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Självkänsla i förskoleåldern 
En studie av förskolepedagogers arbete med barns självkänsla 

Annelie Duhrin 

 

Sammanfattning 
I denna uppsats har jag valt att studera självstärkande inslag i förskoleverksamhetens 
vardag och knyta an dessa till teoretiker som Erikson, Maslow samt Sommer. 
Undersökningen är baserad på tidigare forskning, ovan nämnda teoretiker samt en 
enkätundersökning. Enkätundersökningen genomfördes på en förskola med 16 
pedagoger och kan därför ses som en grund för ett vidare forskningsarbete. Studien 
visade att det vanligaste sättet att stärka barnens självkänsla var att låta dem försöka 
själva innan de fick hjälp av någon vuxen, uppmuntra dem att försöka på nytt samt att 
ge positiv respons när de lyckades. Jag fann av svaren flest anknytningar till Maslow 
samt Sommer, endast några inslag kunde knytas till Erikson. 
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Abstract 

In this examination I’ve chosen to look at educationalists work procedures around 
children’s self-esteem and how to connect those procedures with theorists as Erikson, 
Maslow and Sommer. This examination is based on previous research, the theorists 
mentioned above and questionnaires. The questionnaires were carried out in a preschool 
with 16 educationalists and can therefore be seen as a base for future examinations. The 
study showed that the most common way of strengthen children’s self-esteem is to let 
them try by them selves before any help from an educationalist, encourage them to try 
again and to give them positive response whenever progress was made. Through the 
questionnaires I found only a few associations to Erikson but more to Maslow and 
Sommers.  
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 Inledning 
Följande text är en skildring av ett möjligt scenario under utevistelsen en vanlig dag på 
förskolan: 

På gården till förskolan är det full aktivitet, några barn viner förbi på tvåhjulingar och 
de som ännu inte lärt sig cykla på två hjul trampar ivrigt efter på sina trehjulingar. För 
en del är benen ännu inte tillräckligt långa för att nå ner till tramporna men det tycks 
inte göra något för de verkar nöjda med att bara få sitta på en sadel. Blicken vandrar 
vidare mot sandlådan. Där bakas det kakor och körs med bilar om vartannat och 
emellanåt hörs det någon protest från någon som råkat få sig ett tjuvnyp i farten. Ett av 
barnen reser sig hastigt och marscherar bestämt iväg mot gungorna, där de lite äldre 
barnen gungar för fullt. Efter ett ihärdigt försöka att ta sig upp på gungan lyckas han 
äntligen, och för en kort sekund sitter han och förnumstigt begrundar vad han just 
åstadkommit. Sekunden efter hör man:  

”Fröken? FRÖKEN! Kan du göra fart på mig?”  

”Nej, du får försöka själv först” svarar läraren som så många gånger förr ”Du kan, det 
vet jag! Fråga Rasmus, han kanske kan lära dig gunga!” 

Barnet tittar lite blygt på grannen och sedan tillbaka på förskoleläraren. 

”Fröken, kan du göra faaaart på mig?!” Innan läraren hinner svara berättar pojken i 
gungan brevid grunderna för att gunga: 

”Man gör såhär! Framåt, och tillbaka, framåt, och tillbaka! Det är jättelätt!”  

Den yngre pojken sneglar på sin äldre granne och efter en liten stund ser man hur hans 
gunga börjar röra sig framåt och bakåt. Små, små rörelser men itakt med gungans 
ökande fart börjar också den surmulna minen, som framkallades av lärarens avvisande, 
att bytas ut mot ett allt mer växande leende. 

”Men titta vad du kan!” hörs lärarens röst från andra sidan staketet ”Nu behöver du ju 
inte min hjälp längre! Det känns väl bra?” 

”Ja” mumlar barnet fram tillslut som är helt uppslukad av sin nyvunna färdighet. 

 

Exemplet ovan är bara en händelse av många som sker varje dag på förskolan. Barn lär 
sig klippa, klättra, cykla och sy. Ingenting av detta är något som barnen kan innan, de 
måste prova och öva, ibland går det fortare och ibland tar det lite längre tid. Den glädje 
och stolthet ett barn visar som just erövrat en ny färdighet, är nog tillräckligt bevis man 
som pedagog behöver för att fortsätta uppmuntra till att försöka själv. Men vad är det 
för upplevelse vi får när vi så stolt lärt oss något nytt och insett att ”jag kan ju faktiskt 
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det här själv!”? Den frågan kan säkert besvaras på flera olika sätt men jag har valt att 
titta lite närmare på ett speciellt begrepp, närmare bestämt det som kallas självkänsla. 

 

Redan från start hade jag bestämt mig för att skriva om barn och självkänsla. Tidigare 
erfarenheter från förskolan har gjort mig uppmärksam på att jag ofta fick svaret ”jag kan 
inte”, när jag uppmanade barn att försöka själva innan de fick hjälp. Efter lite tjatande 
och trugande brukade det visa sig att barnen kunde själva, trots deras protester. Jag 
började efterhand fundera på om detta ”jag kan inte” handlade om lathet, eller om 
barnen faktiskt tror att de inte kan. Min nyfikenhet kring detta blev bara starkare och jag 
bestämde mig för titta lite närmare på om det har någon betydelse, rent teoretiskt, om 
jag låter barnet försöka själv, eller spelar det ingen roll? Påverkas självkänslan av mitt 
pedagogiska arbetssätt? Hur arbetar personal på förskolan med barnens självkänsla och 
tar deras arbetssätt stöd i teorin? Talar teoretikerna överhuvudtaget om självkänsla?1 

 

 

Förförståelse 
 

Jag har utgått ifrån att alla människor har av ett Själv, som på ett eller annat sätt går att 
beskriva med ord samt att detta själv är möjligt att påverka. Detta är endast min 
förförståelse och det kan mycket möjligt visa sig att teoretikerna inte delar min mening, 
i så fall hoppas jag att mina frågor ändå kommer att bli besvarade på bästa möjliga sätt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
1 Enligt undersökningar har man knutit an bland annat ätstörningar med dålig självkänsla. (http://web4health.info/sv/answers/ed-

psy-self-esteem.htm) 

De flesta som drabbas av ätstörningar är ungdomar och unga kvinnor. Man kan fråga sig om dessa grupper är mer utsatta eller om 

dessa grupper alltid haft dålig självkänsla? Påverkas den av livssituationen?  

(http://www.apoteket.se/content/1/c6/01/13/67/S4-Psykiatri%204.pdf) 
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Syfte och frågeställning 
Min tanke är att om det går att påverka barnens självkänsla så skulle detta vara en 
värdefull kunskap för all förskolepersonal. Inte minst för de framtida ungdomar som då 
förhoppningsvis skulle utveckla ett starkt själv. Min undersökning kommer inte att 
kunna ge några allmängiltiga resultat, men eventuellt ett avstamp för en mer utbredd 
forskning i framtiden. 

 

Jag kommer att beskriva några olika teoretikernas centrala begrepp och utifrån det 
jämföra och diskutera dess innehåll gentemot den vardagliga verksamheten. Syftet med 
detta är att undersöka relationen mellan teori och praktik.  

 

Frågeställningen är följande: 

1. a) Hur ofta anser sig förskolepersonal använda sig av självstärkande arbetssätt 
i den pedagogiska verksamheten? 

           b) Vilka argument för dessa inslag kan man finna hos teoretiker som Erikson, 
Maslow och Sommer? 
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Tidigare forskning 
Följande kommer en kort redogörelse för två tidigare skrivna uppsatser med olika 
infallsvinklar på ämnet självkänsla. 

Metoder att öka barns självkänsla i skolan (7-8 åringar) 

 (Andersson, Linda, 2003) 

Frågeställning: Kan man med hjälp av självförstärkande övningar och uppmuntrande 
förhållningssätt öka barns självkänsla? 

Undersökningen grundades på enkäter och observationer och resultatet visade, enligt 
författaren, tendenser på att barnens självkänsla ökade. Andersson utgick ifrån 
begreppett ”självkänsla” som hon beskrev som ”upplevelse av självförtroende och 
självsäkerhet eller brister i detta avseende”. Därefter förklarade hon hur man upptäcker 
att ett barn har dålig självkänsla. I sitt avsnitt ”Tecken på bristande självkänsla” 
använder hon beskrivningar såsom bland annat impulsivitet, koncentrationssvårigheter, 
brist på motivation samt grov under-/överskattning av sin kompetens. 
Koncentrationssvårigheter kan, enligt Andersson, uppstå när barn känner frustration 
över upplevelsen att misslyckas, impulsivitet uppkommer då barnet känner sig orolig, 
har svårt att lita på sitt omdöme och tar sig då inte tid att överblicka situationen. Barn 
som inte tror att de kan, tycker att det är meningslöst att ens försöka och därmed tappar 
de sin motivation. Överskattning av sin egen kompetens är, enligt Andersson, en 
försvarsmekanism. Barn som inte kan acceptera sin verkliga kompetens använder sig av 
fantasier och inbillar sig att de är särskillt duktiga på något. Det kan även vara tvärtom, 
barn som har låga förväntningar på sig själva underskattar därmed sin kompetens. 
Utifrån dessa beskrivningar och en enkätundersökning hon gjorde bland elever, kunde 
hon sedan se vilken självkänsla barnen hade innan hon introducerade de självstärkande 
övningarna. Övningarna som hon använde sig av bestod av uppgifter där eleverna fick 
göra självporträtt, beskrivningar av sina familjer, vad de är bra på, vad de tycker om 
med mera. Efter en tid kunde hon genom sina egna observationer, en enkätundersökning 
bland föräldrarna samt ytterligare en enkätundersökning bland barnen, konstatera att 
barnens självkänsla hade ökat något. 

Denna undersökning visar att det går att påverka barns självkänsla genom 
förhållningssätt och säkskilda inslag i verksamheten, vilket gör min undersökning, om 
hur ofta pedagoger anser sig använda självstärkande inslag i verksamheten, relevant. 

 

Självkänsla- en undersökning om hur förskolan arbetar för att stärka 
barnens självkänsla. 

(Berg, Veronica, Stenberg, Elena, 2007) 
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Författarna till denna uppsats utgick ifrån frågeställningen:  Hur arbetar förskolan för 
att stärka barns självkänsla? Studien baserades på kvalitativa intervjuer samt tidigare 
forskning, läroplanen och olika teorier. Resultatet visade att arbetet med barns 
självkänsla ständigt pågår i den dagliga verksamheten genom att träna självständighet, 
acceptera misslyckanden, prata inför andra, initiativtagande med mera. 

 

Författarna sammanställde ett antal intervjufrågor angående förskolans syn på och 
arbete med barnens självkänsla. Intervjupersonerna fick svara på frågor om hur de såg 
på begreppet självkänsla och vad som är viktigt att tänka på när man vill stärka barns 
självkänsla.  I definitionen av begreppet ”Självkänsla” använder de ordet 
självförtroende, vilket även är det ord som används i styrdokumenten de använt sig av, 
som omfattar både självkänsla och självuppfattning. I undersökningen har de däremot 
endast inriktat sig på självkänslan. (Berg, V. Stenberg, E., 2007) 

Resultatet av deras intervjuer kopplade de till Lpfö98, där det bland annat står att 
förskolans arbete ska utveckla tillit och självförtroende hos barnen. Detta gjorde 
personalen genom att låta barnen försöka själva, bekräfta dem varje dag genom 
tillexempel sång och lyfta fram det som barnen var extra duktiga på, för att visa för 
varandra att vissa saker har man lättare för och andra saker måste man kämpa lite med 
för att klara av. 

Denna undersökning gav mig främst ett grundmaterial att utforma mina enkätfrågor 
utefter.  

 

 

                                                                            

                                                           
Teorier 
                                                                                                                                                     
Detta kapitel inleds med en begreppsdefinition av självet och följs sedan av 
beskrivningar av Eriksons, Maslows och Sommers teorier om människans själv. 



 

 6 

Begreppsdefinition 
Följande kommer nu beskrivningar av olika begrepp som förekommer i min 
undersökning samt en definition av vad som kännetecknar bra självkänsla och varför 
detta kan vara viktigt. Ordet Själv förekommer i många olika kombinationer och nästan 
varje teoretiker använder sig, enbart eller delvis, av nya begrepp. Under arbetets gång 
har jag bland annat stött på begrepp som självkänsla, självförverkligande, självtillit, 
självmedvetenhet, självförstärkning, självaktualisering, självkoncept, självaktning och 
självbild. I min analys kommer jag främst att använda mig av begreppet självkänsla 
eftersom jag anser att detta begrepp rör olika delar av självet och hänvisar inte till en 
särkild teoretiker utan är ett allmänt använt begrepp. 
 

Självet 

Wikipedias ordlista definierar Självet som ett ”maktcentrum och omsluter både det 
medvetna och omedvetna” samt som en ”arketyp2 för enhet och helhet hos 
personligheten”.(http://wikipedia.org) Självet blir då något som präglar oss i vår 
tänkade och agerande och den del som självkänslan grundar sig i.  

 

Självkänsla, Självtillit 

Egedius förklarar begreppet självkänsla på följande sätt i Psykologilexikonet; 
”Upplevelsen av självförtroende och självsäkerhet eller brister i detta avseende. Man 
har god eller dålig självkänsla, accepterar vissa sidor hos sig själv men inte andra 
osv.” Som synonymer har han skrivit; självuppfattning, självtillit, självförtoende, 
självvärdering. (Egedius, 1995) 

Begreppet självtillit handlar om att förlita sig på sin egen förmåga att lösa de situationer 
som uppkommer i livet. Självet kan tolkas som de äldre delarna i det mänskliga psyket 
till skillnad från det långt senare utvecklade medvetandet.( http://wikipedia.org) 

Jag anser att begreppen självkänsla och självtillit kan anses vara synonyma, enligt 
Egedius beskrivning, samt att självkänsla handlar om att förlita sig på sin egen förmåga. 
Egedius menar dock att man kan ha ”brist på” upplevelse av självförtroende och 
självsäkerhet. Detta tyder på att han har ett normtänkande vilket jag anser begränsar min 
möjlighet att genomgående använda mig av hans beskrivning. 

Definition av god självkänsla 

 
Barn en god självkänsla när de lär sig att de har förmågor och kunskaper som är viktiga 
för andra, när de ser sig som kapabla. Detta lär dem sig genom att få tillfällen att 
upptäcka sin starka sidor och nya förmågor. När de förstår att de är betydelsefulla för 
närstående, vilket de gör när de känner sig behövda och sedda och att de hör ihop med 

                                                
2 Arketyp är ett begrepp som utvecklades av CG Jung och förklaras som ett nedärvt sätt att tänka och känna, en 

urbild, urtyp. 
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andra människor, så främjas utvecklingen av en bra självkänsla.(Ekman, 2000, Bärmark 
1985, Erikson 1982, Sommer 1997) 

Utifrån denna beskrivning kan man tänka sig att förskoleverksamheten erbjuder dagliga 
tillfällen som främjar utvecklingen av en bra självkänsla.  

 

Varför är det viktigt med bra självkänsla? 

 
 Barn som känner att de duger och är medvetna om sitt värde har större förväntningar på 
framtida möjligheter. Dessa barn är duktigare än andra barn, som är lika begåvade men 
har sämre självförtroende, och de ger inte upp lika lätt. Dessa barn känner tillit till att 
klara av nya utmaningar och det egna omdömet, är sällan oroliga inför nya situationer 
och varken under- eller överskattar sin kompetens. De kan hantera personliga misstag 
och lägger inte skulden på sig själva, de ställer ofta frågor och klarar av att jobba 
självständigt.(Apter, 1997) 

Denna beskrivning stämmer överens med den bild jag har av ett positivt förhållningssätt 
till sig själv. Man kan även tänka sig att dessa argument går att använda som 
observationsunderlag för att avläsa hur barnen på förskolan förhåller sig till sin egen 
kapacitet samt att pedagogernas arbetssätt bör vara utformat så att de utvecklar dessa 
förmågor hos barnen.  

 

 

Erik H Erikson 

 
Eriksons tankar grundar sig i Freuds psykosexuella teori men utgår från ett mer 
psykosocialt synsätt. Han intresserar sig för jaget och egos betydelse för 
identitetsformningen samt omgivningens betydelse för denna. Erikson kallar även sin 
teori för ”kristeori”. Han talar om människan som ett socialt väsen och samhällets 
påverkan på barnet. Erikson använder begrepp som ”ego” (-kvalitet) och ”identitet” (-
sutveckling), vilket jag tycker går att jämföras med självtillit och självkänsla. 
Egokvalitet omfattar förmågan att möta och lösa senare stadiers existenskriser och han 
menar att man lägger grunden till denna redan vid födseln och förhållandet till modern, 
vilket idag antagligen skulle uppfattas mycket kontroversiellt och istället beskrivas som 
moders- eller fadersfiguren.(Jerlang, 2006) 

Följande citat betonar vikten av Eriksons tanke om att människan formas både av 
tidigare upplevelser och nuet: 

”Varje steg i utvecklingen som bekräftas erfarenhetsmässigt och språkligt validierar 
inte bara det omedvetna jaget utan också det medvetna jag som är självmedvetandets 
fasta centrum, denna kombination är lika avgörande för vårt psykiska liv som 
andningen för vår psykiska existens.”(Erikson, 1982) 
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Detta citat påpekar vikten av att utveckla vårt själv och att detta är något som går hand i 
hand med hela vår utveckling. Vår utveckling påverkas både av de tankar och 
upplevelser som uppenbarar sig här och nu, men de formas av vad vi upplevt tidigare. 

Gåendets konst måste, precis som allt annat man lär sig under utvecklingens lopp, bidra 
till en självkänsla som motsvarar insikten att man lär sig ta de rätta stegen mot en social 
och produktiv framtid och förvärvar en psykosocial identitet på vägen. Barnet får 
efterhand en inre struktur där det skaffar ett jagideal som, i förhållande till omvärlden, 
talar om när barnet ska vara stolt eller ängslig och senare utbildar förmågan att hitta och 
lita på sitt överjag. (Erikson, 1982) 

 

Barnet uppfattar sitt själv i ljuset av ett annat själv, vilket sker genom samspel. Det 
första samspelet som sker är mellan modern och barnet. Dessa fortsätter sedan i olika 
former (med andra människor) under alla stadier i livet. Erikson menar att det är denna 
jagupplevelse som utgör grunden för människans rituella och estetiska behov av en allt 
genomsyrande kvalitet som han kallar ”det numinösa”: fläkten av ett heligt väsen. Det 
numinösa försäkrar oss gång på gång om att det separata överskridits men samtidigt 
som det särskilda bekräftas, och därmed om själva grunden för upplevelsen av ett 
medvetet jag. Så småningom måste barnet lära sig att kontrollera sig själv och lära sig 
vad som är tillåtet eller inte. Denna förmåga utvecklar barnet i betydelsefulla relationer, 
både mellan äldre barn och vuxna. I detta stadium kan de uppstå störningar då vissa av 
barnets grundläggande val tillgodoses men på bekostnad av vissa områden av 
egenviljan. (Erikson, 1982) 

Erikson menar alltså att vi utvecklar vårt själv genom andra. Genom andras bekräftelse 
på vad som är rätt och fel kan vi själva skapa oss en inre struktur att förlita oss på. Detta 
är intressant eftersom det betyder att vi blir ”produkter” av vår omgivning, vilket ger 
förskolan en oerhört betydelsefull roll för barnet och samhället i helhet. 

 

Föreligger det en brist3 i förmågan att relatera den inre strukturen till omgivningens 
normer så kan det antingen leda till en tvångsmässig lydnad eller tvångsmässig 
impulsivitet. Under detta stadium utvecklar vi även förmågan att acceptera vårt samvete 
som en form av rättsväsen fö vårt inre. Det rättsliga elementet är ett inneboende inslag i 
männsikans psykosociala anpassning men även här kan ritualismen ta över och bidra till 
tvångsmässighet iform av en individ som är alltför strikt eller eftergiven. I den så 
kallade lekåldern lär sig barnet vilka lekintentioner som kan delas med andra och vilka 
som kan påtvingas dem. Lekens ritualiserningsförmåga är barnens motsvarighet till de 
vuxnas förmåga att hantera erfarenheter genom exempelvis modellsituationer.( Erikson, 
1982 ) 

                                                
3 Eriksons teori bygger på tanken om den normala människan gentemot den sjuka. Vi föds sjuka men med rätt förutsättningar kan 

du bli mer eller mindre normal, därför använder han uttryck som ”brist på”.(min anm.) 
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På förskolan använder sig pedagogerna av ritualiseringar genom att tala om för barnen 
vad som är rätt och fel och sedan se till att barnen lär sig detta.  

Enligt Erikson hänger självkänsla ihop med vissa till stor del genetiskt betingade 
personlighets- eller temperamentsfaktorer. Genom tillräckligt med ovillkorlig kärlek 
från föräldrar skapas ett integrerat själv och stabil, god självkänsla. Vi reglerar vårt 
beteende i syfte att bevara en positiv självbild (presentation av oss till världen) vilket 
motiverar vårt beteende.(www.mdh.se) 

Man kan fråga sig hur mycket kärlek som är tillräckligt för detta ändamål och måste 
denna kärlek komma från en förälder? Har ett barn utan föräldrar ingen möjlighet att 
skapa en stabil och god självkänsla? Om detta stämmer borde min undersökning visa att 
mycket få eller inga inslag i förskoleverksamheten är ämnade att stärka självkänslan. 

 

 Abraham Maslow    

 
 
Maslow menar att alla är fria att bilda sin egen personlighet och drivkraften till detta är 
motivation. Hans teori kallas därför för ”Motivationsteori”, allt handlande vi gör har sin 
grund i motivation. Personligheten får vi genom arv och miljö. Maslow använder ordet 
”själv” och ”självförverkligande” i sin teori, där behovet av självförverkligande först 
kommer då de fysiologiska- och de sociala behoven är tillfredsställda samt frågorna: 
Vad kan jag? Hur fungerar jag tillsammans med andra människor? är besvarade. Alla 
dessa fyra steg måste vi gå igenom för att vi ska bli ”hela” människor och drivkraften 
är, som tidigare nämnts, motivation. Vår motivation präglas av: Bristbehov (hunger, 
törst etc), Växtbehov (saker som verkar självförverkligande exempelvis intressen) samt 
Egenvärdesbehov (känslan av att duga till och att andra värdesätter det man gör). De 
basala behoven är medfödda (hunger, törst med mera) men inte förmågan att 
tillfredsställa dem. Genom att lära sig tillfredsställa sina behov skapas en så kallad 
positiv identitesutveckling. (Jerlang, 2006) 

En positiv identitetsutveckling borde, enligt min mening, innebära en positiv utveckling 
av självkänslan. 

Maslow antar att människan är hjälplös i grunden men av naturen god och att det är 
samhället som förtrycker människans goda natur. Han menar att livets mening är 
individens väg till sjävlförverkligande och självkännedom, men dessa förutsättningar är 
olika beroende på samhället och det sociala liv individen ingår i. Människans upplevelse 
av verkligheten är starkt färgad av var någonstans på behovsskalan man befinner sig. Är 
behovet av trygghet ouppfyllt kommer detta att färga hennes verklighetsupplevelse. 
Människan har däremot en inneboende drift att vilja förverkliga sig själv. (Bärmark, 
1985) 

 

Enligt Maslow har självet två huvudaspekter; kunskaps- och värderingsaspekten. 
Kunskapsaspekten handlar om självkonceptet och värderingsaspekten handlar om 
självkänsla. Självkonceptet besvarar frågan: Hur är jag? Den innehåller information, 
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minnen och föreställningar om en själv, både faktiska och möjliga. Självkänslan är 
känslan av egenvärdet och besvaras genom frågan: Hur mycket gillar jag mig själv? 
Svaret på detta får individen både genom andras värderingar och acceptans samt genom 
egen kompetens.(www.mdh.se) 

Maslows definition av självkänsla visar att man har en balans mellan tron på den egna 
förmågan samt en föreställning om hur andra ser på mig. Detta är intressant eftersom 
det visar att självkänslan påverkas både av de egna tankarna och av andras, alltså inte 
enbart det ena eller det andra.  

 

Presentationerna av Erikson och Maslow följs nu av ytterligare ett teoretiskt perspektiv, 
som bygger på en kritik av normalitet som grundantagande, vilket fram tills nu har 
dominerat. 

 
 

Dion Sommer 

 

Både Erikson och Maslow använder sig av uttrycket ”brist på” i sina beskrivningar av 
behov och utveckling. Detta förutsätter att det redan finns något som är det ”normala” 
oavsett om det är i förhållande till barnet eller i förhållande till samhället. I båda fallen 
är det barnet som ska lära sig att anpassas till omgivningen, med hjälp av omgivningen. 
Min tredje teoretiker har jag valt att ta med eftersom han är av en helt annan uppfattning 
om barnets kompetens än de två tidigare nämnda. Dion Sommer tar avsånd från den 
normalitetsdiskurs som de tidigare beskrivna teoretikerna präglas av och har istället ett, 
så kallat, ekologiskt tänkande kring barnets utveckling. 

 

Sommer ifrågasätter de stora grundteoriernas universalism, det vill säga att utvecklingen 
är allmängiltig och oberoende av tid och plats. Han menar att teoretiska generaliseringar 
blir tvivelaktiga när de inte tar hänsyn till de sammanhang som barnen studeras i. 
Utveckling är, enligt honom, inte ett uttryck för samma fenomen i olika kulturer utan 
måste uppfattas tvärkulturellt och därmed infogad i olika tolkningssammanhang. Barn 
påverkas på olika sätt inte bara mellan olika kulturer utan även mellan olika samhällen. 
Hans tankar grundar sig i teorin om att barnet är kompetent redan från början, han talar 
om det ”resilienta”(motståndskraftiga) barnet vilket inte alls påverkas negativt på längre 
sikt av enskilda trauman och negativa händelser. Dessa kan, enligt honom, vara 
betydelsefulla under tiden de pågår, men de förklarar inte hur det går för barn på längre 
sikt. Däremot menar han att det finns gränser för barns flexibilitet och 
anpassningsförmåga. Ackumulerad stress och negativ påverkan under barndomen 
kommer efterhand att påverka utvecklingsprocessen negativt. (Sommer, 1997) 

Han nämner dock inte vad han menar med negativ påverkan eller vad han syftar på med 
begreppet utvecklingprocess. Det intressanta är dock att det, enligt Sommer, krävs 
relativt mycket för att barn ska påverkas negativt men han nämner inget om hur mycket 
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som krävs för att barn ska påverkas positivt. Påverkas barn inte överhuvudtaget? Är 
hela tanken om att barn påverkas, oavsett om det är positivt eller negativt, förlegad? 

Enligt Sommer är självet medfött och barnet kan mycket tidigt uppleva delar av sitt 
själv i samspelet med andra, han delar inte heller uppfattningen om det 
moderscentrerade barnet där relationen till modern är den avgörande för hur barnet 
kommer att utvecklas senare i livet. Han säger att ”det upprepade och tillitsfulla 
förhållandet till en kärna av förpliktade vuxna utgör under barnets uppväxt basen för 
dess förmåga att möta nya människor och miljöer.” (Sommer, 1997) 

 Utifrån Sommers perspektiv borde förskolepersonalen se till att barnen får möjlighet att 
utveckla sina inneboende talanger och uppmuntra barnens individualitet. Om man utgår 
från att barn inte är lättpåverkade, varken åt det ena eller andra hållet, betyder det att 
pedagogerna behöver använda sig av ett arbetssätt som håller att genomföra 
systematiskt under en längre tid.  
 

  Sammanfattning 

 
Sammanfattningsvis kan man säga att ett barn med god självkänsla har klart för sig att 
de är kapabla och de förstår att de är betydelsefulla för närstående. Både Erikson och 
Maslow delar tanken om att vi föds hjälplösa och med hjälp av omgivningen växer vi 
upp till ”normala” individer som har lärt sig att anpassa sig efter samhällets normer och 
värderingar. Erikson anser att den vuxna måste hjälpa barnet att bli en normal människa 
medans Maslow menar att den vuxnas arbetssätt är att hjälpa barnet att kunna hjälpa sig 
själv. Sommer anser i motsats till detta att vi är kompetenta redan från födseln. Det 
finns inget som är ”normalt” utan barn är resilienta och utvecklingen sker i samspelet 
med andra, samt den kultur som omger barnet. De vuxnas arbetssätt är att se till att 
barnet för möjlighet att bli sig själv genom att bygga upp tillitsfulla relationer som låter 
barnets individualitet blomma. Med detta som grund kommer jag nu att undersöka 
följande: 

 

• Hur ofta anser sig förskolepersonal använda sig av självstärkande arbetssätt i 
den pedagogiska verksamheten ? 

• Vilka argument för dessa inslag kan man finna hos teoretiker som Erikson, 
Maslow och Sommer? 
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Som utgångspunkt för min analys kommer jag att använda mig av: 

Erikson: Förskolepedagogens arbetssätt ska hjälpa barnet att bli en normal människa. 
Barnet behöver hjälp både i medgång och motgång för att genom självmedvetenheten 
utveckla ett normalt förhållningssätt till sig själv.  

Maslow: Förskolepedagogens arbetssätt ska vägleda barnet till att bli en hel människa. 
Barnet kan bara bli bättre men behöver hjälp till självhjälp. 

Sommer: Förskolepedagogens arbetssätt ska se till att barnet får möjlighet att utveckla 
sina inneboende kvaliteter. Barnet skapar själv sin framtid och självkänsla bygger på 
resiliens. 

 

Följande kommer nu en beskrivning av de teoretiska grunderna för mina enkätfrågor. 

 

Motivering av enkätfrågor 

 
Frågorna som jag ställer i mitt formulär är formulerade utefter vad förskolelärare 
tidigare svarat att de arbetar med för att stärka barnens självkänsla. Dessa påståenden 
har jag sedan motiverat med hjälp av litteratur av Apter (1997), Jansson(1997), 
Brodin(2002) och Taube(1984), men mina huvudteoretiker är Erikson, Maslow och 
Sommer, vilka jag även kommer att utgå ifrån i analysen. Frågeformuläret består av tio 
frågor samt en avslutande rad för övriga kommentarer. Jag har försökt utforma enkäten 
lättöverskådlig, samt formulera frågorna så lättförstådda som möjligt för att undvika 
missuppfattningar. Nedan förjer en kort beskrivning av frågan samt en motivering till 
varför den är relevant i för min forskning. I enkäten är frågorna ställda dirket till 
pedagogen och inte hur man arbetar i allmänhet i på förskolan, vilket det kan tolkas som 
i förkortningarna av frågorna nedan. För exakt formulering av frågorna se Bilaga 1. 

 

1. Hur ofta tränas barnens självständighet?                                                                     
Att våga ta risker och utmana sin rädsla samt att uppleva att man vågar testa egna och 
andras känslor är enligt Brodin en av drivkrafterna till utveckling. Genom att träna 
självständighet sätts den egna förmågan på prov och genom att försöka själv riskerar 
man att misslyckas, men man har även chansen att uppleva en ny ”erövring”. (Brodin, 
2002, Bärmark, 1985) 

 

2. Hur ofta ges barnen feedback?                                                                                  
Barn behöver bland annat positivt tänkande och mycket självberöm. Barnen ska enligt 
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Apter, intala sig själva att de är ”underbara” och fantastiska”. Detta kan de dock inte 
säga till sig själva eftersom de inte upplever det så och är därför beroende av 
omgivningens gensvar på sin kompetens (Apter, 1997, Erikson 1982) 

 

3. Hur ofta uppmuntras självständiga aktiviteter?                                                            
Att arbeta självständigt stärker tron på den egna initiativförmågan.(Apter 1997) Brodin 
påstår också att alla glada upplevelser, både individuellt och i grupp, verkar positivt på 
självkänslan.(Brodin, 2002, Sommer, 1997) 

 

4. Hur ofta övas barnens förmåga att acceptera misslyckanden?                                 
Genom att öva barnens förmåga att acceptera misslyckanden lär sig barnet att lita på sig 
självt och att se händelsen som en engångsföreteelse som av olika orsaker inte lyckades 
istället för att känna sig värdelös för att inte ha klarat av det. (Apter, 1997, Sommer, 
1997) 

 

5.Hur ofta uppmuntras barnen att försöka på nytt?                                                  
Jansson menar att den största positiva påverkan på självkänslan är känslan av framgång. 
Varje gång man upplever att man har lyckats eller klarat av något som man aldrig 
tidigare klarat av eller gjort, blir självkänslan stärkt.(Jansson 1997, Bärmark, 1985) 

 

6. Hur ofta introduceras nya metoder/material?                                                              
Jansson anser att det är varje lärare, förälder och ledares uppgift att hjälpa varje barn att 
hitta sina inneboende kvaliteter. Genom att ge barnen nya individuella uppgifter som det 
har goda chanser att lyckas med hjälper man barnet att växa och utvecklas och på så vis 
även att stärka självkänslan.(Jansson, 1997, Erikson, 1982) 

 

7. Hur ofta engageras barnen i rollekar?                                                                                    
Att få öva sig på att bli sedd, såsom i rollekar där någon är huvudpersonen, är enligt 
Jansson ett viktigt förstadium till att kunna berätta om sina tankar och uttrycka sina 
åsikter. Barnet blir både sedd och lyssnad på, annars fungerar ju inte leken. Barnets 
självkänsla stärks när de får agera inför gruppen och känner att de vågar berätta, barnet 
märker att det jag står för och säger även är betydelsefullt för andra.(Jansson, 1997, 
Bärmark 1985) 

 

8. Hur ofta bekräftas varje enskilt barn?                                                                       
Taube anser att det är bra om varje barn blir uppmärksammat dagligen. Det kan vara ett 
leende eller en vänlig nick och detta lär barnen att reagera positivt (bland annat genom 
att känna sig sedd). (Taube, 1987, Bärmark, 1985, Sommer, 1997)  

 

9. Hur ofta lyfts barnens talanger fram inför de andra?                                              
Enligt Taube är det viktigt att barnen får möjlighet att ”glänsa” inför sina kamrater, 
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detta lär barnen att vi alla har svaga och starka sidor, samtidigt som det stärker barnens 
självkänsla.(Taube, 1984, Sommer 1997) 

 

10 Hur ofta utförs andra moment i syfte att skapa en ”jag kan själv”-känsla?          
Denna fråga valde jag för att se på vilka fler sätt man kan arbeta med självkänsla. 
Eftersom alla har sina egna tankar och ideer tänkte jag att det kunde vara intressant att 
se om man kunde koppla även dessa till litteraturen. 

 

Metod 
Första steget var att begränsa mig. Under arbetets gång insåg jag mer och mer hur 
viktigt det är att specificera sin fråga när man vill undersöka något. Vad var det då jag 
ville undersöka? Exakt? För det första ville jag ha användning av kunskaperna jag fick 
genom uppsatsskrivandet i det kommande arbetslivet så min första tanke blev då ”Hur 
kan jag som pedagog stärka barnets självkänlsa?” som problem blev då vem som ska 
svara på detta och enligt vem är barnets självkänsla stärkt? Hur mäter man 
överhuvudtaget självkänsla? Kanske skulle jag till och med komma fram till att det inte 
finns något att göra, antingen för att det visar sig vara medfött och icke påverkningsbart 
eller så existerar inget som kan kallas självkänsla, det kanske endast är ett påhittat 
uttryck. 

 

Frågan levde vidare och efter ett tag utvecklades den vidare till: ”Vad kan jag som 
pedagog göra för att stärka barnets självkänsla utifrån utvecklingspsykologiska 
aspekter?. Jag började studera fyra olika teoretiker; Homburger Erikson, Maslow, 
Vygotskij och Stern men insåg ganska snart att detta var en djungel av olika ”själv-” 
ord: självkänsla, självförverkligande, självtillit, självmedvetenhet, självförstärkning, 
självaktualisering, självkoncept, självaktning, självbild är bara några exempel, vilket 
ledde till att jag bestämde mig för att ”Självet” som begrepp skulle bli utgångspunkten i 
mitt arbete. 

 

Fram till detta konstaterande hade jag varit fast besluten om att göra en litteraturstudie 
av dessa fyra teorier men jag insåg att jag hade ännu för lite material att basera en sådan 
studie på. Jag funderade då på att knyta an dem med Lpfö, vilket i sin tur ledde till ett 
beslut om att göra en enkätundersökning bland förskolepersonal, där frågorna skulle 
handla om arbetet med självstärkande övningar. Ideén till detta fick jag när jag läste en 
uppsats som baserades på intervjusvar om olika förskolelärares arbetssätt för att stärka 
barnens själv. Jag valde att formulera mina enkätfrågor utifrån de svar som författarna 
till den ovan nämnda uppsatsen fått vid sina intervjuer och sedan knyta an dessa till de 
teorier jag tidigare valde att studera. Författare som Apter (1997), Jansson (1997), 
Brodin (2002) och Taube (1984) använde jag mig av för att påvisa hur man kan 
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motivera de enkätfrågor som jag valt. Dessa olika författare beskriver genom vilka 
metoder och i vilka sammanhang som barnen stärker sin självkänsla.  För att inte få för 
många teoretiker att hänvisa till i min analys har jag i min motivation av enkätfrågor 
även knytit an till mina huvudteoretiker; Erikson, Maslow och Sommer. På grund av för 
kort om tid hade jag inte möjlighet att genomföra en observation, vilket annars kunde 
varit relevant för min forskning. 

 

Efter detta valde jag bort Vygotskij eftersom jag inte ansåg honom relevant för min 
undersökning längre och istället ersatte jag hans teori med Dione Sommer som kontrast 
till Maslow och Erikson. Vygotskij talar mycket om leken och lekens betydelse för 
barnets utveckling i allmänhet, det var dock svårt att finna hans specifika tankar om 
självet. I slutet ansåg jag även Stern överflödig eftersom hans grundtankar går igen i 
Sommers teori.  

 

Tillvägagångssätt 
 

För att få svar på mina frågor kommer jag att använda mig av litteratur, internet samt 
enkätfrågor. Jag kommer att dela upp min studie av de olika teorierna i delar. Jag 
kommer att beskriva de olika teorierna och dess centrala begrepp (som jag nämnde 
tidigare) samt att strukturera upp hur de ser på självet. Jag utgår ifrån att alla anser att 
det finns någon form av själv (eller likvärdigt) hos människan och jag har försökt att 
hitta teoretikernas beskrivningar av detta.  

 

Enkäterna utformade jag med så tydliga frågor som möjligt.(Ejlertsson, G., 2005) 
Frågorna kommer att följas av svarsalternativ såsom ”dagligen”, ”veckovis”, 
”månadsvis” och ”aldrig”. Detta för att så många som möjligt ska ta sig tid att svara 
eftersom det då går snabbt att fylla i, samt att det är enkelt för mig att läsa av och 
sammanställa. Jag har valt att använda mig av benämningen ”förskolepedagoger” i min 
undersökning då jag även ville innefatta barnskötare. Detta för att dessa utgör en stor 
del av verksamheten och tillbringar mycket tid i barngrupp vilket betyder att barnen 
utsätts för deras arbetssätt under stor del av dagen. 

Förskolan jag valde att genomföra enkätundersökningen på är en förskolan där jag själv 
arbetar på. Orsaken till detta var tidsbrist och det var då enklast för mig att ta kontakt 
med en förskola jag redan var bekant med. Detta kan förstås medföra att jag påverkas av 
min tidigare syn på förskolans arbetssätt när jag genomför analysen, men jag har försökt 
att vara så objektiv som möjligt.  

Nästa steg kommer att bli att jämföra mina frågor och de olika teorierna med 
enkätsvaren för att se om något av dessa arbetssätt dominerar eller om det finns inslag 
av alla. 
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I sökandet efter material till min uppsats har jag använt mig av databasen Google, 
Google scholar samt Lhs e-arkiv och använt mig av sökorden barn, självkänsla, själv 
och förskola. 

 

 

Källkritik 

 
Internet är en vansklig informationskälla då jag måste försäkra mig om att källorna är 
tillförlitliga, exempelvis genom att använda mig av välkända källor. Av den 
anledningen kommer min faktadel till största delen baseras på litteratur skriven av 
författare som kommit så nära huvudkällan som möjligt. Den information jag hämtat ur 
Jerlangs bok (Jerlang, E. M fl, 2006) innehåller inga citat i original från diverse 
teoretiker, men enligt de övriga källor jag använt angående diverse teoretiker (Bärmark, 
1985 samt Erikson, 1982) så anser jag Jerlangs tolkningar trovärdiga. 

 

Ett problem med enkätundersökningar är att jag inte kan veta hur ärliga svaren är, men 
jag måste utgå från att de är sanningsenliga (Ejlertsson, G., 2005). För att minimera 
risken att få oärliga svar har jag använt mig av forskningsetik och följt de 
forskningsetiska reglerna om kravet på information, samtycke, konfidentialitet och 
nyttjande (Ejlertsson, G., 2005). Min undersökning är dessutom mycket liten och jag 
kommer inte att kunna dra några generella slutsater om förskolans versamhet i stort, 
däremot kan den vara ett första steg mot en mer omfattande undersökning i framtiden. 

 

 

 

Enkätundersökningen: 
 
 
Enkätundersökningen genomfördes på en förskola där alla anställda i barngrupp ombads 
svara på enkäten. Av 16 tillfrågade fick jag 15 svar, den som inte lämnade svar kunde 
inte delta på grund av sjukskrivning.  

 

 

Eftersom undersökningen ägde rum i början på hösten var inskolningarna avslutade 
vilket gjorde tidpunkten för enkäten passande. Jag delade ut och samlade in enkäterna 
personligen för att öka mina chanser att få in så många besvarade enkäter som möjligt. 
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Enkätutformning (se bilaga 1) 
 
Enkäten består av fleralternativsfrågor där besvararen ska ringa in det påstående som 
stämmer bäst in på dennes arbetssätt. 

 

 

Resultat: 
Resultatet av enkätundersökningen visade följande: 

 

På fråga 1 och 2 svarade samtliga att detta ingick som en del av den dagliga 
verksamheten. Barnen får tillexempel försöka själva innan de får hjälp samt positiva 
utrop när de gör framsteg. 

 

Fråga tre visade att positiv uppmuntran till självständiga aktiviteter utövas dagligen av 
87 % och veckovis av 13 %. 

 

Angående frågan om huruvida pedagogerna övar barnens accepterande av misslyckande 
svarade 67 % dagligen och 33 % veckovis. 

 

Samtliga uppmuntrade barnen dagligen att försöka på nytt om de inte lyckades på första 
försöket. 

 

En femtedel (20 %) av de tillfrågade uppgav att de dagligen introducerade nya metoder 
och/ eller material i syfte att barnen ska finna något som de är duktiga på, av de övriga 
svarade hälften (40 %) veckovis och hälften (40 %) månadsvis. 

 

Drygt en tredjedel (33 %) svarade att de dagligen engagerade barnen i olika rollekar. 
Lika många (33 %) svarade varje vecka och knappt en tredjedel (27 %) svarade 
månadsvis. En knapp tiondel (7 %) svarade inte alls på frågan. 

 

Att bekräfta varje enskilt barn dagligen ingick i samtliga pedagogers arbetssätt. 
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60 % svarade att de lyfte fram barnens talanger inför de andra barnen dagligen, 26 % 
veckovis och 7 % månadsvis. 7 % svarade inte. 

 

På den sista frågan angav knappt nio av tio (87 %) att de utövade andra moment i 
verksamheten i syfte att skapa en ”jag kan själv”-känsla hos barnen, varav åtta av dessa 
gjorde det dagligen (80 %) och de övriga veckovis (7 %). 13 % uppgav ingenting. 
Förslag på dessa moment var bland annat; Matsituationer, toalettbesök, på- och 
avklädning, matlagning, dukning och pyssel. 

Analys: 
 

Man kan se att på den förskolan jag har undersökt arbetar alla i personalen med att 
barnen ska försöka själva innan de får hjälp av en vuxen. Att behöva försöka själv blir 
en utmaning för barnet och jag tycker att man kan likna det med vad Erikson uttrycker 
som kriser. Kriser kan vara av både större och mindre art och att försöka genomföra 
något som man inte ännu har lärt sig är jobbigt, betydligt lättare är det ju om någon 
vuxen hjälper till. Men om man ber om hjälp, men inte får det, tvingas man att lita på 
sin egen förmåga. Klarar jag mig på egen hand går jag stärkt ur ”krisen” och blir 
medveten om att jag klarade av det på egen hand. Men om barnet inte skulle klara av 
uppgiften skulle detta kunna leda till att barnet känner sig misslyckat och enligt Erikson 
utgöra mer skada än nytta på barnets självkänsla. Sommer å sin sida skulle ha sagt att 
detta bara är bra eftersom han anser att alla barn har förmågan att ”överleva” nederlag. 
Om man tränar på dessa mindre kriser såsom att knyta skorna, hänga upp jackan och 
knäppa byxorna så kanske detta bidrar till att barnet litar på sin egen förmåga och tillslut 
försöker själv innan det ber om hjälp. Eftersom samtliga av de deltagande i 
undersökningen svarade att de gav positiv feedback när barnen gjorde framsteg så bidrar 
man även till att skapa det jagideal som Erikson talar om. Barnen lär sig genom de 
vuxnas respons om de ska känna sig stolta eller ängsliga. Om det verkligen är så kan jag 
dock inte svara på eftersom jag inte riktade undersökningen på detta, jag skulle också 
behöva följa dessa barn under en mycket längre tid för att ha en möjlighet att urskilja ett 
eventuellt samband. 

 

Enligt min tolkning av Maslow så skulle beröm och positiva utrop kunna ge ytterligare 
en motivation för barnet att ge sig hän åt nya utmaningar. Att få bekräftelse från 
omgivningen är en del av självförverkligandet och ger förtroende att våga testa sina 
gränser. Jag tror däremot att om motivationen enbart består i att få beröm så har barnet 
lärt sig att värdera produkten och inte den ansträngning som ligger bakom. Erikson 
kallar detta för vår presentation av oss själva för omvärlden och den vill vi ska vara 
positiv. Som jag förstår Maslow så är det den inre motivationen som driver oss men den 
påverkas också av omgivningen. Att göra framsteg och få beröm ger en självbekräftelse 
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både iform av att jag själv lyckades inför mig själv men också att andra såg att jag 
försökte och lyckades. Om barnen inte skulle ha den motståndskraft som Sommer 
menar att alla barn har, så skulle nog för mycket beröm kunna bidra till alltför ensidig 
bekräftelse av självet och på så vis göra barnen till produkter av omgivningen. 

 

När barn lyckats med något de inte klarat av tidigare har de tagit ett nytt steg 
erfarenhetsmässigt och självkänslan har fått en positiv knuff. Genom att uppmuntra 
barnen att försöka själva visar man även att jag som vuxen tror på barnets förmåga att 
klara uppgiften. Sommer anser att barnet läser av sin omgivning och om barnet känner 
att den vuxna tror att det kommer att lyckas med uppgiften, ger det barnet  tryggheten 
att våga försöka. När man låter barnen försöka själva och uppmuntrar dem att försöka 
igen tills de lyckats, skapar man ett tillitsfullt förhållande till barnet, där barnet kan 
bygga upp ett förtroende till sin egen kapacitet, jag tror att barn vet vad de kan men inte 
vad de är förmögna till. 

 

Enligt Erikson skapas ett integrerat själv och en stabil självkänsla genom ovillkorlig 
kärlek från föräldrarna, medan Sommer anser att det är de tillitsfulla relationerna till 
närstående som är viktiga för barnet. I Eriksons fall skulle det då betyda att 
förskolepersonalens kärlek inte skulle vara betydelsefull för barnets självkänsla. Om nu 
detta skulle stämma är arbetet med barnens självkänsla överflödigt på förskolan? Och då 
kan man även fråga sig varför man då arbetar med detta? Beroende på valet av synsätt 
och vilket teoretiskt perspektiv man väljer att se detta ur så kan man få olika svar. 

 

Man skulle också kunna tänka sig att tidpunkten för ”träning” av självkänslan spelar in. 
Jag tänker då främst på Maslows behovstrappa. Är barnet exempelvis hungrigt eller 
törstigt är inte de basala behoven tillfredsställda och då inte heller motiverat till att lösa 
uppgifter som syftar till de högre behoven såsom självförverkligande. Ett kissnödigt 
barn har antagligen inte tålamod att kämpa med byxknappar och riskerar i detta fall att 
kissa på sig. I sådana situationer har inte syftet med att barnet själv ska försöka knäppa 
upp sina byxor fått det önskade resultatet utan istället obehagskänslor. Liknande orsaker 
som denna kan förklara varför vissa arbetssätt används oftare än andra i verksamheten. 

 

I omvänd ordning skulle man dock kunna använda behoven som motivering till att få 
barnen att utföra sysslor som stärker självkänslan. När barnen insett sambandet mellan 
att duka och äta mat motiveras barnen att hjälpa till med dukningen innan lunchen eller 
så låter man ett törstigt barn hämta ett glas och fylla det med vatten för att släcka sin 
törst. Många av pedagogerna använde sig av just matsituationen där det lät barnen göra 
mycket på egen hand i syfte att stärka barnens självkänsla. Förmågan att tillfredsställa 
sina behov övas därmed och skapar enligt Maslow en positiv identitetsutveckling. Som 
pedagog måste jag alltså vara medveten om att de självförverkligande behoven först 
kommer när de basala är tillfredsställda och eftersom dessa är individuella så behöver 
jag vara mycket lyhörd med barnen om jag ska kunna ligga steget före och”vägleda”. 
En annan aspekt kring varför man arbetar så ofta med självkänslan i förskolan kan vara 
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att vi lever i ett I-land där vi sällan behöver gå hungriga, törstiga eller trötta under 
längre perioder, vilket gör att vi kan lägga större kraft på självförverkligande. Även 
behovet av detta ökar om man ser till Maslows behovstrappa. 

 

Relativt sällan introducerade man dagligen nya material och metoder i syfte att barnen 
ska få en chans att finna något som de är duktiga på. Detta skulle man kunna tolka som 
att pedagogerna värderade andra arbetssätt högre eller att man anser att barnet behöver 
tid att ta till sig de nya materialen/metoderna innan de blir introducerade till något nytt. 
Eftersom självkänsla även kan innefattar självupplevelser (känslotillstånd och fysiska 
samband) behöver barnet, enligt min tolkning av Sommer, tid att uppleva omgivningen 
och miljön. 

 

I leksammanhang får barnet chans att prova på sina olika förmågor och gränser. På en 
av enkäterna var det tillagt att barnen leker så bra rollekar själva och man kan då tolka 
det, enligt Erikson, att de har en god känsla om vad som är rätt och fel och mitt och ditt. 
Barnen har då lärt sig vilka lekintentioner som kan delas med andra och vilka som inte 
accepteras. I leken är också samspelen mycket viktiga för att den ska kunna utvecklas 
och fortgå. Om man ser detta ur Maslows perspektiv kan man tänka sig att detta är ett 
mycket bra tillfälle att dela upplevelser med andra och samtidigt lära sig hur jag 
fungerar med andra. Förhållandevis få av de tillfrågade använde sig dagligen av olika 
rollspel och detta kan antingen tyda på att barnen leker så pass bra av sig själva så att 
pedagogen inte anser det nödvändigt att organisera lekar, eller också kanske man har ett 
annat synsätt där man inte värderar leken lika högt, som ett medel att stärka 
självkänslan. 

Eftersom arbetet med självkänsla pågår dagligen på den här förskolan, så antar jag, att 
det måste finnas en tanke om att självkänslan är påverkningsbar och detta tyder jag som 
att man anser att självkänsla inte är något fast och stabilt, vilket man skulle kunna tänka 
sig att den är ur Sommers perspektiv. För att gå vidare med den här frågan skulle jag ha 
ställt en till fråga om huruvida man tror att självkänslan går att påverka negativt. Det 
vill säga leda till att barnet mår dåligt. Detta eftersom både Erikson och Maslow anser 
självkänslan som påverkningsbar men enbart Erikson tror att självkänslan kan bli sämre. 
Maslow ser det som att det kanske inte händer någonting men annars kan det bara bli 
bättre. 

 Man skulle kunna tänka sig att man tilltalar barnens självkänsla, kanske på ett mer 
omedvetet sätt, när man ser till att de kommer ihåg att plocka undan talriken efter 
maten, eller städar när de lekt. Dock fick jag ingen kommentar i min undersökning som 
angav städningen som ett moment att stärka självkänslan, vilket man annars skulle 
kunna tänka sig skulle vara ett bra inslag, ur Sommers perspektiv. Barnen får då dels 
komma ihåg att ställa tillbaka sakerna på sin plats samt ingå i ett samspel där alla 
hjälper till. Genom detta visar man att alla är ansvariga för vår närmiljö, vilket även kan 
kopplas till Sommers ”jag skapar själv min framtid.”    

I rollekar som engageras av förskolepdagogerna är det redan bestämt vad barnet ska 
göra beroende på vilken roll barnet blir tilldelat/ fått välja. Denna fråga skulle man 
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kunna bryta ner ännu mer och ta reda på om barnet får välja själv eller om pedagogen 
bestämmer vem som ska få vara vad. Visar det sig att barnen själva får välja så kommer 
initativet från barnet, vilket tyder på Sommers tankar. Pedagogens förhållningssätt lutar 
då åt att ”jag ser till att du får möjlighet att utveckla dina inneboende kvaliteter”. Blir 
rollerna istället tilldelade kan man tänka sig att förhållningssättet grundar sig i Eriksons 
tankar; jag hjälper dig att välja. Man kan också tänka sig ett tredje förhållningssätt, 
vilket anspelar på barnets motivation till att få leka, kommer som en impuls från 
pedagogen men är ett sätt att ”vägleda” barnet till självförverkligande och då kan knytas 
an till Maslow. Cirka en tredjedel uppgav att de lekte rollekar med barnen dagligen och 
lika många svarade veckovis. Detta kan tyda på ett mer styrt lekmoment, vilket skulle 
kunna knytas an till ett mer vägledande förhållningssätt där pedagogen sätter igång 
barnen men därefter får de fortsätta utifrån egna motiv.  

 

Slutsatser 
 

Min undersökning visar att den här förskolans förhållningssätt inte stämmer överens 
med Eriksons påstående att det endast är genom ovillkorlig kärlek från föräldrarna som 
ger barnen en stabil, bra självkänsla. Om så var vara fallet, skulle man antagligen inte 
arbeta så pass mycket med självstärkande moment i verksamheten. Man skulle förstås 
kunna tänka sig att de utför dessa moment enbart för att de ”hör till” 
förskoleverksamheten utan att veta varför, men det hoppas jag verkligen inte. 

Drygt hälften av pedagogerna såg till att barnen fick möjlighet att ”glänsa” lite inför 
sina kamrater dagligen. Detta kan tolkas som att man anser att det är viktigt att visa att 
alla är duktiga på olika saker. Att låta barnen hjälpa varandra bidrar också till att skapa 
bra relationer barnen emellan. Goda relationer och indivduella olikheter är några 
aspekter som kan knytas till Sommer. Relationen som skapas mellan dessa barn är av 
betydelse för båda, då den som behövde hjälp får det, samtidigt som den som redan kan 
får dela med sig av sina kunskaper. Barn som lyfts fram får även bekräftelse som verkar 
självstärkande. Maslow menar att den bekräftelse vi får genom andra, i det här fallet 
främst från pedagogen som visar att han/hon uppmärksammat barnets kunskaper, är 
nödvändigt i processen för självförverkligande. Även Erikson talar visserligen om 
betydelsefulla relationer, utöver den till modern, men antagligen skulle han ha ansett att 
pedagogen skulle ha hjälpt barnet från början, för att minimera risken att barnets 
egenvilja blir lidande och att det blir utfört på rätt sätt.   

 

En annan sak som jag fann intressant med min undersökning var, att trots att den var så 
liten skiljde sig svaren emellanåt relativt mycket från varandra. Detta visar att, trots att 
man arbetar på samma arbetsplats, kan arbetssättet skilja sig från pedagog till pedagog 
trots att man arbetar efter samma styrdokument och strävar mot samma mål. Detta kan 
man i sin tur koppla till Sommers individperspektiv, där han menar att det inte finns 
normalt och onormalt, utan alla är olika och alla gör på olika sätt. Å andra sidan skulle 
man kunna tänka sig att verksamhetsmålet är att alla ska arbeta likadant, efter samma 
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mall, och man skulle då kunna tänka sig ett Erikson-insprierat synsätt där det finns ett 
sätt som är normalt eller riktigt och det ska alla anpassa sig efter. 

 

Jag tycker mig se, trots ovanstående, ett ekologiskt synsätt som dominerar den här 
arbetsplatsen. Barnen får öva sin självständighet med tanken på att de har förmågan att 
klara de utmaningar de ställs inför och självkänslan konfronteras dagligen genom nya 
utmaningar både genom eget initiativ och tilldelade sysslor. Även Maslow kunde jag 
läsa in i mina enkätsvar, där behoven och motivationen var ett centralt tema i 
arbetssättet. Jag kunde endast göra få anknytningar till Erikson. 

 

Sammanfattning 

Avslutningsvis kan man säga att min undersökning visade att den här förskolans 
förhållningssätt övervägande präglades av ett ekologiskt synsätt, som i studien 
representeras av Sommer. De ansåg bland annat att självkänslan går att påverka genom 
tillitsfulla relationer samt att det är viktigt att visa barnen att man är duktig på olika 
saker. Även Maslows behovs- och motivationsteori kunde jag koppla till förskolans 
arbetssätt, jag fann dock få anknytningar till Erikson. Undersökningen visade att trots 
dess lilla omfattning skiljde sig svaren från pedagogerna relativt mycket på vissa av 
frågorna, vilket dels kan tolkas som att inget sätt nödvändigtvis är bättre än ett annat 
men också som att man strävar efter ett gemensamt arbetssätt som alla pedagoger kan 
använda sig av.  

 

Diskussion: 
I min analys upptäckte jag att man kunde finna spår av alla fyra teoretiker trots dess 
olikheter i tänkade. Trots att undersökningen var mycket liten visade svaren på en 
relativt stor variation på pedagogernas arbetssätt. Det visar att en verksamhet inte 
behöver präglas av en speciell teori utan mycket väl kan influeras av flera olika. Min 
tanke är att där den ena teorin lämnar ett glapp kan den andra fylla i med tankar från en 
att annat perspektiv. Det skulle dock vara intressant att se titta lite närmare på de olika 
arbetssättens motsättningar som uppstår när man tittar på dem ur olika teoretiska 
perspektiv. Sommer kanske skulle svara att arbetet med barnens självkänsla är onödigt 
eller att man kanske måsta använda sig av ett helt annat arbetssätt än vad som redovisats 
i denna undersökning. Man skulle då kunna göra en undersökning på en förskola där 
arbetssättet är uttalat präglat av Sommers teori och göra en ny undersökning baserad på 
intervjuer eller observationer. 

I efterhand insåg jag att om jag hade ställt öppna frågor i enkänten, där pedagogerna 
fick förklara med egna ord deras arbetssätt, hade svaren kanske blivit ännu mer 
relevanta i förhållande till min frågeställning. Men problemet hade då varit att få alla att 
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ta sig tid att svara, eftersom det kräver lite mer. Om jag istället genomfört intervjuer 
med förskolepedagogerna hade jag kunnat gå in djupare och ställa följdfrågor, vilket i 
sin tur kanske skulle leda till helt andra slutsatser i analysen. Ett annat alternativ hade 
varit att göra en större enkätundersökning, genom vilken jag skulle ha möjlighet att 
generalisera arbetssätt.  

I framtida forskning skulle det vara intressant att jämföra olika inriktningars arbetssätt 
nagående självkänslan, hur arbetar man enligt Reggio Emilia, Montessori och Waldorf? 
Man skulle kunna jämföra likheter och skillnader eller se vad grundarna till dessa 
pedagogiker förespråkar och sedan undersöka hur ser det ut i verkligheten på dessa 
förskolor. Man skulle också kunna titta på självkänslan ur ett genusperspektiv. 
Konfronterar man pojkars och flickors självkänsla på samma sätt? Arbetar kvinnliga 
och manliga pedagoger på samma sätt? 

 

Jag har under hela min utbildning trott att jag sett barnet som en kompetent, 
motståndskraftig individ. Men under arbetet med uppsatsen har jag insett att detta inte 
alls stämde! Jag har omedvetet präglats av tanken att barn visst är sårbara och att de 
påverkas av samhällets inflytande. I efterhand tror jag dock fortfarande att barn behöver 
mycket tillit och omsorg på förskolan, men också att de är starkare än man tror. Jag har 
även skapat mig en egen bild av självet som man skulle kunna likna ett broderi där alla 
upplevelser vi har som gör ett intryck på oss, både glada och tråkiga, broderas in och 
bildar ett mönster. Men bara för att de broderats in behöver det inte betyda att de 
kommer att påverka oss negativt i framtiden. Jag tror att hela vår psykologiska 
utveckling hänger ihop och påverkar oss, hur vi svarar på omgivningen och hur vi 
reagerar på de nya upplevelser som vi utsätts för. 
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Ringa in det svarsalternativ som stämmer bäst in på Ditt arbetssätt.  
 
Hur ofta... 
 
 
... tränar Du som förskolepedagog barnens självständighet? Exempelvis att få 
försöka själv innan man får hjälp av en vuxen? 
 
Dagligen  Varje vecka  Varje månad  Aldrig 
 
 
 
... ger Du som barnen feedback*? *Bekräftelse av framsteg så som ”Ser du vad du 
kan!” 
 
Dagligen  Varje vecka  Varje månad  Aldrig 
 
 
 
... ger Du positiv uppmuntran till självständiga aktiviteter? 
 
Dagligen  Varje vecka  Varje månad  Aldrig 
 
 
 
... övar Du barnens förmåga att acceptera misslyckanden?  
   
Dagligen  Varje vecka  Varje månad  Aldrig 
 
 
 
... uppmuntrar Du dem att försöka på nytt? 
 
Dagligen  Varje vecka  Varje månad  Aldrig 
 
 
 
... introducerar Du nya material/metoder i syfte att varje barn ska finna något de 
är duktiga på? 
 
Dagligen  Varje vecka  Varje månad  Aldrig 
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... engagerar Du barnen i rollekar? 
 
Dagligen  Varje vecka  Varje månad  Aldrig 
 
 
 
... bekräftar Du varje enskilt barn? Exempelvis genom att säga/sjunga barnets namn 
under samling? 
 
Dagligen  Varje vecka  Varje månad  Aldrig 
 
 
 
... lyfter Du fram barnets talanger inför de andra barnen? Exempelvis genom att be 
ett barn som är duktigt på att klippa att hjälpa någon som inte är lika duktig? 
 
Dagligen  Varje vecka  Varje månad  Aldrig 
 
 
 
... utför Du andra moment i verksamheten i syfte att skapa en ”jag kan själv”-
känsla hos barnet? 
 
Dagligen  Varje vecka  Varje månad  Aldrig 
 
 
 
Om ja, vad? 
 
Svar......................................................................................................................................
......... 
 
 
 
Övriga 
kommentarer......................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
............................................................. 
 
Tack för Din medverkan! 
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