjälper man ju också barnet att sätta ord på att det är mitt varande och 

välbefinnande som är i fokus. Inte det jag har presterat” (Ip 2) 

6.2.2 I lek 

De flesta pedagogerna (Ip 1, 2, 4, 5) tycker att barnens självkänsla blir synlig i leken. De barn 

som har hög självkänsla intar ofta ledande roller (mamma, hjälte), medan de med låg får 

underordnade roller (hund, katt). Här menar de att barnen ibland kan behöva hjälp att hitta 

jämvikten i rollfördelningen. En av dem (Ip 1) menar att det kan vara en balansgång hur 

mycket man ska blanda sig i. Det kan vara så att det till en början kan vara en trygghet att få 

de lite ”oviktiga” rollerna för att i sinom tid stiga i graderna. 

6.2.3 I projekt 

När man jobbar med sitt projekt gör man ofta det i en mindre grupp, ca 6-7 barn, och då 

anser pedagogerna (Ip 2, 4, 5) att det är lättare att få syn på de olika individerna i 

barngruppen. Att de blir synliga kan ibland resultera i att de upplevda förväntningarna för en 

del barn blir för höga och de drar sig undan. En pedagog (Ip 4) beskriver att i en sådan 

situation kan det gå bättre om man för stunden ignorerar barnet och låter det vara. Det kan 

leda till att barnet efter en stund genomför uppgiften då det känner att pressen försvunnit. 

När man jobbar i mindre grupper är det lättare för barn som inte tycker om att tala inför stor 

grupp att komma till tals. Även här menar pedagogen i följande citat att det är det viktigt att 

inte utsätta barnen för press.  

”Målet är inte att alla ska prata i gruppen, utan målet är att alla ska bli hörda på det sätt det 

passar var och en och alla de här sätten är okej. Vill man inte säga något är det också okej. 

Att man är tydlig med att signalera det.” (Ip 2) 

Vad det gäller att få de här tysta barnen att prata är två av pedagogerna (Ip 1, 3) av en annan 

åsikt och menar att man, just för att stärka självkänslan och våga prata inför en grupp, 

behöver pusha på lite mer eftersom det är så viktigt kunna senare i livet. ”Jag tror att ju 

äldre de blir desto svårare att ta det där steget över att våga prata inför folk och det är ändå 

något som är viktigt i samhället att våga.”(Ip 1) 
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Något som dessa motsatsgrupper dock är överens om är att om man ska tala inför en grupp 

ska de vara om något som känns meningsfullt, att man har något att berätta och att det 

alltså inte ska vara en konstruerad uppgift som endast går ut på att man ska säga något. 

6.2.4 Övrigt 

Två pedagoger (Ip 4, 6) betonar vikten av att våga tänka själv, ifrågasätta och tänka kritiskt. 

Dessutom anser de att vi pedagoger aktivt ska efterfråga barnens tankar. En av dem (Ip 4) 

har noterat att barn med låg självkänsla ofta säger samma sak som kompisen innan sa. 

Dessutom är det viktigt att alla barn får göra sig hörda, att man är intresserad av vad de 

säger, att man har öppna diskussionsfrågor där det inte finns något rätt eller fel, att barnen 

lyssnar på varandra och gärna svarar på varandras åsikter (Ip 1). 

6.3 Vad förskolan bör göra/undvika i arbetet med självkänslan: 

En av de intervjuade (Ip 4) betonar att det är viktigt att ge osäkra och otrygga barn med lägre 

självkänsla den tid det tar att bli en som vågar ta för sig. Om man pressar låser det sig. 

Framför allt får man aldrig tvinga. Om man istället fyller på dem med uppmuntran, positiv 

feedback och närhet, en famn eller ett knä att sitta i, får de så småningom förtroende för en 

som pedagog och vet att man är en att lita på när det behövs.  

Det ger även självkänsla om man ger barnen uppmärksamhet, att se dem och är genuint 

intresserad av dem som personer. Men även att få ögonkontakt och ett Hej! Det behöver 

inte vara så stort (Ip 2, 6). 

Fyra av pedagogerna tar på olika sätt upp hur viktigt det är att välja aktiviteter där barnen får 

lyckas (Ip 5, 6) och försöka motverka situationer där det är stor risk för misslyckande och 

stigmatisering som följd. (Ip 2, 4) ”Vad ger det för självbild att hela tiden vara den som stör, 

hela tiden vara den som blir tillsagd, hela tiden vara den som får sitta i frökens knä” (Ip 2). 

De försöker alltså att undvika sådana situationer där man befäster negativa bilder av barnet i 

fråga. En del barn kan till och med säga ”Jag är så bråkig.”  (Ip 4) och hamnar ofta i konflikter 

och situationer där kränkningar förekommer. Här menar intervjupersonen att vi pedagoger 

måste vara med och förebygga och förklara för barnet vad som händer.  

En av pedagogerna (Ip 2) för fram vinsten med att framhålla sådant som är bra. Det är mer 

framgångsrikt att stimulera det som funkar och inte så meningsfullt att lyfta sådant som är 

mindre bra. Människor växer i positiva möten, att bli sedd. Två av pedagogerna (Ip 2, 3) talar 

om vikten att få sina känslor bekräftade. Med en hög självkänsla vågar man visa sina känslor 

oavsett om de är glada eller ledsna. 

”Man får vara skitförbannad om man vill. Man kan hjälpa dem att sätta ord på det. Om jag 

kan sätta ord på mina känslor, är det lättare att bli förstådd […]. Självkänsla handlar om att 

man känner sig själv, att man vet vem man är. Så här är jag! Och det är okej!” (Ip 2) 

En annan pedagog (Ip 3) poängterar vikten av att undvika att basera barnens självkänsla på 

utseende och materiella ting. 
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”Självkänslan, för att höja den, ska den ju baseras på någonting som är du. Din essens, själva 

du, liksom. Det kan vara att du har humor, du är glad, du är rolig, du sprider glädje om kring 

dig. Det ska vara dom sakerna som vi ska bygga på och absolut inte materiella ting som är 

ytliga, som man kan köpa för pengar” (Ip 3). 

Man kan å andra sidan se på materiella ting och dess möjligheter som en av de andra 

pedagogerna (Ip 4) gör och menar att yttre attribut ofta är viktigt för barn med låg 

självkänsla och dåligt självförtroende. Att ha något som är attraktivt för någon annan, en 

prinsesskrona eller teatersmink, kan vara en öppning för lek som sedan förhoppningsvis 

leder till en fortsättning. Detta tillvägagångssätt stödjs av ytterligare en pedagog (Ip 5) som 

menar att, genom att tillhandahålla ett attraktivt hjälpmedel som tillskott, till exempel 

”diamanter”, kan man stötta ett barn som behöver hjälp att komma in i leken. 

 

6.4 Förhållandet mellan självkänsla och kön: 

Trots att alla pedagogerna uttrycker att de önskar att det inte skulle vara något samband 

mellan självkänsla och kön, anser ändå hälften av pedagogerna att det finns det, rent 

generellt. De pedagoger som anser de tror att just flickor vanligtvis har lägre självkänsla än 

pojkar. En av dem (Ip 5) tar upp flickornas ”duktighetssyndrom” och menar att tankarna om 

att vara duktig i princip har funnits där från födseln och att de lätt blir en hjälpfröken i 

förskolan, eftersom de ju är så fina, lugna och duktiga. Pedagogen tror också att flickor 

förutsätts av omvärlden, och i förskolan av oss pedagoger, att prata mer om känslor och att 

vi därför får syn på det. 

”De [flickorna, min anm] kanske är öppnare med att de har dåligt självförtroende eller 

självkänsla för att det är mer okej som flicka att prata om sina känslor och vad man tycker 

och allt det här, och att pojkar, generellt sett så klart, att det är svårare, kanske” (Ip 5) 

 En annan pedagog (Ip 4) menar att vi måste se till att flickorna får ta större plats och att de 

håller sig framme. Framför allt menar hon att man bör vara medveten om hur genus och 

självkänsla hänger ihop samt att man arbetar aktivt med det på förskolan, eftersom det är så 

viktigt att dessa bitar finns när barnen kommer till skolan ”När de sen börjar i skolan behöver 

de kunna ta för sig, våga säga saker. Vi behöver bygga upp dem så att de inte försvinner där” 

(Ip 4)  

Den tredje pedagogen (Ip 1) som är av samma åsikt tar upp att pojkar generellt sett har 

högre självkänsla men lägre självinsikt. Flickorna är ofta mer självkritiska och ifrågasättande 

mot sig själva, vilket kan vara framgångsrikt men kanske också leder till att de mår sämre.  

De pedagoger som inte ser en koppling mellan självkänsla och kön tror att det är vanligt att 

man har en föreställning om att så är fallet. Dessa pedagoger tror dock inte att det stämmer. 

En av dem menar att vi pedagoger kan påverka mycket beroende hur vi förhåller oss till det 
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”Så länge vi håller oss till att alla barn är duktiga, fina, glada, snälla, kompetenta […]. Att man 

helt enkelt skippar könet” (Ip 3) 

 

6.5 Ska man bedöma om barn har hög eller låg självkänsla? 

Två av pedagogerna (Ip 2 och Ip 5) uttrycker tveksamhet inför att bedöma om ett barn har 

hög eller låg självkänsla. De menar att man aldrig kan vara riktigt säker på vad som försigår 

inne i barnets huvud, vilka tankar det har om sig själv. Är det självkänslan som är låg eller är 

det kanske miljön som är otydlig – vad får man göra här? Kanske klimatet i barngruppen inte 

är särskilt tillåtande och att det förekommer kränkningar. Det kan även vara så att barnet 

har valt att vara tyst, att det är en del av personligheten, men att man ändå har en inre 

styrka? Om man sätter in åtgärder för något som i själva verket beror på något helt annat, 

kan man kanske rent av få motsatt effekt eller endast befästa det som barnet har svårt med 

eller undviker. 

 ”Om någon spexar i samlingen. […] Jag tänker att man har två utåtpersoner, den ena är 

jättetrygg i sig själv, har god självkänsla och gör det för att det är kul. Och den andre gör det 

för att dölja att man inte vågar prata i grupp egentligen. Får det olika effekt om jag dämpar 

dem?” (Ip 2)  

Samme pedagog beskriver en situation med en pojke som inte vill vara i ateljén. Om 

pedagogerna utan eftertanke envetet försöker övertala honom att gå dit, signalerar de att 

”…det rätta sättet att vara på är att vilja vara i ateljén, och vill man då inte det, vad säger det 

om mig som person?” (Ip 2) 

Båda dessa pedagoger betonar att det är mycket viktigt att jobba med barns självkänsla i 

förskolan men inte individuellt eller individanpassat utan på bred front med alla, att alla får 

en positiv känsla av sig själv, att få ett positivt klimat i gruppen med många positiva möten 

mellan alla individer. Det stärker självkänslan menar de.  

Ytterligare tre pedagoger tar upp risken att blanda ihop blyghet och tillbakadragenhet med 

låg självkänsla – att det inte alls behöver vara samma sak. Det kan även vara ett medvetet 

val (Ip 1, 3, 6). 
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7. Analys 
Här kommer jag att knyta resultatet av min datainsamling till min litteraturöversikt. 

Analyskapitlet kommer att organiseras under rubrikerna från mina frågeställningar. 

7.1 Hur definierar pedagogerna begreppet självkänsla? 

Pedagogerna definierar självkänsla som att känna trygghet med sig själv och sin identitet, att 
ha en stabil grund att stå på, att generellt tro på sig själv och i stort sett vara nöjd med det 
som är jag. Det handlar om att man har en positiv känsla av sig själv. 

Då de intervjuade pedagogerna ombads definiera begreppet självkänsla tyckte flera som 
sagt att det var viktigt och intressant men samtidigt svårt och abstrakt. En av anledningarna 
till att det upplevs som abstrakt tycks vara att självkänsla sällan är ett tydligt mål som man 
arbetar mot. Tanken om att ge barnen ökad självkänsla verkar finnas, men är mest i 
bakgrunden. Desto intressantare då att hälften av pedagogerna betraktar självkänsla som 
väldigt viktigt och grunden för det fortsatta lärandet. Enligt dem behöver självkänslan hos ett 
barn vara förhållandevis tillfredsställande för att det ska kunna tillgodogöra sig ytterligare 
utmaningar och kunskapsinhämtning. 

7.2 Vad anser pedagogerna att det är för skillnad på självkänsla och 

självförtroende? 

De flesta pedagoger uttryckte svårighet att skilja mellan självkänsla och självförtroende. Det 
var även vanligt att de sa begreppen tillsammans och att de i vardagen använde sig av dem 
synonymt. Detta är inte konstigt då det även finns forskare i detta ämne som hävdar att 
gränsen mellan dessa två begrepp är otydlig och att de går i och till viss del är beroende av 
varandra (Lindwall, 2011, Johnsson, 2003) Pedagogerna ger uttryck för att självkänsla sitter 
djupare, är mer konstant och är själva grunden (som sagts ovan), medan självförtroendet 
kan variera i olika situationer, tidpunkter eller ämnen. De menar alltså att självkänsla utgör 
en stabil och relativt konstant bas i jaget medan självförtroendet är mer varierande, 
föränderligt och påverkbart. 

7.3 Hur uppfattar pedagogerna att barnens självkänsla är synlig i förskolan? 

Alla intervjuade uttryckte att det var viktigt att arbeta med barnens självkänsla i 

verksamheten, men ingen av dem hade något uttalat förhållningssätt eller handlingsplan om 

detta. Det är ett arbete som lätt kommer i skymundan menar två av dem. Resultatet visar på 

en tydlig samstämmighet hos pedagogerna i vilken situation de tycker att barnens 

självkänsla i förskolan blir synlig: i skapande (framför allt i att rita), i lek och i projektarbete. 

I alla situationer där pedagogerna upplever att barnens självkänsla blir tydlig är i sociala 

sammanhang, ofta ihop med kamrater, vilket i och för sig är en vanlig situation i förskolan. 

Det är uppenbarligen så att självkänslan prövas när det kommer till upplevda förväntningar, 

att visa upp vem jag är eller något man gjort inför andra. I alla dessa situationer betonar 

pedagogerna hur viktigt det är att man som pedagog är närvarande och balanserar upp 

kränkande kommentarer, hjälper barn med låg status in i leken samt hjälper till att sänka 

förväntningarna hos barn som upplever dem för höga.  
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7.3.1 I skapande – rita 

Att barnens självkänsla blir synlig just i skapande situationer kan bero på att när man 

skapar/ritar något är det något beständigt, öppet (oftast) för bedömning. Om man har låg 

självkänsla kan kritik mot konstverket tas personligt. Om man har hög självkänsla blir inte 

jaget hotat på samma sätt. En kritisk kommentar rinner lättare av. För att komma ifrån det 

här föreslår en av pedagogerna att man, istället för att värdera skapelsen, är intresserad av 

innehållet och tillverkningsprocessen – att det är ansträngningen i stället för prestationen 

som bekräftas. 

7.3.2 I lek 

I leken, menar pedagogerna att barnens självkänsla syns beroende på vilken roll de får/tar. 

De anser även att de som har hög självkänsla ofta leder leken. Det kan vara så att det 

handlar om hur pass hemma barnet känner sig i den aktuella leksituationen. Är den 

förhållandevis ny för en kanske man tar en mer avvaktande inställning i rollfördelningen och 

finner sig till en början i att få rollen som hund, det kan till och med kännas tryggt, för att så 

småningom se till att man uppgraderas till mamma/pappa. Sammantaget menar 

pedagogerna att man får vara lyhörd hur mycket man ska gripa in i rollfördelningen.  

7.3.3 I projektarbete 

Pedagogerna menar att de får en tydligare uppfattning om varje barn då man arbetar i 

projekt eftersom man vid de tillfällena delar upp barnen i grupper och alltså bara behöver 

fokusera på ca 6-7 barn i taget. Att bli synlig kan vara påfrestande - och utmanande - för de 

som är vana att hålla sig i bakgrunden. En del av pedagogerna kopplar samman självkänsla 

med att våga prata inför folk och menar att det ökar självkänslan att komma över en 

talängslan, medan andra menar att det istället befäster bristen och dessutom poängterar 

felet för barnet. 

7.4 Vad anser de att man generellt ska göra/undvika för att höja barns självkänsla 

på förskolan? 

7.4.1 Inte pressa men utmana 

Flera av pedagogerna menar att det får ta den tid det tar för barnen att bli trygga i de olika 

situationer som förekommer på förskolan. De ska inte känna sig pressade att leverera något 

de inte är redo för samtidigt som de behöver utmanas i sin utveckling. Det är med andra ord 

en balansgång som pedagogen måste gå för att ge varje barn möjlighet att nå sin maximala 

potential. 

7.4.2 Bekräfta individen 

Pedagogerna betonar även vikten av att ge barnen uppmärksamhet och bekräftelse, att man 

är genuint nyfiken och intresserad av dem som de unika individ de är – inte bara ett av 

många barn i en barngrupp. 
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7.4.3 Bekräfta känslor 

Några av pedagogerna framhåller hur viktigt det är att bekräfta barnens känslor. Man får 

både ha positiva och negativa känslor. Om alla känslor är riktiga och man får känna det man 

känner, kan man visa mer av den man är och hur man mår. 

7.4.4 Fokusera på det som fungerar 

De flesta pedagogerna poängterar att barn med låg självkänsla behöver mycket av 

upplevelsen att få lyckas, i stället för tvärtom då det är stor risk att barnet får en negativ bild 

av sig själv befäst. Att i sådana fall istället fokusera på och bekräfta det som är positivt och 

fungerar bra och, i den mån det går, ignorera det som inte fungerar, kan vara skillnaden på 

om det blir en uppåt- eller neråt-spiral för det enskilda barnet.   

7.4.5 Ignorera materiella ting eller se det som en öppning till lek 

En av pedagogerna menar att för att höja självkänslan ska man bekräfta jaget i barnet, inte 

utseende eller materiella ting. Å andra sidan framhåller två andra pedagoger att just yttre 

attribut kan bli en öppning att bli insläppt i en rollek eller ett samtalsämne som sedan leder 

till fortsatt lek. Det kanske inte är svart eller vitt.  

7.5 Uppfattar pedagogerna att det finns någon koppling mellan självkänsla och 

kön? 

Samtliga intervjuade uttrycker att en önskan om att det inte ska finnas någon koppling 

mellan självkänsla och kön, men hälften av dem tror ändå att det gör det. I dessa samtliga 

fall, tror de att flickor generellt har sämre självkänsla än pojkar. En av pedagogerna tar upp 

duktig-flicka-syndromet och menar att flickor lätt blir hjälpfröken. En aspekt i det här tar 

samma pedagog upp och det är att han/hon tror att det är mer okej för flickor att prata om 

känslor och att man kanske därför har uppfattningen att flickor är mer känslomässiga än 

pojkar. Leder detta resonemang till att pedagogerna själva är del i att upprätthålla 

könsrollerna då de efterfrågar olika saker av flickor respektive pojkar? 
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8. Diskussion 
Här kommer jag först att relatera min analys till tidigare forsking och teoretiska perspektiv 

för att sedan diskutera valet av metod.  

8.1 Analysdiskussion 

Alla pedagoger jag intervjuade var väldigt positiva till att berätta om sina tankar kring detta, 

som alla tyckte, viktiga ämne men de uttryckte även att det var svårt och att det krävde en 

del eftertanke. Lindwall (2011, s. 31) uttrycker att det inte heller inom forskningen finns 

någon samsyn på vad självkänsla är och att begreppen ibland går i varandra. För 

intervjupersonerna handlar självkänsla om att känna trygghet och tilltro till sig själv och att 

ha en positiv känsla till det som är jag. Detta stämmer till stor del överens med definitionen 

jag har i mitt teoretiska perspektiv. Att ha en stabil grund att stå på överensstämmer med 

Johnssons tankar (2003, s. 39) som liknar självkänslan med den stabila grunden på en 

byggnad.  

Pedagogernas beskrivning av självförtroende stämmer mycket väl överens med den som 
Johnsson (2003, s. 15) gör, där hon menar att självförtroende kan variera vid olika tidpunkter 
och situationer. 

Jag kan skönja en polaritet mellan pedagoger som tycker att man, för självkänslans skull, inte 

ska pressa barnen (man duger som man är) och pedagoger som tycker att man ska 

uppmuntra dem att bemästra sina svårigheter (triumfen att lyckas med en utmaning). De 

förra anser att om man pressar för hårt är risken stor att resultatet blir att man befäster en 

svårighet istället för att man bemästrar den. De senare menar att man behöver träna sig i att 

övervinna sina svårigheter. Det är här Johnsson (2003, s. 44-48) menar att skillnaden ligger 

mellan inre och yttre självkänsla. Den inre handlar om vem man är och den yttre om vad 

man kan göra. Hon ser också en dynamik mellan dessa två och menar att självkänslan inte är 

statisk utan något som man strävar efter att utöka. Vad det gäller den polaritet jag ser, finns 

det nog inget absolut rätt eller fel. Det som ger det enskilda barnet högst självkänsla är nog 

individuellt och för den professionella pedagogen med sin fingertoppskänsla att avgöra. 

De intervjuade pedagogerna uttryckter näst intill samstämmigt att självkänslan i förskolan 

blir synlig i skapande, i lek och i projektarbete. Även här blir Johnssons modell med inre 

respektive yttre självkänsla av intresse då samtliga situationer kan kopplas till den yttre 

självkänslan. Det är framför allt den yttre som förskolan kan hjälpa till att öka, då den 

handlar om att söka utmaningar och vad man kan göra, samt att den stärks av ökad 

kompetens och reaktioner och feedback från omgivningen (andra än föräldrarna). När jag 

senare i intervjun frågar efter vad förskolan ska göra eller undvika för att höja barnens 

självkänsla, får jag mestadels svar som lutar åt den inre självkänslan (bekräfta individen, 

bekräfta känslor, inte pressa, fokusera på det som fungerar, ignorera materiella ting) och 

endast två råd som har med den yttre att göra (utmana och se materiella ting som öppning 

till lek). Jag tycker att denna upptäckt är spännande och har funderat mycket på hur det 
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hänger ihop. Om jag hade haft mer tid till mitt förfogande hade jag kanske kunnat komma 

vidare i detta men då detta inte är möjligt får jag se det som en brist i min studie. 

I min resultatredovisning har jag ett stycke som inte behandlas i analysen då det inte svarar 

på någon av mina frågeställningar. Jag vill dock diskutera det i ljuset av min 

litteraturöversikt. Det handlar om att några av pedagogerna uttrycker tveksamhet inför att 

bedöma om ett barn har hög eller låg självkänsla på grund av risken för felbedömningar och 

de konsekvenser det skulle kunna få. Den risken tar även Johnsson (2003, s. 14) upp och 

uttrycker, även hon, oro för vad det kan leda till. Man kan i stället, som en av 

intervjupersonerna framhöll, arbeta på bred front och ha ett förhållningssätt som stödjer en 

ökad självkänsla hos alla barn.  

Hälften av pedagogerna tror att det finns en koppling mellan självkänsla och kön och att det 

generellt är flickor som har lägre självkänsla än pojkar. Tollgerdt-Andersson (2012, s. 104) 

menar att denna uppfattning är en myt som kan bero på att det är vanligare för kvinnor och 

flickor att tala om sina känslor än vad det är för män och pojkar. Genuspedagogiken, som till 

stor del handlar om att man ska få vara den man är oavsett könstillhörighet, påminner 

mycket om det som betraktas som självkänsla. Att man pratar om känslor och efterfrågar 

hur både pojkar och flickor känner och mår borde vara en självklarhet men bör kanske 

framhållas ännu mer i dagens förskolor.  

Det hade varit intressant att fråga intervjupersonerna om de har fått kunskap om självkänsla 

i deras respektive utbildning. Med den informationen hade jag kunnat se om och hur svaren 

skiljde sig samt haft ytterligare en faktor att ta hänsyn till vid analysen av resultatet på min 

studie. 

Mot bakgrund av den upplevda osäkerhet de intervjuade pedagogerna ger uttryck för 

gällande begreppet självkänsla, trots den tyngd de ändå ger det, skickar jag en passus till 

lärarutbildningen att lägga större vikt vid detta ämne i utbildandet av blivande förskollärare 

och lärare.  

8.2 Metoddiskussion 

Efter att ha genomfört min studie anser jag att valet av datainsamlingsmetod var bra. Jag 

upplever att jag har fått reda på vad de intervjuade pedagogerna tänker kring mitt ämne 

samt fått svar på frågorna jag har i syfte och frågeställningar. Å andra sidan begränsas min 

undersökning till att endast gälla de intervjuade pedagogernas upplevelser och tankar om 

barns självkänsla. Hur det verkligen förhåller sig med barns självkänsla ute i förskolorna 

förmår inte min undersökning att svara på. 
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9. Konklusion 
Jag har i denna studie haft fokus på att studera hur sex pedagoger ser på begreppet 

självkänsla samt hur det är synligt i förskolan. Jag ville även veta om de såg någon koppling 

mellan självkänsla och kön. Resultatet visar på fullständig samstämmighet då samtliga av de 

intervjuade pedagogerna ger uttryck för att ämnet självkänsla var viktigt och intressant men 

även svårt och abstrakt. Sammantaget tyckte intervjupersonerna att självkänslan blev tydlig i 

skapande, i lek och i projektarbete, något som man kan koppla till yttre självkänsla. Alltså 

den som erhålls utanför hemmet och efter första levnadsåret. Att de sedan, när de skulle 

svara på vad man i förskolan kan göra respektive undvika för självkänslans skull, kom in på 

sådant som har med den inre självkänslan att göra tror jag kan bero på förskolans roll som 

komplement till hemmet. Åter igen – det barnet inte fått i hemmet behöver förskolan 

komplettera - bekräfta individen, bekräfta känslor, inte pressa, fokusera på det som 

fungerar, ignorera materiella ting (de intervjuade pedagogernas råd). Hälften av de 

intervjuade tror att det finns en koppling mellan självkänsla och kön och i samtliga fall att det 

är flickorna som har lägre självkänsla. Detta trots att samtliga önskar att det inte vore så. Om 

flickor generellt har sämre självkänsla än pojkar och om uppfattningen beror på att pojkar 

inte i lika stor utsträckning som flickor ges utrymme för att prata om känslor och sitt inre jag, 

anser jag att vi i förskolan har en hel del att arbeta med både vad det gäller genus och 

självkänsla.  
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11. Bilagor 

11.1 Bilaga 1.  Informationsbrev 

 

Hej! 

Jag heter Anna-Karin Ewerlöf. Det här året kompletterar jag min lärarutbildning 

vid Uppsala Universitet, för att bl a bli behörig förskollärare. 

Jag har nu kommit fram till min examensuppsats och kommer där att skriva om 

”Barns självkänsla i förskolan”. Därför är jag mycket nyfiken på vad Ni 

pedagoger har för tankar och erfarenheter kring detta ämne. 

Intervjun tar ca 45 minuter. Ni som deltar i en intervju kan när som helst välja 

att avbryta Ert deltagande – före, under eller efter intervjun. Om Ni godkänner 

spelas intervjun in. Intervjusvaren kommer att behandlas anonymt. Endast jag 

kommer att veta vem har sagt vad. 

Jag är mycket tacksam om Ni vill hjälpa mig med det här. 
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11.2 Bilaga 2. Intervjuguide 

Intervjuguide 

 

Bakgrundsfrågor: 

1. Hur länge har du arbetat på den här förskolan? 

2. Vad har du för utbildning 

3. Hur länge har du arbetat som pedagog? 

 

Definition av begreppet självkänsla: 

4. Hur definierar du begreppet självkänsla? 

5. Vad anser du skillnaden vara mellan självkänsla och självförtroende? 

6. Arbetar ni med självkänsla på er förskola? Hur? 

 

Barn med hög självkänsla: 

7. Vad tror du det är som gör att en del barn har hög självkänsla? 

8. Hur kan man i förskolan se att ett barn har hög självkänsla? 

9. I Vilka situationer blir det tydligt? 

 

Barn med låg självkänsla: 

10. Vad tror du det är som gör att en del barn har låg självkänsla? 

11. Hur kan man i förskolan se att ett barn har låg självkänsla? 

12. I vilka situationer blir det synligt? 

 

Vad kan förskolan göra för barn med låg självkänsla: 

13. Arbetar ni på er förskola på ett speciellt sätt för att höja självkänslan hos ett barn som 

behöver det? 

14. Är det något som man på förskolan ska göra för att höja självkänslan hos ett barn? 

15. Är det något som man på förskolan ska undvika att göra för att höja självkänslan hos ett 

barn? 

 

Koppling mellan självkänsla och kön: 

16. Hänger självkänsla ihop med kön? 

 

 


