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Sammanfattning 
Examensarbetets syfte var att undersöka om och hur förskolepedagoger kan stärka barn till att 
få en god självkänsla. Studien redogör också för vad självkänsla och självförtroende är. För 
att få svar på frågeställningarna ”kan förskolepedagoger hjälpa barn att få en god 
självkänsla?” och ”hur bär de sig i så fall åt?” har observation och intervjuer gjorts på en 
förskola vars policy fokuserar på att stärka barns självkänsla. Utifrån intervjuerna har tre 
teman tolkats fram: tema 1 Självkänsla och självförtroende, där begreppens innebörd 
behandlats, tema 2 Pedagogernas förhållningssätt, hur har pedagogerna tänkt kring sitt eget 
beteende? och tema 3 Pedagogernas arbetsmetod, inom vilket pedagogernas arbetssätt 
redovisats. Dessa teman har sedan exemplifierats med de intervjuade pedagogernas egna ord. 
Resultatet har tolkats med hjälp av bland annat studiens teoretiska förankring i Daniel Stern 

teori om vad som sker i barns inre och hur ett barn ser på sig själv. I tolkningen av teman har 
händelser och reflektioner från observationen bearbetats. I resultatet påvisas vikten av att vara 
en god förebild och pedagog med förståelse om att dennes beetende påverkar barns 
självkänsla och deras självförtoende. 
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 Inledning 
 

Ordet självkänsla har blivit som en universalmedicin för att åstadkomma livslycka – en sorts Viagra 
för den mentala hälsan, som ska lösa alla livsproblem. Och visst ligger det något i det. Är du trygg i 
dig själv är det lättare att hantera livets upp- och nerförsbackar. (Jana Söderberg, 2008, s. 113)    

 
Denna studie handlar om självkänsla. Den ger svar på vad självkänsla är och vad 
självförtroende betyder, då många människor finner dessa begrepp svåra att definiera.  
         ”När man är två år då kan man allt” den intervjuade pedagogen talar i detta korta citat 
lyriskt om det lilla barnets självbild. Men hur gör förskolepedagoger för att bibehålla barn den 
goda självkänsla som de yngre barnen tycks ha? En förskola i Stockholmsområdet har i sin 
policy en arbetsmetod för att främja barns självkänsla, där vävs pedagogernas förhållningssätt 
och olika metoder samman. Pedagogerna på förskolan har utifrån förskolans policy om 
självkänsla skapat en väggmålning som symboliserar barnens vistelse på förskolan, där 
självkänslan ligger som grund. Väggmålningen har skapats för att förtydliga för pedagoger, 
barn och föräldrar hur förskolan tänker och förhåller sig till sin policy. I form av observation 
och intervjuer har förskolans budskap avspeglats och lagts som grund i studien.  
         Via bland annat den amerikanska psykoanalytikern, psykiatern och spädbarnsforskaren 
Daniel Sterns teori om vad som sker i barns inre och hur barnet ser på sig själv har studien 
bearbetat frågeställningarna som berör hur förskolepedagoger kan påverka barns självkänsla.  



Bakgrund  
I detta kapitel kommer jag att redogöra för vad ordet självkänsla betyder och skillnaden 
mellan självkänsla och självförtroende samt vad som står i Läroplanen för förskolan (Lpfö 98) 
(Utbildningsdepartementet, 1998) om att stärka barns självkänsla.  
         Självkänsla är ett ord som är aktuellt just nu och som det talas mycket om. Många unga 
och vuxna strävar efter att ha en god självkänsla och vill genom bland annat föreläsningar och 
coachning stärka den. Hur gör man då med barn och deras självkänsla? De som inte kan gå på 
föreläsningar eller inte lärt sig läsa än, hur stärker man deras självkänsla?  
         Dagens barn tillbringar större delen av sitt vakna dygn på förskolan och deras pedagoger 
är viktiga personer i deras liv. Kan förskolepedagogerna medverka till att barns självkänsla 
stärks?   
 

Begreppsdefinition  
I detta avsnitt kommer jag utifrån forskare och psykologer att förtydliga orden självkänsla och 
självförtroende. Detta för att det är vardagliga ord som många människor använder, men har 
svårigheter att förklara skillnaden mellan. 
 
 
Självkänsla och självförtroende  
 
Per Naroskin (2002) psykolog och psykoterapeut anser att självkänsla handlar om vad en 
människa är, om att ”duga som hon är”, om att känna kärlek och om att bli bekräftad för den 
hon är. Genom tillit, att våga stå för sina känslor och kunna säga det hon vill och vara sig 
själv. Naroskin menar vidare att det inte handlar om att en person med god självkänsla går 
runt och känner sig älskad och omtyckt av alla jämnt och ständigt, utan det handlar om att hon 
antar att människor (om de inte uttrycker något annat) trivs med henne och tycker om hennes 
närvaro. Har hon en god självkänsla vågar hon säga ifrån och säga nej och klara det utan att 
vara orolig för andras reaktioner. 
 

Självkänsla däremot handlar inte om vad vi gör utan vad vi är. (Naroskin, 2002, s. 115) 
 
Man kan inte kompensera brist på självkänsla med ett gott självförtroende! (Naroskin, 2002, s. 117) 
 
Självförtroende bygger på vad vi gör. Det är produkten av våra ansträngningar och våra erfarenheter 
av att kunna åstadkomma saker och ting, att kunna påverka, förändra och skapa. (Naroskin, 2002, s. 
113) 

 
Naroskin (2002) menar vidare att självförtroendet handlar om självkännedom, med andra ord, 
om att kunna förstå sina potentialer men även sina gränser. Det handlar alltså både om att ha 
framgång, att klara av svårigheter och att gör misstag. Det är genom dessa misstag en 
människa skapar förståelse om sina begränsningar och sitt vidare behov. Det är även viktigt 
för hennes självförtroende att våga prova och att hon får stimulans som är på hennes egen 
nivå.  
          Anders Engqvist (1994) är fil.dr och legitimerad psykolog och psykoterapeut. Han 
använder sig av begreppen identitet och jag-styrka i detta sammanhang. Han anser att identitet 
är en människas förståelse om sina behov och önskemål, samtidigt som det berör hennes 
kontakt med sina känslor. Jagstyrka däremot handlar enligt Engqvist om en persons 
möjligheter att gå sin egen väg, att hon vågar visa vem hon är och vad hon tror på. 
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Med identitet menar jag alltså att i korthet att veta vem jag är och med jagstyrka att visa vem jag är. 
(Engqvist, 1994, s. 79) 

 
Maarit Johnson (2003) är fil.dr i psykologi och forskar inom självets betydelse för 
välbefinnandet, Johnson anser att självkänsla handlar om hur människan ser på sig själva, hur 
hon känner för sig själva och hur det känns inom henne själva. Det handlar också om tillit till 
sig själv. Hon menar vidare att antingen är självkänslan hög eller låg och att den är en 
permanent egenskap. 
 

Självkänsla står för vår evaluering av vad eller hur vi är. (Johnson, 2003, s. 15) 
 
När Johnson (2003) förklarar begreppet självförtroende menar hon att det berör vad vi gör och 
att självförtroendet är anknutet till olika situationer då en person kan ha gott självförtroende 
på dansbanan men inte i klassrummet. Johnson påvisar vidare att begreppet hör ihop med arv 
och kunskap.  
 

Givetvis ger god självkänsla oftast bättre och stabilare självförtroende generellt men de två är ändå 
inte att förväxla i grund och botten. (Johnson, 2003, s. 16) 

 
Jana Söderberg (2008), kommunikationstränare och diplomerad samtalsterapeut i 
psykosyntes, anser att självkänsla är lika med insikt om sitt eget värde. Hon menar också att 
utveckling av självkänslan kräver övning genom att vara i det som förbinder en person med 
tryggheten som hon hade i sig som barn.  
 

Självkänsla och självförtroende går hand i hand och båda måste vara i balans. (Söderberg, 2008, s. 
219) 

 

Styrdokument  
 
Läroplanen menar att de vuxna på förskolan är viktiga förebilder och att verksamheten ska 
utgå ifrån barns välbefinnande och utveckling. Barn skall på förskolan ges möjlighet att skapa 
sig egna uppfattningar och göra det de vill utifrån sina egna kompetenser. Förskolan skall med 
engagerade pedagoger uppmuntra barns nyfikenhet och att vilja veta mera om sin omgivning. 
Läroplanen menar även att förskolans uppdrag är att ge barn möjlighet att få och utveckla en 
positiv självbild, finna tilltro till sig själv och få syn på sina egna förmågor och kunskaper. 
(Utbildningsdepartementet, 1998) 
 

Mål  
Förskolan skall sträva efter att varje barn 

 utvecklar sin identitet och känner trygghet i den, 
 utvecklar självständighet och tilltro till sin egen förmåga, 
(Utbildningsdepartementet, 1998, s. 9)



Syfte och frågeställningar 
Syftet med detta examensarbete är att undersöka om och hur förskolepedagoger kan stärka 
barn till att få en god självkänsla.  
 
I examensarbetet bearbetas följande frågeställningar: 

 Kan förskolepedagoger hjälpa barn att få en god självkänsla? 
 Hur bär de sig i så fall åt? 

 



Teoretisk förankring  
I detta kapitel belyser jag bland annat Daniel Sterns teori om vad som sker i barns inre och 
hur barnet ser på sig själv, och beskriver vad en kvalitativ ansats är.  
 
Barns självutveckling 
 
Den amerikansk psykoanalytiker, psykiater och spädbarnsforskare Daniel Stern har utvecklat 
en teori om vad som sker i barns inre och hur barnet ser på sig själv, detta genom att studera 
deras yttre beteende. Han ser helheten, själ och kropp, som påverkas utifrån olika 
förutsättningar: arv, miljö och i samspel med andra människor. Stern menar vidare att barn 
antagligen är ”någon” redan som foster i magen och föds därefter som olika individer. I och 
med detta måste föräldrarna bekräfta sitt barn för den det är, just som förskolpedagoger lyfter 
fram de förmågor och intressen barnet besitter. Han menar att om barn inte får upptäcka sina 
färdigheter och träna sina kunskaper utvecklas de inte. (Brodin & Hylander, 1997) 
         Brodin och Hylander är bägge psykologer och har översatt Daniel Sterns teori och 
tankar till förskolans verklighet (Brodin & Hylander, 1997). 
         Philip Hwang är professor och forskare inom barns och ungdomars utveckling och 
livsvillkor och Björn Nilsson är universitetslektor i beteendevetenskap, de menar att ett av 
Sterns viktigaste begrepp är ”sense of self ” som på svenska översätts till ”självuppfattning” 
och i detta sammanhang handlar det om att det lilla barnet skapar känslor (Hwang & Nilsson, 
2003).  
 

Känslan av ett själv kan handla om att barnet upplever avsikter, en inre kärna som grund för sitt 
beteende och en projektionsduk för sina känslor. (Hwang & Nilsson, 2003, s. 139)  

 
Marianne Brodin och Ingrid Hylander (1997) skriver att Sterns med självet menar att 
människan genom samspel med andra finner sig själv. För denna utveckling av självet är det 
viktigt att hon lyssnar till sig själv, sina önskningar och behov och att hon reflekterar över sig 
själv och de känslor som uppstår i olika sammanhang. Brodin och Hylander (1997) menar 
vidare att Stern bland annat anser att begreppen ”självkänsla, självförtroende och 
självständighet” berör självet, eftersom självet handlar om ärlighet och uppriktigt. Stern anser 
att självets utveckling startar redan från födelsen till cirka fyra års ålder. Han har delat upp 
självets utveckling till fem olika steg, där varje steg vävs samman med nästa steg och så 
vidare samtidigt som varje steg utvecklas separat. Dessa fem steg kommer sedan att utvecklas 
och följa henne resten av livet där hon kommer att ha tillgång till sina känslor och upplevelser 
för och av självet. De olika upplevelserna som de fem stegen innebär, ger barn möjlighet att 
se sin omgivning på ett annat sätt. Självets utvecklingssteg är det begynnande självet, 
kärnsjälvet, det subjektiva självet, det verbala självet och sist det berättande självet. (Brodin 
& Hylander, 1997)  
 
Självets utveckling presenteras nedan i kronologiskordning:  

 Begynnande självet alternativt Det uppvaknande självet (från noll månader och 
framåt), handlar om samvaro och känslornas värld, om nyfödda barn och deras 
samspel med omvärlden där utvecklingen av självet börjar.  
 

Tankar och känslor går inte att skilja åt utan finns alltid tillsammans – allt är känsloladdat för barnet. 
Barnets upplevelsevärld färgas av de känslor som väcks och dessa hjälper barnet att orientera sig i 
relation till omgivningen. (Hwang & Nilsson, 2003, s. 141) 

 



Stern menar att barn har olika känslor för olika saker. Den första kommunikationen 
som sker mellan barn och förälder är ögonkontakten, den ger både föräldrarna och 
barnen en känslomässig upplevelse. Denna kontakt är viktig då det är nu barn och 
föräldrar knyter sina första band och en känsla av omhändertagande och kärlek 
uppstår. (Hwang & Nilsson, 2003)      
         Brodin och Hylander (1997) menar att Stern anser att det är till detta stadium 
som vuxna söker sig när de vill ha lugn och ro, till exempel utöva yoga eller 
meditation för att nå total avkoppling och närvaro. Han menar vidare att som vuxen 
måste man ibland hjälpa barn att varva ner och ta en lugn stund, det kan vara att få 
sitta i en pedagogs famn eller på annat sätt beröra barnen för att fånga deras 
uppmärksamhet.  

 
 Kärnsjälvet (från tre månader och framåt) – handlar om samspel och den sociala 

världen, nu börjar barn möta blickar och leenden sprids på deras läppar, skratt och 
joller hörs från barn. De tränar sin sociala förmåga hela tiden, de vuxna pratar 
”bebisspråk” och barnet försöker härma. (Brodin & Hylander, 1997) 
 

Tillvaron är här och nu, och oss emellan. Samspelet sker ansikte mot ansikte. (Brodin & Hylander, 
1997, s. 47) 
 

I denna fas börjar barn förstå att de har en egen vilja, de kan röra sin kropp och de är 
en egen person. Med andra ord förstår de nu att de inte sitter ihop med mamman. 
Barnet kan även koppla ihop röster med personer och har nu både bildminne, 
hörselminne, luktminne och även ett känslominne. (Brodin & Hylander, 1997) 
         Enligt Brodin och Hylander (1997) anser Stern att barn inte behöver beröm för 
vad de kan, de märker själv att de är duktiga. De vill däremot känna att de är 
kompetenta och får stöd av vuxna på vägen till sina mål och detta sker med hjälp av 
bland annat ett leende. Barn finner nämligen glada personer som snälla personer och 
därför blir samspel mellan barn och vuxen lättare om den vuxna är glad. 
 

 Subjektivt själv (åtta månader och framåt) – berör samförstånd och barnet börjar nu 
förstå att det har en egen värld och ett eget inre fyllt med känslor, viljor, och syften. 
Nu kan barnet även förstå andra människor i sin omgivning och tolka deras verbala 
ord genom röstlägen, tonfall och kroppsspråk. Barnet kan även visa vad de vill genom 
att peka. 
 

Förutom att vara tillsammans och samspela kan man nu uppleva ett samförstånd med barnet. (Brodin 
& Hylander, 1997, s. 59) 

 
Till detta stadium kommer både barn och vuxna tillbaka till när de till exempel 
kommunicerar utan det verbala språket eller när barnen läser av den vuxnas reaktion. I 
samförstånd utvecklas både tillit till sig själv och självförtroendet. Här handlar det inte 
om att få beröm för sina kunskaper utan om att få visa sina kompetenser och få vara 
stolt över dem. Med andra ord:  
 

När vi lyckas med något känner vi stolthet och självförtroendet växer. När vi misslyckas ligger 
skammen på lur och självförtroendet hotas. Barn som ofta misslyckas behöver vuxnas hjälp att inte 
hamna i sådana situationer. (Brodin & Hylander, 1997, s. 74) 

 

 Verbalt själv (från femton månader och framåt) – detta steg handlar om samtal. 
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När barn stiger in i ordens värld får det ett nytt och fantastiskt verktyg för att kunna göra sig förstått 
och förstå andra. (Brodin & Hylander, 1997, s. 80) 

 
Här menar Brodin och Hylander (1997) att Stern anser att spädbarnstiden är över och 
barnet kan använda sig av alla kommunikationsredskap. Nu börjar de att använda sitt 
namn när den vill berätta något om sig själv, detta är en viktig del i självutvecklingen 
för nu börjar barnet även fundera över sig själv. Barnet kan föreställa sig saker som 
inte har inträffat och omsätta det till lek, de kan även använda sig av förmågan 
fördröjd imitation där barnet sett någon göra något och efter ett par dagar gör hon det 
själv. I och med detta kan barnet även börja visa empati för andra och visar sina 
känslor med gärningar, detta genom att försöka trösta eller ”sympatigråta”. När 
småbarn ska trösta en kamrat kan en vuxen behövas som förebild. Det kan handla om 
starka känslor och barnet kan därför ha svårt att förstå den utsattes situation.  
         När det handlar om det verbala språket tolkar Brodin och Hylander (1997) Stern 
genom att säga att det blir ett gemensamt avtal, när barn i samförstånd med vuxna 
formar sina första ord och den vuxne upprepar. Stern uttrycker sig så här om språket; 
 

Språket är ett tvåeggat svärd […] (Brodin & Hylander, 1997, s. 84) 
 
Med det menar han att språket är ett bra redskap, men det tar bort helhetsintrycken, det 
vill säga att språket är begränsat och det leder till att vi: 
 

[…] tvingas leva i två världar: den vi upplever och den vi berättar om med ord. (Brodin & Hylander, 
1997, s. 84) 

 
Vidare anser Brodin och Hylander (1997) att Stern antyder att pedagoger i syfte att 
höja barns status kan ge dem positiva tillrop, detta gäller även de barn som inte direkt 
ber om uppmärksamhet.  
 

 Det berättande själv (från tre och ett halvt år och framåt) – det sista steget handlar om 
sammanhang. Nu börjar barnet berätta utifrån sin egen verklighet, sina känslor, hon 
skapar egna meningar och talar ofta och gärna om sig själv. (Hwang & Nilsson, 2003)      
 

Förmåga att beskriva sig själv och återge känslor och upplevelser i form av historier och berättelse är 
enligt Stern av stor betydelse för identitetsbildningen – självet konsolideras och blir stabilt. (Hwang 
& Nilsson, 2003, s. 143)  

 
Enligt Brodin och Hylander (1997) menar Stern att den vuxnes intresse styr barns vilja 
till berättande. Är den vuxne tillgänglig och visar barnet intresse bidrar det positivt 
och därmed sporrar barnet till flera berättelser.  

 

 



Metod  
I detta kapitel går jag igenom de metoder jag valt och genomförandet av provintervjuer, 
huvudintervjuer och observation. Avsnittet behandlar också hur jag har tagit hänsyn till de 
forskningsetiska riktlinjerna.  
 

Val av undersökningsmetod 
I detta avsnitt behandlas kvalitativ ansats, intervju och observation som jag valt att använda 
för att få svar på mina frågeställningar. 
 

Kvalitativ ansats 
 

En metod kan således uppfattas som ett redskap som vi kan använda för att få en bättre bild av 
verkligheten. (Bjørndal, 2005, s. 22) 

 
Enligt Staffan Larsson (1986) kan man använda kvalitativ datainformation när man vill 
beskriva eller gestalta något eller någon. Det kan även handla om att ta reda på hur människor 
uppfattar olika situationer. 
         Man kan förklara den kvalitativa datainformationen på följande sätt: den är sensitiv och 
söker efter möjligheter. Man vill med hjälp av kvalitativ metod veta mycket om lite, man 
fäster vikt vid skillnader likaväl även leta efter sammanhang och likheter. Man lägger stor vikt 
vid skildringar och förståelse. Denna metod är flexibel. Den kvalitativa metoden koncentrerar 
sig på en liten skara personer, där man vill studera och skapa sig en djupare uppfattning om 
det man ser. (Bjørndal, 2005) 
 

De kvalitativa metodernas styrka ligger bland annat i att man får tillgång till en allt djupare förståelse 
av den problemställning man arbetar med (Bjørndal, 2005, s.108). 

  
Kvalitativ datainformationen innefattar flera olika sorters undersökningar inom flera olika 
områden. Datamaterialet kan vara i form av intervju, observation, bilder och foton med mera. 
Det kan även vara en kombination av flera olika material. (Larsson, 1986) 
         Kvalitativa data är detaljrika och både beskrivande och nyanserade. När data ska 
bearbetas används sortering och kategorisering som analyssätt. När man analyserar kvalitativ 
data är ord, begrepp och beskrivningars existens betydelsefull och ibland även dess frekvens 
(Höst, Regnell & Runeson, 2006). 
 

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. Kvalitativa metoder omfattar oftast mindre populationer än 
kvantitativa undersökningar. Från 1960-talet har de fått en mer framskjuten plats och är i dag väl 
etablerade. (Nationalencyklopedin, 2010-03-09) 

 
 

Intervju  
Intervjun har sina rötter i Sokrates filosofi. Hans konversationer liknar det vi idag kallar för 
dialoger och intervjuer. Numera används denna metod flitigt och den räknas som en 
vetenskaplig metod (Bjørndal, 2005).  



         I vanliga fall sker intervjuer mellan två personer, ansikte mot ansikte eller via telefon, en 
annan metod är gruppintervju. Den kan man ta till när man vill höra ett gruppsvar om något 
de har gemensamt, dessvärre kan deras svar då påverkas av varandras och dessutom kan 
gruppdeltagarna välja att hålla känslig information inne och inte dela med sig av den. Det kan 
ibland vara givande att vara två intervjuare som intervjuar en person, eftersom två personer 
ser mer än en person. De kan på förhand ha bestämt olika saker/delar de ska lägga sin fokus 
på. Det kan i vissa fall vara lämpligt med en kvinnlig och en manlig intervjuare. Risken med 
detta sätt är att den intervjuade personen kan känna en viss underlägsenhet, då det är två 
intervjuare och en som blir intervjuad (Stukát, 2005). 
         Martin Höst, Björn Regnell och Per Runeson (2006) tar upp tre olika strukturer på 
intervjuer. Den första är en öppen riktad intervju där den som intervjuas till stor del leder 
samtalet, men intervjuaren måste genom bland annat frågor från sin intervjuguide se till att 
intervjun håller sig inom relevans för studien. Den andra strukturen är den halvstrukturerade 
intervjun, där man blandar fasta frågor med bundna svar och öppet riktade frågor, frågorna 
kan användas som ett stöd under intervjun. Men frågornas ordning och formulering kan 
ändras under intervjuns gång. Den sista heter, strukturerad intervju, den är som en muntlig 
enkät med fasta frågor och bundna svar.  
         Enligt Cato R. P. Bjørndal (2005) är det viktigt att hålla sig till några få teman och 
utifrån dem ställa intervjufrågorna. Höst, Regnell och Runeson skriver på följande sätt om 
intervjuer:  
 

En intervju är en mer eller mindre systematisk utfrågning kring ett visst tema. (Höst, Regnell & 
Runeson, 2006, s. 89) 

 
Bjørndal (2005) belyser också vikten av att se över frågornas formulering med hjälp av 
följande frågor: 
 

- Är frågorna kopplade till temat eller problemformuleringen? […] 
- Är frågorna klara och otvetydiga? […] 
- Är frågorna ledande? […] 
- Kräver frågornas besvarande information och kunskap som intervjupersonerna inte besitter? […] 
- Handlar frågorna om (alltför) personliga och känsliga förhållanden? […] 
- Är frågorna ’laddade’? […] (Bjørndal, 2005, s. 95-96) 

 
Det är viktigt att tänka på i vilken ordning frågorna ställs, då det kan ha stor betydelse för hur 
intervjun blir.  
         Enligt Bjørndal (2005) är samtalsklimatet där intervjun ska äga rum viktigt, det ska var 
lugnt och ostört. Han anser att intervjuaren ska visa den intervjuande personen respekt och 
vara en aktiv lyssnare, en som har ögonkontakt, lägger in små ord och med hållande meningar 
tillexempel ”ja, jag förstår vad du menare” och så vidare och gärna emellan åt sammanställa 
det den intervjuade personen sagt. Han menar vidare att det är viktigt att intervjuaren håller i 
den röda tråden och för intervjun framåt. Som intervjuare måste man vara försiktig så att man 
inte överför egna åsikter till intervjupersonen. 
         En givande start på intervjun är att beskriva intervjuns sammanhang: 
 

Vad är syftet? Varför är personen utvald för intervju? Hur handskas och bearbetas det utsagda? Om 
intervjun ska spelas in ska man i denna fas söka samtycke till det från intervjupersonen. (Höst, 
Regnell & Runeson, 2006, s. 91) 

 
Därefter fortsätter man med enkla grundfrågor, frågor som är lätta att svara på, det leder till 
att personen man intervjuar blir lugn och känner sig säkrare (Bjørndal, 2005). Sedan kommer 
huvudfrågorna och till sist en sammanfattning, där intervjuaren i korthet sammanfattar 
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intervjun. Intervjupersonen kan då lägga till eller korrigera eventuella missuppfattningar 
(Höst, Regnell & Runeson, 2006).  
        Bjørndal (2005) anser att en kombination av bandspelare och anteckningsblock är bra 
dokumentationsredskap, då bandspelare gör att intervjuaren är mer närvarande under 
intervjun, samtidigt som hon i anteckningsblocket kan skriva ner intressanta synvinklar som 
hon vill ta upp senare under intervjun. I blocket kan man till exempel skriva in nyckelord när 
intervjun når en extra intressant punkt, det blir då lättare att hitta tillbaka till det skedet när det 
är dags för bearbetning av materialet. Även de tankar och intryck intervjun gett kan skrivas 
ner, då dessa aspekter kan vara till nytta i materialets bearbetning.  
         När intervjun är avklarad ska intervjusvaren (bandinspelningen och/eller anteckningar) 
ordagrant skrivas ner, om det är en bandinspelning ska även pauser, skratt mm innefattas. 
Därefter ska texten bearbetas och analyseras, det handlar om flera genomgångar av texten. 
          Intervjuerna till denna studie är gjorda ansikte mot ansikte. Jag valde att utföra dem på 
det visat och inte i grupp med tanke på det Stukat (2005) menade att det kan sätta de 
intervjuade i situationer där de inte vill eller vågar säga vad de tycker och tänker. Vidare valde 
jag upplägget en halvstrukturerade intervjun. Där jag både använde mig av fasta frågor med 
bundna svar och öppet riktade frågor. Jag brukade Bjørndals (2005) frågor som berörde 
intervjufrågornas formuleringar och ställde dem utifrån studies syfte och frågeställningar och 
ur de som ska intervjuas perspektiv när jag utformade mina frågor. Därefter gjorde jag en 
provintervju där jag fick pröva intervjufrågorna och inspelningsapparaten. Innan jag utförde 
de tre huvudintervjuerna gjorde jag några korrigeringar som resultatet på provintervjun 
påvisade.  
          Innan och under de tre huvudintervjuerna arbetade jag för att samtalsmiljön och 
stämningen i rummet var positiv och trygg för den intervjuade att tala i. Jag väntade ut deras 
svar, tittade dem i ögonen, ställde följd frågor och gjorde medhållande kommentarer och 
gjorde summeringar av intervjun så att den intervjuade förstådd att vi talade om samma saker 
och för att ge dem en chans att förklara vidare om något var oklart. Med andra ord följde jag 
Bjørndal (2005) råd om hur man skapar ett gott klimat. 
          Jag inledde intervjuerna med att presentera studien och dess syfte, de etiska riktlinjerna 
och hur intervjun skulle gå till att jag använde bandinspelning och om behov inträffade även 
stöd anteckningar. Jag valde dessa intervjuredskap dels för att kunna vara delaktig (Bjørndal, 
2005) men också för att jag tror att många tycker det är jobbigt att bli videofilmade. Jag valde 
nämligen mellan ljudinspelning och videofilmning som metod.  
          Efter intervjuerna sammanställde jag intervjuerna ord för ord och gick igenom 
materialet flera gånger innan jag beslöt mig för de valde temana.  

Observation  
Syftet med att observera är att studera ett händelseförlopp eller en process, detta för att samla 
information om vad som händer i de olika situationerna. Det finns olika sätt att vara 
observatör på: 
 

 En observerande deltagare, då samlar man bland annat in information med hjälp av 
loggboksanteckningar och gruppen man observerar är medvetna om att observatören 
finns. 

 En fullständigt deltagande, då är man en del av det man observerar och vill därför inte 
visa att man är en observatör. Även här är loggboksanteckningar ett bra alternativ. 

 Den deltagande observatören, här finns man med i själv sammanhanget, men man 
medverkar inte i det.  
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 Den fullständiga observatören, när man använder denna metod är man helt dold, det 
vill säga att man inte visar vad man gör och därför kan man använda videokamera och 
ljudupptagare som datainsamlare. (Höst, Regnell & Runeson, 2006) 

 

Fördelen med att observera är enligt Philip Hwang och Björn Nilsson (2003) att det kan ske i 
intervjupersonens vardagsmiljö, med andra ord på ett naturligt sätt i den naturliga miljön. Att 
använda sig av observation som metod kan dock vara svårt om man strävar efter sanna 
observationer. Ber man till exempel två människor med samma utbildning att observera 
samma situation kommer deras resultat att se olika ut då de lägger märke till olika saker och 
analyserar på skilda vis. Detta på grund av att de två observatörernas tidigare erfarenheter och 
betraktelsesätt påverkar deras observationer.  
         För att kunna bearbeta det insamlade materialet menar Karin Rönnerman (2004) att man 
kan ställa sig frågan Vad säger mig den informationen jag samlat in?(s. 22). Hon anser att 
man med den frågan kan börja kategorisera materialet och med hjälp av det förstå det man 
observerat.  
          I denna studie valde jag att vara en deltagande observatör, där de berörda var medvetna 
om min närvaro och mitt syfte. Jag fann ingen anledning till att vara dold med mina 
handlingar eftersom mitt syfte med observationen var att samla information om pedagogens 
arbetsmetod. Hade jag däremot valt att observera hur pedagogen gör utifrån vad de säger att 
de ska göra hade jag nog valt att dölja min studies syfte.  
          För att dokumentera det jag mötte valde jag att föra löpandeprotokollanteckningar, jag 
skrev ner det som inträffade, med hjälp av förkortningar och tecken som symboliserar olika 
ord hann jag även med att titta på den observerades kroppsspråk och till viss del ansiktsmimik 
och dokumentera det. Hade jag videofilmat observationen hade detta antagligen haft en större 
betydelse för studien innehåll.  
          Efter besöket skrev jag ner mina intryck från observationen och renskrev materialet, 
därefter ställde jag mig Rönnermans (2004) fråga vad den informationen jag samlat in 
egentligen säger mig. Med mina svar från fråga skapade jag intervju frågorna. 

Genomförande 
I detta avsnitt ges en sammanställning av hur jag gått tillväga för att genomföra studien. Jag 
beskriver förskolans betydelse för studiens syfte och hur metoderna används. 
         En förskola i Stockholms län har utifrån sin profil om självkänsla skapat en 
väggmålning som symboliserar barns vistelse på förskolan, där självkänslan ligger som grund 
för deras lärande och pedagogens förhållningssätt. Denna väggmålning har skapats för att 
förtydliga för pedagoger, barn och föräldrar hur förskolan tänker och förhåller sig till profilen.  
         För att få en djupare förståelse av den valda förskolans profil och för att samla 
information till kommande intervjuer startade jag mitt arbete med att besöka förskolan och 
observera pedagogerna. Det jag har observerat är endast pedagogernas förhållningssätt, 
arbetssätt och material med fokus på att stärka barns självkänsla. 
         När jag genomförde observationen satt jag på en stol vid sidan av och förde 
löpandeprotokollanteckningar. Pedagogerna var fullt medvetna om vad jag tittade på och mitt 
syfte med observationen. Därefter visade en av pedagogerna deras arbetsmaterial, vart de 
hänger upp information som stärker barns självkänsla och så vidare. Med denna information 
som kunskap skapade jag tolv intervjufrågor. Innan huvudintervjuerna gjorde jag en 
provintervju. Denna intervju hjälpte mig att känna mig tryggare med min inspelnings mp3-
spelare, jag fick tillfälle att öva mig på att få en avslappnad start på intervjun och att få den 
intervjuade trygg i situationen. Jag fick efter avlyssning av provintervju både klart för mig att 
jag talade för mycket och hur jag ska göra för att leda intervjun framåt. Därefter återstod de 
tre intervjuerna. Dessa intervjuer var givande och flöt på utan några svårigheter. Jag startade 
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alla tre intervjuer med att presentera min studie och dess syfte, jag informerade om de etiska 
riktlinjerna och hur jag skulle använda intervjumaterialet. Stämningen var lugn, trygg och 
stabil, jag lät pedagogerna tala och jag ställde eventuella följdfrågor för att förtydliga det de sa 
eller för att återkoppla till vad som har sagt. Intervjuerna tog mellan 18 till 40 minuter att 
genomföra. 

 

Forskningsetik 
I denna studie har jag följt de forskningsetiska principerna inom humanistisk-
samhällsvetenskaplig forskning (2004). Denna studie var helt frivillig att delta i och jag har 
givit berörda pedagoger information om studiens syfte och hur datamaterialet kommer att 
behandlas innan observation och intervju startade. Jag har även valt att låta dem vara 
anonyma i studien och hållit förskolans namn och adress skyddad, för att skydda deras 
verksamhetsplan och dem som inidvider. 



Resultat och tolkning  
I denna del presenteras den genomförda observationen, besöket på förskolan och tre olika 
teman som jag har tolkat fram utifrån intervjuerna. Dessa teman exemplifierar jag med de 
intervjuade pedagogernas egna ord. Med hjälp av bland annat teoretiker, forskare och 
psykologer gör jag en tolkning av de valda temana. I min tolkning av teman väver jag även in 
händelser och reflektioner från observationen. 
 

Observation  
En pedagog hälsade mig välkommen i hallen. Hon visade mig vart jag skulle hänga av mig 
och guidade mig genom resten av avdelningen. Hon förklarade att det var dags för 
morgonsamling och att några av barnen snart skulle iväg på utflykt. Jag följde efter henne in i 
rummet bredvid, rummet var fyllt med barnen. Deras avmålade kroppar pryder en av 
väggarna, barnens egna regler en annan och mest synligt hänger en bild på ett barn och 
ovanför bilden står det veckans stjärna.  
         Jag sätter mig vid sidan av och tar fram mitt block och min väl vässade penna. 
         Det ställs fram pallar och en blå liten stol på mattan, barnen kommer in i rummet och 
sätter sig på varsin pall på sin egen plats och ett av barnen slår sig ner på den blå stolen.  
– God morgon, har alla sovit gott? pedagogen som leder samlingen tittar ut på alla barnen i 
ringen med ett leende på läpparna.  
Reaktionen från barnen var positiv. Pedagogen förklarar vem jag är och vad jag gör där. 
Sedan vänder hon blicken mot barnet som sitter på den blåa lilla stolen och frågar: 
– Hur känns det att vara veckans stjärna? hon släpper inte barnet med blicken när barnet 
svarar henne.  
Därefter ber pedagogen att veckans stjärna att räkna barnen, hon går igenom vilken hand som 
är höger hand, genom att fråga barnen och invänta deras svar. Barnet räknar de övriga barnen 
genom att ta en efter en i handen, hela tiden tittar pedagogen på barnet och stöttar i räkningen 
om det behövs.  
- Vilka barn är inte här idag? frågar pedagogen barnen. Tillsammans går de igenom vilka 
barn som är frånvarande.  
         Pedagogen visar sina händer för barnen och håller där i ett färgglatt ägg i sten. Nu är det 
dags för dagens ”Härlighetsdusch” där veckans stjärna får höra fina saker om sig själv, ett 
barn i taget hämtar ägget från pedagogen, går fram till barnet som sitter på blå stolen (veckans 
stjärna) och berättar för henne hur man känner för sin kompis, vissa barn ger bara en kram 
och därefter lämnar de tillbaka ägget till pedagogen.  
- Är det någon mer som vill säga något? undrar hon och tittar runt på barnen i ringen. När alla 
barn som ville ha sagt ”snälla saker” till veckans stjärna är det pedagogens tur att göra samma 
sak som barnen gjorde. När hon talar till barnet tittar hon henne i ögonen och talar med lugn 
och tydlig röst.  
         Därefter går pedagogen igenom vad ett bokstöd är till för och hur man gör med 
böckerna. Hon har fortfarande samma lugn i rösten, hon tittar hela tiden på barnen och möter 
dem i deras frågor och funderingar. Klimatet i rummet är lugnt och behagligt, även när ett av 
barnen får en tillsägelse rubbas inte lugnet i rummet. När pedagogen sade till barnet, använde 
hon ett annat tonläge, men i samma röstläge som tidigare, samtidigt som hon med hjälp av 
handen visade barnet vad hon menade.  
         Då var det dags för några av barnen att lämna samlingen, och pedagogen sa: 
- Alla som har något prickigt på sig får gå ifrån. Sedan var det grönt, randigt, blått och rött. 
Pedagogen tittar noga på barnen kläder för att kunna lägga ribban på lagom nivå. När denna 



grupp lämnat rummet lekte pedagogen och barnen leken ”Pallen här är ledig” och hela tiden 
var pedagogen närvarande och delaktig. Efter en stund ökade pedagogen på lekens svårighet. 
- Nu är du sist att göra! säger pedagogen när alla barnen deltagit i leken två gånger var och 
tittar på ett av barnen.  
- Tack för idag, slut för idag. Samlingen avslutas med att pedagogen informerar om vad som 
komma skall och ”Alla barn som har något randigt…” och så vidare. Barnen ställer tillbaka 
sina pallar där de ska vara och en efter en lämnar de rummet. 
         Pedagogens engagemang under samlingen var total, till och med jag som satt bredvid 
kände vilja att vara med.  
         Efter samlingen berättade pedagogen hur de går till när man blir ”veckans stjärna”. Hon 
tar fram fina askar där barns fotografier ligger och varje tisdag dras en ny ”veckans stjärna”, 
genom att hon öppnar och utan att titta drar ett kort från asken och den vars bild det är på 
kortet blir ”veckas stjärna”. På samma sätt gör de när de drar ”veckans konstnär”, det är två 
barn som blir ”veckans konstnär”, deras bilder sätts upp i en vacker ram som sitter synligt på 
väggen inne i det stora rummet. ”Veckans konstnär” sitter synligt även från hallen, så 
föräldrarna kan även ta del av dem.  
          Därefter följde jag efter barnen ut i stora rummet, där vissa av barnen sitter med en 
annan pedagog och spelar spel. Stämningen på avdelningen är varm och skön, pedagogerna 
ler, skrattar och möter barnen i deras intressen. 
         Innan jag lämnar förskolan tittar jag på den stora väggmålningen. Ett stort målat träd 
pryder en av väggarna på förskolan, trädet har en tjock stam med sju förgreningar. Grenen i 
mitten heter självkänsla, de övriga grenarna har namnen: hälsa, mottagandet, kost, lek och 
lärande, utevistelse samt massage och avslappning. Varje gren är prydd med löv, på varje löv 
står det något som grenen representerar. På grenen som är döpt till självkänsla står det dessa 
ord på löven: delaktighet, härlighetsdusch, våga säga nej eller stopp för att må bra, tro på dig 
själv, jag är bra som jag är, veta sitt och andras värde, skattkista med spegel och respekterad 
utifrån sina behov och förutsättningar. Högst upp på denna gren sitter den kloka ugglan och 
spanar ner över förskolan. Längst ner på stammen sitter information som styrker trädets 
meddelande, som bygger på kommunens plan för förskolan, läroplanen och förskolans policy.   
 
 
 

Intervjuer 

Tema 1  

Resultat – Självkänsla och självförtroende  
När jag bad intervjupersonerna beskriva vad en god självkänsla är för dem, använde de sig av 
orden, nöjd och trygg med sig själv, modig, har självtillit och är starkt i sig själv. När jag 
frågade vad en sämre självkänsla innebär för dem framkom det att det var den goda 
självkänslans motsats, det vill säga, inte nöjd med sig själv, ifrågasätter sig själv, duger jag? 
När jag vidare frågade om de mött barn på förskolan med god respektive sämre självkänsla 
svarade alla tre jakande på båda frågorna. De talade om det lilla barnet, tvååringen som kan 
och vet allt och att det generellt finns ett par i varje grupp som har god självkänsla. De talade 
då om det trygga barnet som är tillmötesgående och hjälper sina vänner och om barn som törs 
göra fel, kan ta kritik och tillsägelser. Två av de intervjuade diskuterade även hur barnet 
påverkas av sin omgivning, med andra ord, hur hon blir bemött av sin omgivning och att det 
har inverkan på barns självkänsla. En av de intervjuade menade att även de barn som slåss är 
barn med sämre självkänsla. 
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         Ordet självförtroende beskrev de intervjuade med orden: man vet vad man kan och 
klarar av.  
         I nedanstående citat finner vi exempel på hur intervjupersonerna ser på 
självkänsla: 

 
… när man är två år då kan man allt… 

 
Det där som jag definierar som bra självkänsla det är dom som törs göra fel och som inte måste slåss 
och inte börja gråta så fort det går fel för dom, som kan ta kritik, tillsägelse och dom andra som har 
dålig självkänsla dom måste göra som alla andra, titta vad alla andra gör, och inte tordas säga för 
mycket och även dom som är på och slåss har inte heller lika stark självkänsla, tar till 
”hårdhandskarna” för att göra sig hörda. 

 
… vi är här för det att stärka deras självkänsla. 

 
 

Tolkning - Självkänsla och självförtroende 
Enligt intervjupersonerna är en person med god självkänsla en människa som är nöjd och 
trygg med sig själv och i sig själv, hon har tillit till sig själv och är även en person som är 
stark i sig själv. Detta ligger i linje stämmer bra överrens med Naroskins (2002) förklaring av 
en person med god självkänsla, han menar även att det handlar om att man vågar visa vem 
man är, sina känslor och säga det man tycker. Naroskin (2002) anser vidare att en människa 
med god självkänsla vågar säga nej och vågar säga ifrån utan att vara orolig för mottagarens 
reaktion. De intervjuade personerna var inne och snuddade vid detta då de berörde ämnena att 
”de törs göra fel, de kan ta kritik och tillsägelser”. På samma sätt ser Brodin och Hylander 
(1997) att barn som har en positiv självbild vet om att de är bra, ett misslyckande är ingen stor 
sak för dem och de har inte behov av att bli sedda hela tiden. Johnson (2003) belyser också att 
självkänslan handlar om hur människan ser på sig själv. Söderberg (2008) använder sig av 
orden en ”insikt om sig själv” för att förklara vad självkänsla är.   
         Har man då en sämre självkänsla menar de personer jag intervjuat att det är ungefär som 
motsatsen till en god självkänsla. De använde sig även av begrepp som handlar om att 
personer med en sämre självkänsla undrar över om de duger och känner missnöje med sig 
själva. Naroskin (2002) menar att personer med låg självkänsla ofta hoppar över att prova och 
drar sig istället undan och bort från utmaningar. Dessa personer måste hjälpas tillbaka in sina 
liv, Engqvist (1994) menar att de befinner sig utanför, tittandes in på sitt liv. Han menar 
vidare att genom olika uppdrag som personen i fråga ska utföra tränar hon på att våga och 
genom att känna känslor av välbefinnande, stärks hon. Två av intervjupersonerna funderade 
över hur klimatet runt barnen påverkar dem och enligt Naroskin (2002) och Brodin och 
Hylander (2002) stärks självkänslan i umgänge med personer man tycker om och som tycker 
om en själv. 
         En av intervjupersonerna talade om barn som slåss och att de är barn med sämre 
självkänsla. Detta klargör Brodin och Hylander (1997) när de förklarar att ett barn som många 
gånger misslyckas känner skam över sitt beteende och att det då påverkar hennes 
självförtroende (inte självkänsla som intervjupersonen påvisade). Misslyckas hon för ofta och 
ofta får tillsägelser finns risk att hon tar ut sina skamkänslor genom att gå emot de vuxna, 
skaffa sig status och bli ”bråkstake”.  
         De intervjuade personerna förklarade ordet självförtroende genom att tala om att man 
vet vad man kan och man vet vad man klara av. Även här är det likheter med Naroskin (2002) 
som använder sig av begreppet ”självkännedom” för att beskriva självförtroendet. Han menar 
vidare att det är genom misstag som människan förstår sina kunskaper och sina 
begränsningar. Däremot är det viktigt enligt honom att våga prova och få stimulans på sin 
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egen kunskapsnivå. Johnson (2003) menar också att man kan ha olika nivåer på 
självförtroende beroende på situation och handling. 
 
 

Tema 2 

Resultat – Pedagogernas förhållningssätt 
De tre intervjuade var samstämmiga när de talade om sitt förhållningssätt och samtliga 
berörde språkets inverkan på barns självkänsla. De var alla eniga om att deras närvaro i barns 
tillvaro är viktigt för barns självkänsla. 
         En av pedagogerna summerade sitt handlande genom att förklara att barn med god 
självkänsla måste bekräftas för att de ska förstå att de är på rätt väg. Hon menade vidare att de 
barn vars självkänsla är sämre måste stärkas i saker de är bra på, genom att man som pedagog 
berömmer barnet när hon kan och även genom att påvisa hennes kunskap för de övriga 
barnen, till exempel ”Titta, har ni sett vad hon har lärt sig”. En av pedagogerna menar 
dessutom att man måste hitta andra sätt att berömma barn för deras handlingar än att använda 
begreppet ”duktig”. Hon menar att detta behövs för att komma bort från tanken att ett barn 
måste vara duktigt för att duga. Hon menar också att det är vanligt att man tillsammans med 
beröm använder ordet duktig. Alla de tre pedagogerna berör i sina intervjuer på olika sätt 
betydelsen av att bekräfta barn i en positiv anda. En av pedagogerna belyser vikten av att 
fundera över hur man som pedagog säger saker med barnen, hur man bemöter dem och hur 
man talar till dem. Hon menar att istället för att höja sin röst mot barnen kan man sänka den 
och med detta agerande anser hon att barn lyssnar bättre. Hon menar vidare att man genom att 
välja sina ord kan få något negativt att bli positivt för barnet som till exempel att istället för att 
säga ”nej, ni får inte kasta bollen här inne” kan man säga ”ni kan väl sätta er ner och rulla 
bollen till varandra”.  
         Två av de intervjuade berättar hur de tar hjälp av sitt kroppsspråk i kontakten med 
barnen. En av dem använder sitt kroppsspråk när hon möter barnen, genom att ställa sig på 
knä i barnens nivå när hon talar med dem. De andra intervjupersonerna menar att det verbala 
talet och kroppsspråket måste stämma överens annars blir det svårigheter för barnen att förstå 
vad vuxna menar. Hon anser att man som pedagog måste vara tydlig. 
         I de citat som följer ges konkreta exempel på intervjupersonernas tankar om pedagogens 
förhållningssätt: 

 
Dom som har bra självkänsla dom försöker jag stärka ännu mer förstås för att dom ska förstå att dom 
är på rätt väg och dom andra stärker jag genom att höja dom bitarna där jag ser att dom är osäkra 
(…ohörbart) ger dom extra uppgifter, hittar, ”vad bra du kunde det här!” ”titta på henne för hon 
kunde det här bra, så kan ni lära er” så får hon visa vad hon eller han är bra på. 
 
Att ordet duktig har vi fått lärt oss nu, att det gör så att tjejerna, framför allt tjejerna, har jag förstått 
det som, ramlar i den här fällan att man måste vara duktig för att duga, utan man måste hitta olika 
andra infallsvinklar på att tala om att ”det här gjord du bra” det är svårt. Det är många olika ord där 
så man får nästan tänka sig inför varje situation. 
 
… vi var ute på promenad idag och jag höll två barn i handen, en tjej och en kille, och så säger killen 
”varför måste jag alltid gå på kanten?” för han gick på trottoarkanten och då liksom man kunde ju 
säga att nån måste ju gå längst ut och så där, men då bara vända jag det till att ”det är ju bara för att 
du är ju så himla bra på att gå här ute på kanten, du har bra balans” och då tittade han på mig och så 
ett leende ”ja”. 

 
… det du säger hör jag inte för att din kropp säger något annat… 
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Tolkning - Pedagogernas förhållningssätt 
En av pedagogerna talade i intervjun om att ge beröm och bekräftelse och att det är bra för 
barns självkänsla. Hon menade att genom beröm stärks barnen i sina kompetenser och man 
kan använda sig av beröm om man vill påvisa ett barns kunskap för de andra barnen i syfte att 
göra barnet medvetet om sin egen kunskap. På samma sätt menar Stern enligt Brodin och 
Hylander (1997) att man med hjälp av beröm kan stärkas i sina kompetenser, däremot menar 
han att man inte ska få beröm för sina handlingar. Anette Emilson (2008) tar i sin avhandling 
upp att man kan ge beröm i form av positiv respons för att stärka och utveckla goda 
beteenden. Detta genom att berömma enskilda barn i ett sammanhang där flera barn vistas, då 
får de andra barnen möjlighet att anamma det goda beteendet. En av de intervjuade 
personerna berörde ordet duktig och hur man använder sig av det ordet när man ger beröm. 
Hon menade att barn kan tror att man måste vara duktig för att duga. Söderberg (2005) anser 
samma sak och menar att barn då kan tro att barn är det de presterar och barnen kan som följd 
av detta börja ställa för höga krav på sig själva. Söderberg anser också att bekräftelse måste 
ske i balans mellan ”varelse” och ”görelse”. Med detta menar författaren att barnet måste 
förstå att hon finns och att hon duger hur än resultatet av prestationen ser ut. Söderberg anser 
också att man kan ge bekräftelse på fler sätt än verbalt, bland annat via beröring i form av en 
kram. Bekräftelse kan även visa sig i att man gör en god handling till någon annan 
(Söderberg, 2008). När en av de intervjuade pedagogerna berörde begreppet bekräftelse 
antydde hon på att barn som har en god självkänsla måste få bekräftelse för att få förstå att de 
är på rätt väg. Brodin och Hylander (2002) belyser vikten av att vara försiktig när man 
bekräftar ett barn och deras känslor. Det hänger samman med att barn påverkas och bildar sin 
verklighet utifrån den vuxnes reaktion. Stern anser här att barn i samförstånd med vuxna 
stärks både i sin självkänsla och självförtroende (Brodin & Hylander, 1997). Annika Månsson 
(2000) skriver i sin avhandling om möten som formar och där belyser hon också att när barn 
och vuxna samspelar lär sig barnen att uppfatta sig själva, andra människor och sin 
omgivning. Även Sonja Sheridan och Pia Williams (2006) påpekar detta genom att framhålla 
att med samhörighet och sampel bidrar vuxna till att stärka barn i deras självkänsla.  
         En av intervjupersonerna berörde tankar och funderingar kring hur man som pedagog 
talar med barnen och hur man bemöter dem. Hon menar att man kan nå barnen på andra sätt 
än att till exempel höja sin röst och hon belyser vikten av att se det positiva i olika situationer. 
Hon och de andra två intervjupersonerna anser att man ska se saker ur en positiv synsätt och 
detta genom bland annat att välja sina ord i samspel med barn. Brodin och Hylander (2002) 
påpekar också att man ska tänka på vilka ord man använder till barnen och med vilken röst 
och tonläge man använder som pedagog i barns närhet. Här tänker de närmast på hur man som 
pedagog och vuxen nämner barnets namn, eftersom barns namn är en central del av deras 
självkänsla. De anser att om barnet ofta hör sitt namn sägas med en hård och arg röst påverkar 
det barnets självkänsla negativt, på motsvarande sätt stärks barns självbild om de hör sitt 
namn sägas med en positiv och glad klang. Brodin och Hylander (2002) menar vidare att 
barns namn som nämns på ett negativt sätt även påverkar de övriga barnen på förskolan då de 
kan börja se det barnet som en syndabock. Under min utförda observation använde sig 
pedagogen ett annat tonläge vid en tillsägelse, men hon ändrade inte sitt röstläge. Hon 
förstärkte även sin mening genom att visa vad hon vill med sitt kroppsspråk.  
         Kroppsspråket som komplement till det verbala språket diskuterar två av de intervjuade i 
sina intervjuer. En av dem använder sitt kroppsspråk i mötet med barnen, genom att ställa sig 
på knä i barnens nivå när hon talar med dem. Den andra pedagogen belyser vikten av 
talesättet ”det du säger hör jag inte för att din kropp säger något annat”, det hon menar med 
detta är att man som pedagog måste vara tydlig i hela sitt framträdande i kontakten med barn. 
Detta handlar om det som nämns ovan att barn i kontakt med vuxna formar sin bild av 
verkligheten. Under observationen var pedagogen noga med att titta på barnen och ha 
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ögonkontakt med dem. Brodin och Hylander (1997) menar att ögonkontakt är en 
grundläggande del i mötet med andra människor. De anser att man via ögonkontakten skapar 
kontakt och att man då känner att man når den man talar till.  
         Ett annat redskap man har att tillgå som människa är leendet, pedagogen under 
observationen ler mot barnen, pojken som i citatet ovan ler mot sin pedagog. Ett leende gör att 
glada känslor infinner sig (Brodin & Hylander, 1997). De menar också att barn finner glada 
personer som snälla människor och att barn knyter an lättare till personer som har ett glatt 
leende.  
 
 

Tema 3  

Resultat – Pedagogernas arbetsmetod 
När jag bad intervjupersonerna förklara hur de arbetar utifrån sin förskolas policy nämnde de 
bland annat veckans stjärna, härlighetsduschen och två av dem talade om massage och en av 
dem om både massage och avslappning. En av pedagogerna berättade om veckans stjärna och 
dess uppdrag. Det barn som är veckans stjärna är det en hel vecka, hon är även med och dukar 
och får olika extra uppdrag och varje dag vid samlingen får hon en härlighetsdusch. 
Pedagogen berättar vidare att de övriga barnen under härlighetsduschen säger positiva saker 
till den som är veckans stjärna eller ger henne en kram. Hon sade också att de ha fått ”träna” 
med barnen att säga saker till sin kamrat som handlar om egenskaper och inte om kamratens 
utsida såsom kläder. Pedagogen menar också att här kommer hennes ledarroll in då hon leder 
barnen framåt genom att själv säga något positivt om barnets egenskaper eller agerande. Hon 
menar att hon då hjälper barnen att hitta nya varianter till härlighetsduschen. Pedagogen kan 
även se en förändring i barns mottagande av härlighetsduschen att barnen idag har lättare att 
ge och att ta emot de positiva orden och kramarna. Här vänder hon det också till att det kan 
vara så att barnen är vana vid beröring då de arbetar mycket med massage. Som följd av dessa 
arbetssätt hoppas och tror pedagogen att det är positivt för barnen. Hennes upplevelser är att 
barnen är trygga och nöjda hos dem på förskolan och att barnens stora empati och 
självständighet kanske kommer som följd av förskolans arbetssätt.  
         En av pedagogerna berättade om hur de använder sig av massage, att de alltid frågar om 
och hur barnet vill ha massage och att de ger dem det vid vilan och efter gymnastiken. Hon 
menar vidare att massagen hjälper barnen att slappna av och detta har lett till att barnen nu 
masserar pedagogerna. Eftersom barnen har anammat deras arbetsmetod tror pedagogen att 
barnen finner det positivt. När det handlar om avslappning känner pedagogen att det ger 
barnen möjlighet att få ro, att vara här och nu, hon tror även att detta har en god effekt på 
barnen och är bra för barns självkänsla. 
         Under två av intervjuerna berördes vikten av mottagande i hallen på morgonen, att 
personalen möter barn och föräldrar med ett leende på läpparna och även att klimatet i hallen 
ska vara inbjudande. Pedagogerna menar att detta leder till att barn och föräldrar känner sig 
välkomna och bekräftade. 
         Pedagogerna berättar att de har fått dessa kunskaper från olika utbildningsformer, bland 
annat föreläsningar, olika diskussionsforum och den levande diskussion som finns på 
förskolan. 
          I följande citat redovisas delar i intervjuerna som handlar om pedagogens 
arbetsmetod:  

 
… men här känns det som om de flesta är väldigt trygga i varandra och med sig själv så att och jag 
tror mycket att, även om inte ser på barn så tror jag att den här härlighetsduschen att man får höra 
nånting trevligt om sig själv och dom får ju vara veckans stjärna en vecka så det är ju inte bara en 
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dag utan det är i fem dar som man få höra nåt om sig själv, det är aldrig nån som inte vill vara 
veckans stjärna så att alla är gladeligen veckans stjärna.  
 
Avslappning tror jag också har en väldigt bra inverkan på barn, dom, att komma till ro med sig själv 
och känna liksom att man kan stänga ute det som är utanför att bara lyssna till det här, om det nu är 
musik eller någon som talar om vad man ska göra och det tror jag är en jätte viktig sak att ha med sig 
i livet… 
 
… mottagande är ju också en viktig bit, lugnt och fint på morgonen i hallen, att man benämner 
namnet, ”välkommen” och ”vad roligt att du kom idag” om barnet kanske varit hemma och sjuk. Att 
man blir sedd och bekräftad, det är ju mycket det som vår policy handlar om.  
 
Men man kan aldrig få för mycket av sånt här, man kan alltid liksom ta till sig nya saker å det känner 
jag också är en färskvara, asså man måste underhålla det hela tiden. Varför asså varför vi gör så här? 
få lite inspiration så det är något som ständigt pågår liksom. 

 
 

Tolkning – Pedagogernas arbetsmetod 
 
Alla tre pedagoger som intervjuades belyste samma saker för att beskriva förskolans 
arbetsmetod. De talade om veckans stjärna där härlighetsduschen är ett dagligt moment. 
Veckans stjärna fick under observationen sitta på en särskild stol och ta emot positiva ord som 
hennes kamrater sade till henne. Under denna procedur fick de övriga barnen öva på att säga 
dessa saker till sin kamrat eller ge henne en kram. En av pedagogerna tycker sig se en 
förändring i barnens mottagande av kommentarerna, hon anser att när man får höra mycket 
positivt om sig själv måste det lagras någonstans. Hon anser även att hennes roll som 
vägledare för barnen här är viktig då hon ger dem ett större utbud av ord att säga till sina 
kamrater. Under observationen sade hon en annan positiv egenskap till veckans stjärna än vad 
barnen gjorde. Brodin och Hylander (2002) menar att barn i samförstånd och i samvaro med 
en vuxen kan förstå sig själva och andra, med andra ord skapar barnen i en vuxens sällskap en 
förståelse av och om sig själv och andra. Enligt Läroplanen för förskolan 
(Utbildningsdepartementet, 1998) är ett av förskolans uppdrag att ge barnen möjlighet att 
utveckla en positiv bild av sig själv, att finna tillit till sig själv och att se sina förmågor. Två 
av förskolans strävans mål handlar om att barn på förskolan skall ska få möjlighet att utveckla 
sin identitet, känna sig trygg i den och även utveckla självständighet och känna tro till sina 
egna kompetenser. 
         Söderberg (2008) menar att man behöver få bekräftelse för den man är, hon pekar på att 
detta behövs för människans välmående och för att kunna känna mening i sitt liv.  
          På avdelningen där observationen utfördes är väggarna fyllda med barnens identitet i 
form av alster som de målat, fotografier och avritade bilder av dem. Avdelningen kan med 
andra ord sägas vara fylld med barnens självkänsla och självförtroende. 
         En annan del i förskolan arbetsmetod är massage och avslappning, pedagogerna anser 
att det hjälper barnen att slappna av. När de har massage frågar de alltid barnen om lov och 
det anser Söderberg (2005) att man måste göra. Hon menar att barn genom beröring lär känna 
sin kropp och dess förmågor. Hon anser också att beröring av livsviktig och vid till exempel 
massage frigörs ett hormon som ger känslan av lugn, hormonet heter oxytocin. Hon antyder 
också att beröring i form av massage och avslappning ger människor kraft att möta världen 
och dess upp- och nerförsbackar. Stern menar, enligt Brodin och Hylander (1997), att man 
som vuxen ibland måste hjälpa barn att varva ner och ta det lugnt en stund och även här kan 
beröring ge barnet möjlighet till vila och trygghet genom att en stund få sitta i pedagogens 
famn eller hålla hennes hand.   
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         Två av de intervjuade talade om betydelsen för barn och föräldrar att få ett trevligt och 
glatt bemötande på morgonen. Detta menar Brodin och Hylander (2002) är viktigt för möts 
man av ett leende känner man sig uppskattad. Det i sin tur leder till att självkänslan stärks och 
ens egen glädje väcks i kroppen.  
         Alla de tre intervjupersonerna var eniga om att deras arbetsmetod hålls vid liv för att de 
har en levande diskussion som stimuleras i olika forum. Märta Sandvik (2009) är forskare och 
tar i sin avhandling bland annat upp vikten av att förskolepedagoger har kunskap om 
relationer, det vill säga att kan skapa en medvetenhet om sitt eget beteende och att de som 
pedagoger måste utveckla en pedagogisk relationskompetens. Hon menar att de måste ha den 
kunskapen för att kunna möta sina egna och barnen känslor. Sheridan (2001) menar att 
pedagoger som arbetar inom förskolan måste bli medvetna om att deras arbetssätt påverkar 
barnen.  
 



Diskussion  
I detta kapitel diskuteras studiens resultat och metod.  

Resultatdiskussion 
Mitt syfte med studien var att undersöka om och hur förskolepedagoger kan stärka barn till att 
få en god självkänsla. Jag anser att jag fått svar på mina frågeställningar. Svaret är ja, 
förskolepedagoger kan hjälpa barn att få en god självkänsla genom kunskap och förståelse om 
sitt eget beteendes inflytande på barns självkänsla.  
          Pedagogerna visade kunskap om begreppen självkänsla och självförtroendes innebörd. 
Precis som de intervjuade sade och som Naroskin (2002) menar handlar självkänsla om vad vi 
är och självförtroendet om vad vi gör. Genom att ha förståelse för ordens betydelse är det 
lättare att skapa sig en uppfattning om hur man ska bemöta människor i sin omgivning. Med 
andra ord skapar kunskap en djupare förståelse. I denna studie handlar det om att ha förståelse 
för barns situation och om att reflektera över sin roll som ledare, där man samtidigt är en 
förebild för barnen i deras utveckling av en god självkänsla. Här menar även Månsson (2002) 
att barn behöver vistas i vuxnas närhet för att skapa sig en uppfattning om sitt egna jag. Med 
andra ord behöver barn vuxna i sin omgivning för att utveckla en förståelse för sin egen 
person.  
          Som pedagog måste man vara tydlig i samspel med barn. Om kroppsspråket och det 
verbala språket inte säger samma sak är det svårt för ett barn att veta hur hon ska tolka 
pedagogen och bilda sig en egen uppfattning Det hänger samman med att, barn ständigt söker 
efter att förstå sin egen verklighet. Pedagogers verbala språk tillsammans med deras 
kroppsspråk, som bör ses som redskap i arbetet, betyder mer än enbart de ord man säger. Det 
handlar till exempel om hur man säger det man säger, i vilket tonläge och i vilket röstläge. 
Låter rösten arg, är den i en hög tonart eller saknar den engagemang. En av de intervjuade 
pedagogerna berättade att hon vid tillsägelse till barnen väljer att sänka sin röst istället för att 
höja den. Hennes erfarenhet kring detta är att hon upplever att barnen då lättare lyssnar på det 
hon säger. Utav detta kan jag dra slutsatsen att det är viktigt, att som pedagog, vara medveten 
om sitt eget beteende gentemot barn. Eftersom vuxna hjälper barnen att förstå världen 
behöver de vuxna vara konsekventa i sitt agerande mot barn, annars kan det leda till förvirring 
och missförstånd hos barnen.  
          Pedagogens handlingar i samband med bekräftelse och beröm har betydelse för barns 
självkänsla och jag-utveckling. Det vill säga att när man ger barn bekräftelse och beröm måste 
det finnas balans mellan prestationer och deras egen identitet. Annars finns det en risk att barn 
ställer prestationskrav på sig själva där de bara ser till sina handlingar och glömmer bort sitt 
eget värde som individ (Söderberg, 2005). 
          Sammanfattningsvis är det viktigt att vara öppen, tydlig och så förstående som möjligt i 
rollen som förskolepedagog. Människan har alltid val att göra och ett av dem kan vara hur hon 
väljer sina ingångsmöjligheter när hon framställer en synpunkt eller åsikt till ett barn. Det kan 
till exempel handla om att förklara eller förmedla något ur en positiv eller negativ synvinkel. 
Personerna som har intervjuats i studien arbetar alla för att skapa ett positivt klimat för barnen 
att vistas i. De försöker vända tillfällen som upplevs som negativa till något positivt istället, 
till exempel när pedagogen gav de lekande barnen ett råd på en annan form av lek istället för 
att avfärda det barnen höll på med. Under den genomförda observationen förklarade 
pedagogen ett bokstöds funktion för barnen, snarare än att påpeka oredan i bokhyllan. Detta 
visar på pedagogens förståelse för hur hon formulerar sig, och att hon är medveten om att det 
är lättare för barn att ta till sig en konstruktiv lösning istället för en tillrättavisning. En annan 
viktigt del för barns identitetsutveckling är deras namn, de förknippar sig själva utifrån sina 
namn. Studien visar att barn som möter sina namn i negativa sammanhang får en sämre 



självkänsla än barn som får höra sitt namn i ett positivt sammanhang. Eftersom namnet har en 
sådan betydelse för barn måste man som vuxen tänka över hur man använder barnens namn.  
Brodin och Hylander (2002) anser även att förskolepedagoger kan skapa bråkstakar genom att 
ofta ge barn tillsägelser. Detta dels för att det tär på barns självkänsla men också på grund av 
att tillsägelserna ofta sker inför de övriga barnen i förskolegruppen. Detta kan då i sin tur leda 
till att de övriga barnen får en negativ bild av det tillsagda barnet, eftersom de vuxna i barns 
närhet är förebilder som barn ser upp till och vill efterlikna.  
           I denna studie har det framkommit att den studerande förskolans olika arbetsmetoder 
inte bara stärker barns självkänsla utan hela barnet som individ. Ett exempel på det är när de 
på förskolan dagligen har veckans stjärnas härlighetsdusch. Där får veckans stjärna ta emot 
positiva kommentarer eller kramar från sina kamrater. Det stärker barnets självkänsla när hon 
får höra goda saker om sig själv samtidigt som barnen som ger responsen övar sig på att dela 
med sig av sina känslor och som Brodin och Hylander (2002) menar skapar de på detta vis 
även en förståelse om ett annat barn.  
          På avdelningen där observationen utfördes syns barns närvaro överallt på väggarna. Där 
hänger målningar av barnen, fotografier på dem och stora bilder där deras kroppar är avritade 
och uppsatta. På detta vis får barnen syn på sig själva som individer samt på sin skapande 
förmåga och kunskap. Med andra ord stimulerar väggdokumentationen både barns självkänsla 
och självförtroende positivt.  
         En annan del av den studerade förskolans profil är att ge barn och föräldrar ett glatt och 
trevligt bemötande på morgonen i hallen. Pedagogerna vill att både barn och föräldrar ska 
känna sig välkomna och bekräftade när kommer. Genom att möta människor med ett leende 
på läpparna signalerar man en känsla av glädje. De positiva känslor som infinner vid sådan 
bekräftelse stimulerar till fler leenden, leenden smittar av sig.  
          För att stärka barns självkänsla använder sig pedagogerna även av massage och 
avslappning, där får barnen möjlighet att finna sig själva och lära känna sin kropp och dess 
förmågor. En god kroppsuppfattning stärker även barnen i sig själva. En av de intervjuande 
pedagogerna påpekar att detta ger barnen möjlighet till stillhet och att få vistas i en lugn och 
behaglig miljö. Brodin och Hylander (1997) menar att vissa barn behöver få hjälp av vuxna 
att varva ner och ta det lugnt en stund. Söderberg (2005) menar att massage och beröring 
avger ett hormon som stimulerar till lugn. Med andra ord ger massage och avslappning med 
vuxnas medverkan barnen en stund för dem att varva ner och finna sig själva. 
          De intervjuade pedagogerna är samspelta, deras sätt att svara på intervjufrågorna visar 
på deras kunskap och engagemang. De har en medvetenhet om sitt eget agerandes påverkan 
på barn. Deras ständiga diskussioner om olika arbetsmetoder som främjar barns självkänsla 
stimulerar dem och stärker dem i deras arbete tillsammans med barnen.  
 
 
 

Metoddiskussion  
För att få svar på studiens frågeställningar har en observation och fyra intervjuer gjorts, en av 
intervjuerna var en provintervju. Studien är skriven med en kvalitativ ansats. Med hjälp av 
dessa metoder har jag nått studies reslutat och fått svar på dess frågeställningar 
         I studien har endast pedagogernas förhållningssätt, arbetssätt och material observerats 
och det med fokus på att stärka barns självkänsla. Under observationen förde jag 
löpandeprotokolls anteckningar och pedagogerna var medvetna om observationen och dess 
syfte. I resultatet från observationen finner jag inga tecken på att pedagogens medvetenhet om 
mitt syfte skulle ha ändrat hennes förhållningssätt gentemot barnen.   
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          Direkt efter besöket för att inte glömma bort något sammanställdes anteckningarna och 
utifrån dem skrevs intervjufrågorna. I efterhand skulle observationen kunnat vara ännu mer 
beskrivande och nyansrik om videokamera använts. Med videokamerans hjälp kunde jag ha 
observerat mer av pedagogens kroppsspråk och ansiktsrörelser.  
         Intervjuerna startades med en provintervju där frågorna och mp3-spelare prövades. 
Detta var givande då jag efter avlyssning fann att det framkom vissa negationer som berörde 
mitt förhållningssätt i några av frågorna. De berörda frågorna omarbetade jag med hjälp av 
följande regler:  

 
- Är frågorna kopplade till temat eller problemformuleringen? […] 
- Är frågorna klara och otvetydiga? […] 
- Är frågorna ledande? […] 
- Kräver frågornas besvarande information och kunskap som intervjupersonerna inte besitter? […] 
- Handlar frågorna om (alltför) personliga och känsliga förhållanden? […] 
- Är frågorna ’laddade’? […] 

(Bjørndal, 2005, s. 95-96). 
 
Därefter utförde jag tre stycken intervjuer med tre förskolepedagoger. De startades med 
Hösts, Regnells och Runesons (2006) råd om att förklara vad syftet med intervjun är och om 
hur datamaterialet kommer att behandlas och bearbetas. Jag tror att de intervjuade genom att 
ta del av denna information fick en djupare förståelse för studiens syfte och deras betydelse 
för studien.  
         Under intervjun blandade jag fasta frågor med bundna svar och öppet riktade frågor, 
med andra ord fördes en halvstrukturerad intervju. Anteckningar fördes då och då, jag 
summerades intervjun för att söka samförstånd med den intervjuande och för att undvika 
missförstånd. När intervjuerna var avklarade sammanställde jag intrycken från intervjuerna 
och därefter renskrives, bearbetades och tolkades de. Jag upplever att jag valde en 
intervjuform som passade mig personligen då min roll som intervjuare var att leda intervjun 
framåt och för att jag i denna form även kunde ändra på frågornas ordningsföljd om det 
behövdes. På detta vis upplevde jag intervjuerna levande och fria men samtidigt höll jag i den 
röda tråden och styrde intervjun i dens riktning. 
         Den kvalitativa datainformationen använde jag dels för att skapa en fördjupad bild av 
den verksamhet som undersöktes och dels för att kunna fånga in de små detaljerna i 
verksamheten. 
 
 
 



Förslag till fortsatta undersökningar  
Denna studie är sedd ur ett vuxet perspektiv då den inriktar sig på pedagogens kunskap om 
sitt förhållningssätt och sin arbetsmetod i syfte att stärka barns självkänsla. Hur upplever då 
barnen självkänslan? Genom att göra en studie som baseras på barns tankar om sina känslor 
skulle man kunna få reda på om barn är medvetna om sina känslor. Hur känns det för ett barn 
när den får beröm för sina handlingar respektive bekräftelse om sitt jag i form av ”jag blir så 
glad när jag ser dig”. Reflekterar barn över sina känslor?  
         En studie som ser på självkänsla ur ett barns perspektiv skulle således kunna fördjupa 
och vidga förståelsen av barns självkänsla. 
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Bilaga  
 

Intervjufrågor  
 

1. Vad innebär en god självkänsla för dig? 
 

2. Vad innebär en sämre självkänsla för dig? 
 

3. Vad är det för skillnad mellan självkänsla och självförtroende? 
 

4. Har du upplevt barn med god självkänsla? 
 

5. Har du upplevt barn med sämre självkänsla? 
 

6. Om, på vilket sätt? 
 

7. Hur förhåller du dig till barnen med dessa upplevelser som kunskap? 
 

8. Arbetar du aktivt och medvetet med att främja barns självkänsla? 
 

9. Om, i så fall på vilket sätt? 
 

10. Kan du berätta om er policy angående självkänsla och självförtroende? 
 

11. Hur arbetar/förhåller du dig till er policy? 
 

12. Har du fått utbildning inom er policy? 
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