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Sammanfattning 

Den här studiens syfte var att undersöka hur förskollärare och barnskötare arbetar med 

självkänsla samt hur de definierar begreppet. Vi undersöker även om införandet av begreppet 

självkänsla i den nya läroplanen för förskolan har påverkat förskollärarna och barnskötarna 

i deras arbete. Vi undersöker detta med hjälp av en webbaserad enkätstudie. Resultatet 

presenteras och analyseras med en läroplansteoretisk utgångspunkt där vi använder oss av 

tre centrala begrepp formuleringsarenan, transformeringsarenan och realiseringsarenan. I 

studien framkommer det att de båda yrkesgrupperna är relativt eniga i sin syn på självkänsla 

samt hur de realiserar arbetet i förskolan. Vi problematiserar hur de båda yrkeskategorierna 

realiserar sitt innehåll och sina kunskaper i förskolan. Läroplanen föreskriver en likvärdig 

utbildning men frågan är om den kan blir likvärdig när alla besitter olika kompetenser och 

erfarenheter vilket skapar olika tolkningar som i sin tur påverkar undervisningen.  I studien 

framkommer det att förskollärare och barnskötare arbetar med självkänsla dagligen och 

deras syn på hur de arbetar med självkänsla är relativt samstämmiga.  
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1. Inledning  

Efter tre års studier på förskollärarprogrammet med erfarenheter från tidigare arbete och 

VFU ute på förskolor upplever vi att det är stressiga miljöer med fokus på strävansmål och 

ämneskunskaper. Med detta anser vi att fokus hamnar på att forcera utbildningen och 

verksamheten framåt, att se barnen här och nu kan lätt bli åsidosatt. Vi anser att en grundsten 

för barns lärande och utveckling är att skapa en trygghet både i sig själv men även i relationen 

till personal och kamrater. I den nya läroplanen för förskolan 2018 är självkänsla ett nytt 

begrepp och det gör oss intresserade att undersöka om personal i förskolan reflekterat över 

begreppet och implementerat detta på ett annorlunda sätt i utbildningen.  

I vår enkätstudie undersöker vi hur barnskötare och förskollärare ser på och arbetar med 

självkänsla i förskolan. Vi har båda varit aktiva i att leta fram litteratur, artiklar och 

avhandlingar som varit relevanta för vår studie. Vi har tillsammans utformat vår 

webbaserade enkät, som vi sedan skickat ut till förskollärare och barnskötare.  Hedvig har 

skickat ut och sammanställt enkäterna för barnskötarna och Johanna har skickat ut och 

sammanställt enkäterna för förskollärarna. Resultatdelen har vi skrivit enskilt och summerat 

enskilt. Därefter valde vi i samråd med vår handledare att tillsammans skriva analys för att 

tydligt kunna jämföra resultaten från barnskötarnas och förskollärarnas svar. Övriga delar i 

arbetet har vi formulerat tillsammans.  
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2. Bakgrund  

2.1 Definition av självkänsla  

För att skapa en bra självkänsla hos barn krävs en grundtrygghet. Det är upp till oss som 

arbetar i förskolan att bygga denna trygghet från barnets första dag på förskolan för att kunna 

bära med sig den under sitt livslånga lärande. Magnus Lindwall professor i psykologi med 

inriktning hälsopsykologi menar på att låg självkänsla inte märks förens det råder brist på 

det. Många antar att en god självkänsla är en huvudingrediens för ett lyckligt liv och menar 

att självkänsla ofta anses vara ett botemedel på många sociala problem (2011, s. 28 - 29). 

Barnpsykologen Margareta Öhman menar att självkänsla endast kan uppnås om barnet får 

känna acceptans och erkännande av de personer som finns i barnets närhet. Hon beskriver 

att en god självkänsla bygger på att känna en grundtrygghet i sig själv och att se sig själv 

som kompetent. Genom en god självkänsla utvecklas en positiv självbild, som i sin tur leder 

till självrespekt. Tillvägagångssättet har stor inverkan på vilken effekt det ger hos barnet, det 

handlar inte bara om att bemöta barnet med positiva ord och beröm, det bottnar sig djupare 

än så. Barnet måste uppleva en känsla av acceptans och respekt, som i sin tur skapar en 

trygghet och en känsla av att vara värdefull. Barn måste uppleva att den vuxne visar ett 

genuint intresse för hens intentioner (2008, s. 115 - 116).  
Beteendevetaren Petra Krantz Lindgren lyfter att självkänsla är något många människor 

anser är viktigt, men att det finns delade meningar om vad självkänsla egentligen är.  Krantz 

Lindgren beskriver att självkänsla består av två dimensioner, den första är medvetenhet om 

mig själv som mina känslor, tankar, behov och förmågor. Den andra är hur jag accepterar 

mig själv. En person som tycker om sig själv och accepterar sig själv besitter en sund 

självkänsla, att jag som person duger som jag är. Relationer och samspel med vuxna som 

står barnet nära är en viktig komponent för att barn ska uppnå en sund självkänsla, vilket 

bottnar i att de får uppleva sig själva som intressanta och värdefulla. Krantz Lindgren skriver 

även att självkänsla kan beskrivas som ett vaccin som skyddar individen mot motgångar, 

misslyckanden, kritik eller ifrågasättande, men att självkänsla som vaccin inte kan ge ett 

komplett skydd. Om en person med en sund självkänsla utsätts för kritik vet personen 

fortfarande att hen är värdefull och duger, om en person ett flertal gånger blir utsatt för kritik 

på olika sätt och får höra att hen inte duger kommer det påverka personens självkänsla i 

negativ bemärkelse (2014, s. 19 - 20). Krantz Lindgren beskriver även självkänsla som ett 

frö som kan rota sig och växa, genom att vuxna skapar goda förutsättningar och möjligheter 

för barn. Vuxna kan inte ”ge” barn en god självkänsla, utan det är en process hos barnet som 

vuxna i barns närvaro kan ge näring till (2014, s. 25).  

2.2 Förskolans betydelse för barns utveckling  

Pia Williams, Sonja Sheridan & Anette Sandberg (2014) har genomfört en intervjustudie där 

de undersöker vad förskollärare i Sverige anser är de viktigaste aspekterna att ha i beaktning 

när det gäller barns lärande. Williams, m.fl. (2014) menar att det är under de första 
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levnadsåren som barn utvecklar större delen av sina sociala, kognitiva, språkliga, 

emotionella och fysiska färdigheter. Under dessa år spenderar barnen större delen av sin 

vakna tid på förskolan, ungefär 83 % av alla barn i Sverige mellan ett och fem år deltar i 

förskolans aktiviteter. Med anledning av detta menar forskarna att det är av extra stor 

betydelse att förskolorna skapar verksamheter som är gynnsamma för barnens utveckling 

och som möjliggör för att möta både vuxna och andra barn. Forskarna belyser att det de 

senaste årtiondena skett stora förändringar gällande den svenska förskolan, utbildningen har 

förändrats, förskolan har blivit en del av skolsystemet och läroplanen för förskolan har 

reviderats (2014).   

Under åttio- och nittiotalet har det vuxit fram en ny barnsyn i Sverige, Marit Lindahl 

professor inom barnpedagogik skriver om hur den har att påverkat barnen. Den nya 

barnsynen innebär att barnen får större handlingsutrymme och ses som mer kompetenta. 

Tidigare har synen utgått från ett utvecklingspsykologiskt perspektiv, där barnens utveckling 

följer en rad olika stadier samt att barn ansågs vara passiva individer. Idag ses utvecklingen 

hos barn som oförutsägbar, Lindahl menar att man idag anser att barn lär och utvecklas 

genom erfarenheter. För att barns egna initiativ och tankar ska vara gynnsamma för dem 

krävs det att de vuxna i barnens omgivning stödjer barnen i deras utforskande (2002, s. 25). 

Vidare skriver Lindahl att den nya barnsynen kräver att vuxna tar barnens perspektiv. Detta 

innebär att som vuxen försöka förstå och tolka barns handlingar och uttryck i olika 

situationer (2002, s. 27). Märta Sandvik, psykolog och doktor inom pedagogik lyfter i sin 

avhandling Dion Sommer. Sommer är professor i utvecklingspsykologi och menar på att 

barn är medskapare i sin egen utveckling. Vuxna ska erkänna barnets likvärdighet och deras 

syn på sitt förhållningssätt till barnet samt relationen dem i mellan. Förhållningssättet har 

gått från det auktoritära till en förhandlingsstil med humanisering och demokratisering 

mellan vuxna och barn, vilket har resulterat i att kommunikationen har ändrat sin karaktär. 

Den nya barnsynen kräver att du som vuxen rannsakar ditt förhållningssätt gentemot barnen 

samt att det ska råda en fullständig jämställdhet i relationen mellan vuxna och barn, men 

frågan är om det ens är möjligt? Ett barn är alltid i viss mån underlägsen en vuxen (2009, s. 

10 - 11).   

Sandvik talar i sin avhandling om pedagogers sviktande kompetens i bemötandet av barn 

och hänvisar till undersökningar gjorda av Persson och Tallberg Broman (2002), som visar 

på att yrkesverksamma lärare och lärarutbildare anser att utbildningen för lärare inte 

förbereder dem för denna uppgift. Sandvik talar om att yrket har ändrat karaktär och när 

lärarna inte får tillräckligt med kompetens i bemötande av barn, skapar det en osäkerhet i 

undervisningen. Lärare har inte fått möjlighet att reflektera över den nya barnsynen och det 

nya förhållningssättet till barn. Många av de lärare som är yrkesverksamma idag har 

genomgått sin utbildning innan det paradigmskifte som kom med den nya barnsynen. 

Undersökningar visar att det brister i lärarnas förhållningssätt gentemot barn, de blir bemötta 

negativt och avvisade. Lärare har en inställning om att barn är passiva individer istället för 

att bemöta dem som aktörer med agens och egna intentioner. Sandvik belyser vikten av att 

lärare med tidigare utbildning får fortbildning och utvecklar sin professionella 

relationskompetens. Relationskompetens hos lärarna påverkar barns självutveckling samt att 

lärarnas egna förhållningssätt påverkar och inverkar på barns självkänsla (2009, s. 11 - 12).   
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Att det krävs kompetensutveckling står även under rektorns ansvar i nya läroplanen för 

förskolan, där det framgår att alla som arbetar inom förskolan ska få den 

kompetensutveckling som krävs. Rektorn har ett särskilt ansvar för att:   

[…]förskollärare, barnskötare och övrig personal får den kompetensutveckling som krävs för att de 

professionellt ska kunna utföra sina uppgifter och kontinuerligt ges möjligheter att dela med sig av sin 

kunskap och att lära av varandra för att utveckla utbildningen (Lpfö18, s. 20).   

2.3 Begreppet självkänsla har implementerats i den nya läroplanen för 

förskolan 2018 

Läroplanen för förskolan samt skollagen ligger till grund för innehållet i utbildningen i 

förskolan. Ordet självkänsla är ett nytt begrepp i förskolans nya läroplan från 2018 där det 

står att:  

[…] förskolan ska erbjuda barnen en trygg omsorg och har en viktig roll för att bidra till att grundlägga 

barnens trygghet och självkänsla” samt att “förskolan ska stimulera barnens kreativitet, nyfikenhet och 

självkänsla (Lpfö18, 2018, s. 10).  

I skollagen kan vi läsa att förskolan ska skapa en trygg omsorg för barnen (8 kap. 2 § 

skollagen 2010:800). Enligt den forskning vi tagit del av framstår begreppet självkänsla som 

en viktig komponent för barnens utveckling och lärande.  

För att summera ovanstående menar Öhman (2008) på att en god självkänsla grundar sig 

i att barnen upplever en grundtrygghet och ser sig själva som kompetenta. Öhman lyfter även 

att tillvägagångssättet har stor inverkan på vilken effekt det ger hos barnet och att det bottnar 

sig i att barnet ska få känna sig respekterad och värdefull. Krantz Lindgren (2014) lyfter 

vikten av barns relationer och sampel med vuxna som en viktig aspekt för att uppnå god 

självkänsla. Förskolan har en stor betydelse för barns utveckling eftersom barn tillbringar en 

stor del av sin vakna tid i förskolan, de relationer barnen skapar där har stor inverkan för 

deras utveckling. Förskolan har genomgått stora förändringar de senaste årtiondena, en ny 

barnsyn har vuxit fram som präglar läroplanen och styrdokumenten. Den nya barnsynen 

bygger på att se barnet som kompetent och som en individ som själv kan vara med och 

påverka sin framtid. Sandvik menar att lärare idag inte alltid besitter den kompetens som 

krävs i bemötandet med barnen, deras förhållningsätt rimmar inte med den nya barnsynen. 

Självkänsla är ett nytt begrepp i förskolans läroplan, av den anledningen finner vi det 

intressant att undersöka hur förskollärare respektive barnskötare arbetar med självkänsla 

samt hur de definierar begreppet. Finns det skillnader i synsätt och arbetssätt mellan 

förskollärare och barnskötare?  



 

9 

 

3. Syfte och frågeställningar 

Syftet är att undersöka hur förskollärare respektive barnskötare ser på och upplever att de 

arbetar med begreppet självkänsla. Vår studie undersöks med hjälp av följande 

forskningsfrågor: 

 

- Hur ser förskollärare respektive barnskötare i förskolan på begreppet självkänsla 

och upplever de sig ha tillräckliga kunskaper?  

- Hur anger förskollärare respektive barnskötare att de arbetar med att stärka barns 

självkänsla?  

- Upplever förskollärare respektive barnskötare att de har påverkats av 

implementering av begreppet självkänsla i den nya läroplanen?  
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4. Forskningsläge  

4.1 Social kompetens – en nyckelkomponent för barns utveckling  

Pia Williams, Sonja Sheridan & Anette Sandberg (2014) intervjustudie som vi tidigare 

nämnt i vår bakgrund tar avstamp i det interaktionistiska perspektivet där barns omgivning 

är en del av lärandet. Forskarna utgår ifrån Bronfenbrenners utvecklingsekologiska teori 

som bygger på att barns sociala, kognitiva och emotionella utveckling inte kan särskiljas, de 

är alla integrerade i en helhet. Williams, m.fl. (2014) menar även att läroplanen för förskolan 

är utformad efter detta teoretiska perspektiv. Utifrån detta har forskarna format sin 

forskningsfråga som lyder “Vilka aspekter anser svenska förskollärare är de mest 

fundamentala i förskoleundervisningen” (Williams, m.fl. 2014 s. 228). I intervjustudien 

framkommer det att förskollärarna vill kommunicera glädjen att interagera med andra 

människor, vilket förskolan som arena bidrar till. De understryker vikten av att barn 

utvecklar social kompetens, att vara i en gemenskap med andra människor och att umgås ger 

barnen möjlighet att lära från varandra. Förskollärarna i studien menar även att barns 

emotionella förmåga är viktig, det handlar om att de ska utveckla empati och kunna se saker 

utifrån någon annans perspektiv. Barn måste lära sig att förstå och utveckla en självkänsla, 

detta för att kunna uttrycka sina egna tankar samt kunna respektera andra människors tankar. 

För att lyckas med detta krävs någon form av kommunikation. Förskolor måste erbjuda en 

kommunikativ miljö där ämneskunskaper kombineras med lärande inom rutiner, att lyssna 

och få en förståelse för andras tankar och åsikter samt utveckla en god självkänsla. Lärarna 

måste besitta didaktiska färdigheter och vara väl insatta i förskolans styrdokument. Williams, 

m.fl. skriver att beroende på hur väl insatt och vilka tolkningar förskollärarna gör av 

läroplanen formas utbildningen olika (2014).  

Margret K. Sheridan (1991) har i sin artikel skrivit om hur man ökar självkänsla och barns 

känsla av att besitta kompetens. Sheridan skriver om vikten av att ha en god självkänsla för 

att utveckla personlig kompetens. Personal i förskolan har stor inverkan på barns personliga 

och kognitiva utveckling. Läroplaner idag har stort fokus på att utveckla barns kognitiva 

färdigheter och ämneskunskaper vilket Sheridan ser som sekundärt. Det primära borde vara 

att hjälpa barnen att utveckla en positiv självbild, en god självkänsla och känslan av att vara 

kompetent. Detta är inget som kan göras på ett rätt sätt, alla barn är olika och har olika 

uppfattningar om vad som är kompetens och en god självkänsla. Sheridan definierar 

självkänsla som barnets syn på sig själv, sina förmågor och vad barnet förväntar sig att lyckas 

med, det blir som en utvärdering av sig själv. För att uppnå en god självbild och självkänsla 

måste barn ha som intention att lyckas med det hen tar sig an. Sheridan menar att tron på sin 

egen förmåga bottnar sig i erfarenheter där barnet bemästrat något. Den kultur barnet växer 

upp i och den kultur de vuxna i dess omgivning förmedlar kan ha stor vinning för en god 

självbild. Självkänsla är en spegelbild av den omgivning och de personer barnet växer upp 

med. Det handlar till stor del om hur vuxna i barnens omgivning responderar och agerar 

gentemot barnen. Sheridan lyfter även pedagogernas inverkan på barns utveckling. Miljön 

är ett grundläggande element i utbildningen hos barn, pedagogerna måste utforma en 
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arbetsmiljö där alla barns olika behov och färdigheter kan få möjlighet att utvecklas. Trots 

olika färdighetsnivåer måste barn få möjlighet att kunna utforska både individuellt men 

också tillsammans med andra barn. Klimatet på förskolan är också en viktig komponent, 

pedagoger måste skapa ett tolererande klimat. Desto mer accepterat och kompetent ett barn 

upplever sig själv, kommer de utforska och prova nya aktiviteter för att kunna utöka sina 

erfarenheter och sin egen förståelse. Genom observationer kan pedagoger se barnens behov 

och vad de behöver mer stöttning i. Aktiviteter kan delas upp i små delmål, för att barn ska 

få möjlighet till att uppleva en känsla av att lyckas och en vilja att utforska mer. Om en 

pedagog går in och färdigställer ett arbete för ett barn innan barnet själv bett om hjälp ser 

barnet det ofta som ett misslyckande, vilket kan leda till att barnet tappar sin motivation och 

sätter i system att en vuxen ska komma och färdigställa allt hen tar sig an. Detta kan leda till 

att barnet bli passivt och inte vilja utmana sig själv. Det bästa du kan göra som pedagog är 

att glädjas med barnet när hen lyckas, guida dem och ge strategier för att de ska lyckas 

(Sheridan, 1991).   

4.2 Realisering av förskolans läroplan  

Sonja Sheridan, Pia Williams, Anette Sandberg & Tuula Vuorinen (2011) har genomfört en 

intervjustudie med förskollärare i Sverige. Syftet med studien var att undersöka vad svenska 

förskollärare anser att förskollärarkompetens innebär. Historiskt har förskollärarens roll 

kommit att förändras och är i ständig utveckling i takt med att samhället förändras. 

Skiftningar av värderingar och intentioner i styrdokument för förskolan har också en stor 

inverkan för hur yrket utvecklas. Sheridan m.fl. menar att förskolan i Sverige befinner sig i 

en pågående process med dynamisk förändring. Läroplanen för förskolan innehåller 

riktlinjer för hur förskolan och utbildningen ska organiseras. Dock finns en avsaknad i hur 

det ska konkretiseras i förskolan, detta skapar ett stort utrymme för förskollärarna att göra 

sin egen tolkning av vilka mål de ska uppnå och hur. Sheridan m.fl. hänvisar till Lundgren 

(1986) som skriver om skillnaden mellan en formulerad läroplan och realiseringen av 

läroplanen. I förskolan påverkas realiseringen av förskollärarnas kompetens och förståelse 

för mål och sitt uppdrag men även av deras egna tankar, värderingar och barnsyn. Detta 

resulterar i att förskollärarens kompetens och värderingar influerar och på ett vis styr 

undervisningen.   

Metoden för studien var intervjuer, forskarna fokuserade på förskollärarnas kompetens 

och barns lärande. Lärarna fick beskriva vad de själva anser att en kompetent lärare är, hur 

du ser på kompetens, vilka och vilken kompetens behöver du utveckla och vilken kompetens 

anser du framtida lärare kommer att behöva. Forskarna frågade lärarna; vad anser du är 

viktigt för barnen att lära sig i förskolan, vilka färdigheter önskar du se att barnen utvecklar 

och hur arbetar du för att möjliggöra detta, vad anser du är en bra förskolemiljö och hur 

skapar du den? Sheridan m.fl. sammanfattar sitt resultat från intervjustudien och visar på tre 

olika dimensioner av lärarens kompetens, oberoende av varandra. Det handlar om kompetens 

om att veta vad och varför samt hur. Det framkom även att förmågan att sammanlänka all 

kunskap och det som kommuniceras är viktigt. I studien framkommer det att förskollärarna 

har en bred kompetens men som skulle behöva fördjupas inom vissa ämnen som matematik, 
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digitalt lärande och naturvetenskap. En intressant aspekt som Sheridan m.fl. lyfter är hur 

förskollärarna ser på didaktikskompetens och hur det yttrar sig olika i deras undervisning. 

Didaktik handlar om relationen mellan att lära ut och vad barnen lär sig. I studien 

framkommer det att förskollärare har olika synsätt på lärande i förskolan. Det ena synsättet 

är pedagoger som fokuserar på det sociala och anser att utveckling hos barnen sker genom 

social kompetens och lek. Det andra handlar mer om att barn utvecklas genom att vara 

nyfikna och förskollärarens roll är att stimulera deras nyfikenhet. Vidare visar studien att 

förskollärarna har ett demokratiskt ledarskap gentemot barn, kollegor och vårdnadshavare. 

De menar att man bör föregå med gott exempel, som förskollärare bör du kommunicera 

intentioner, demokratiska och etiska värden och skapa positiva miljöer som gynnar barns 

lärande (2011).   

Sheridan m.fl. (2011) lyfter att det ständigt sker förändringar av förskollärarens roll efter 

hur samhället förändras, ett exempel på det är den nya läroplanen för förskolan 

2018.  Regeringskansliet publicerade i samband med presentationen av den nya läroplanen 

för förskolan ett pressmeddelande 2018-08-29 om hur en förtydligad läroplan ska höja 

kvalitén i förskolan. Det har gjorts en tydligare rollfördelning inom förskolan och för första 

gången i läroplanen för förskolan lyfts barnskötarnas roll i relation till hur de ska förhålla 

sig till undervisning och barns lärande.  

I en rapport från Vetenskapsrådet skriven av Sven Persson, professor i pedagogik, 

beskrivs förskollärarnas förändrade roll i samband med förskolans inträde i 

utbildningssystemet och utvecklingen av förskolans läroplan. I takt med att läroplanen har 

utvecklats och blivit mer omfattande har kunskapskraven ökat på förskolans personal.  

Förskolan benämns idag som en institution för utbildning som vilar på en grund där lek, 

lärande och omsorg integreras. Persson menar på att förskolepersonalens utbildningsnivå 

och kompetens påverkar möjligheterna för att skapa en social jämlikhet och likvärdighet i 

förskolan. För att kvalitén i förskolan ska öka krävs det att förskolepersonal får möjligheter 

till kompetensutveckling. Hög utbildningsnivå skapar förutsättningar för att utveckla 

pedagogiska relationer som gynnar kvalitén för förskolan. I rapporten framkommer det att 

desto högre pedagogisk medvetenhet och kompetens förskolepersonal besitter, desto 

tydligare blir delas val av innehåll och formandet av goda pedagogiska relationer. Den 

pedagogiska medvetenheten är avgörande för förskoleverksamhetens kvalitet (2015, s. 23 - 

26).  
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5. Teoretiska utgångspunkter 

Den här studien utgår från ett läroplansteoretiskt perspektiv. Läroplanen påverkar valet av 

innehåll i förskolan. Hur förskollärare och barnskötare realiserar läroplanen påverkar barnen 

och deras utveckling. I vår studie utgår vi från några centrala begrepp inom läroplansteorin, 

formuleringsarenan, transformeringsarenan och realiseringsarenan. Vi kommer att 

använda oss av dessa tre begrepp för att möjliggöra för en bredare förståelse för förskollärare 

respektive barnskötares val i verksamheten. Begreppet självkänsla finns nu med i Lpfö18 

och därmed i formuleringsarenan som förskollärare respektive barnskötare sedan 

transformerar och realiserar i förskolan. Hur en väljer att transformera och realisera präglas 

av dina egna erfarenheter och värderingar, vilket medför att undervisningen tar sig olika 

uttryck samt förmedlar olika innehåll. 

5.1 Den mångfacetterade läroplanen   

Läroplansteori handlar om vad som är värt att veta och hur pedagoger ska forma 

undervisningen för att uppnå lärande. Ulf P. Lundgren, läroplansteoretiker, professor och 

ämbetsman menar att en läroplansteori inte enbart handlar om pedagogik. Det handlar om 

mycket mer än så, en läroplansteori måste även beakta filosofi, naturvetenskap, 

kulturhistoria och ekonomisk historia. Inom läroplansteori och didaktik nämner Lundgren 

två olika inriktningar, den normativa som handlar om vad som faktiskt ska göras, och den 

undrande där vi faktiskt ska förklara varför det ser ut som det gör. Lundgren menar att vilket 

innehåll och hur undervisningen tar form präglas av hur samhällets ekonomiska, kulturella 

och sociala struktur är formad. Alltså handlar inte undervisning enbart om vad styrdokument 

och lagar förmedlar, det är mer komplext än så, omgivningen och samhället definierar vad 

som är värt att veta vilket påverkar vad en lär sig (2014, s. 139 - 140).  

Ninni Wahlström, professor inom pedagogik, lyfter att utbildning är ett normativt projekt 

där barn och elever utvecklar vissa kunskaper, värden och färdigheter. I processen finns det 

två viktiga resurser, första är att i läroplanen finns det ett innehåll, syften och krav på kunskap 

som samhället bestämt. Därefter finns det undervisning, som tillsammans med läroplanen 

utgör förskolans centrala kärna i de pedagogiska aktiviteterna. Wahlström menar på att 

utbildning blir normativ genom att det finns föreskrivna mål för kunskaper och värden som 

inte är entydiga, det finns ett stort utrymme för olika tolkningar. Likaså är läroplanen 

normativ i den mening att den vilar på ett medborgarideal, fostran om den goda 

medborgaren. Medborgaridealet kan skilja sig i olika länder, regioner och även olika 

tidsepoker (2016, s. 179 - 180).  

Läroplansteori och didaktik är integrerade med varandra genom att de båda ska förhålla 

sig till ett kunskapsinnehåll, tolkning av läroplanen samt planering och genomförandet av 

undervisning. Läraren transformerar ett kunskapsinnehåll i sin undervisning i linje med sin 

egen tolkning samt barns inverkan. Undervisningen blir som en läroplansprocess där 

innehållet transformeras till en arena, en miljö som utgör sammanhanget där barnen möter 

läroplanens innehåll samt kan själva vara med och påverka. Det är läraren med sin version 
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och tolkning av läroplanen som introducerar ett ämnesinnehåll samt hur barnen ska få ta del 

av det. Ett skapande och omskapande av läroplanen sker i varje undervisningssituation. 

Wahlström lyfter att läroplanens innehåll omformas även från text till en social handling, 

lärarens tolkning och uppfattning avgör vad hen anser är viktigast att undervisa om. Det blir 

därför viktigt att ha kunskap om samhällets intentioner med läroplanen genom att reflektera 

över vad barnen och läraren är medskapare i och vilka möjligheter det erbjuds i förskolan 

(2016, s. 180 - 182).   

5.2 Undervisningen påverkas av olika arenor  

Göran Linde, professor emeritus i pedagogik, lyfter att inom läroplansteori finns olika 

arenor, formuleringsarenan, transformeringsarenan och realiseringsarenan, vad innebär då 

dessa tre arenor för läraren och eleven? En formulerad läroplan är mål, innehåll och riktlinjer 

som undervisningen ska följa. Inom formuleringsarenan talar man om två utgångspunkter, 

filosofiska tankeriktningar om verkligheten och koder som är urval av innehåll. Allt kan inte 

förmedlas till eleverna vi bör därför välja ut vad som ska prioriteras i undervisningen och 

det benämns som koder, med koder blir det som en organisering av innehållet.  När vi 

undervisar sker en transformering av läroplanen, vi tolkar läroplanen och gör tillägg och 

justeringar. Lärarna intar en huvudroll i transformeringen av läroplanen, eleverna kan vara 

med och påverka genom att visa engagemang eller genom motstånd och därmed få lärarna 

att ändra sitt planerade innehåll. Kontentan blir alltså att den formulerade läroplanen ensam 

inte styr innehållet i undervisningen, den transformeras. Flera aktörer spelar in, inte bara 

lärarna utan även elevernas åsikter och statens föreskrifter har en inverkan (Line, 2012, s. 

21, 54 - 55 & 66). Det tredje begreppet realiseringsarenan, handlar om hur undervisning går 

till, själva förverkligandet av innehållet. Faktorer som spelar in är lärarens undervisning och 

elevernas agerande, i centrum står kommunikation och själva aktiviteten som äger rum i 

klassrummet. Det är svårt att styra över hur det realiserade innehållet uppfattas och tolkas av 

eleverna då alla besitter olika erfarenheter (Linde, 2012, s. 73 & 81). 
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6. Metod  

6.1 Metod för datainsamling   

I vår enkätstudie (se bilaga 1) har vi valt att använda oss av en webbaserad enkät, detta för 

att enkelt kunna nå ut till många. Vi har delat enkäten via Facebookgrupper och mailat ut till 

rektorer i Uppsala och uppmanat dem att skicka den vidare till sina anställda, i vårt mail 

bifogade vi en länk med vår enkät. Respondenterna kan då enkelt svara på enkäten och skicka 

in direkt, alla svar kommer in anonymt. Innan enkäten skickades ut gjorde vi en förstudie, 

några kurskamrater till oss fick ta del av enkäten och lämna feedback. Vi har även ett 

skriftligt godkännande från vår handledare att vi kan skicka ut enkäten vilket Judith Bell 

forskare inom pedagogik lyfter som en obligatorisk del av studien (2016, s. 182).   

6.2 Enkätens utformning  

Vid utformandet av våra enkätfrågor har vi haft i åtanke att de ska vara neutrala för att inte 

styra respondenten i sitt svar. Ledande frågor beskriver Andreas Persson från statistiska 

centralbyrån som frågor som är formulerade med beskrivande ord som på något vis tar 

ställning till något. Detta kan bidra till att svaren blir missvisande då enkäten styrt 

respondenterna att tycka en viss sak (2016, s. 39). Vi har även reflekterat över i vilken 

ordning frågorna placeras för att få ett bra och logiskt flyt. I vår enkät har vi valt att använda 

olika svarsalternativ, några frågor är öppna frågor som kräver ett svar i form av fritext. 

Jan Trost, sociolog, varnar för öppna frågor i enkäter, det kan ses som tidskrävande att 

analysera och kan i vissa fall vara svårt att utläsa vad respondenten faktiskt menar med sitt 

svar. Respondenten kan även känna ett visst motstånd till att behöva skriva ett svar, det kan 

kännas tidskrävande men även påverkas av att hen känner en osäkerhet i att skriva och 

formulera sig. Trost anser dock att det kan vara givande i den aspekten att man verkligen 

kan får reda på vad den svarande anser (2012, s. 23). Detta är något vi har reflekterat över i 

utformandet av vår enkät, för att verkligen få utförliga svar där respondenten får möjlighet 

att uttrycka sina tankar har vi valt att behålla dessa. Förutom öppna frågor har vi påståenden 

där respondenten får välja ett svarsalternativ, Bell lyfter alternativfrågor där respondenterna 

får välja svar från olika alternativ, vi har även med kvantitet där vi efterfrågar ett exakt svar 

som tex. Hur gammal är du? (2016, s. 172).  Line Christoffersen & Asbjørn Johannessen 

lyfter kombinationen mellan öppna svar och förkodade svar som ett 

semistrukturerat frågeformulär. Författarna lyfter även att det blir lättare för respondenten 

att fylla i formuläret om det finns förhandsgivna svarsalternativ, det blir även lättare för 

forskaren att registrera svaren. Syftet med studien ligger till grund för vilken slags metod en 

använder sig av (2015, s. 152).  
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6.3 Urval och avgränsningar  

Kriterierna för att delta i studien var att du ska vara utbildad och yrkesverksam förskollärare 

eller barnskötare. Vi mailade utbildningsförvaltningen i Uppsala kommun och efterfrågade 

mailadresser till samtliga förskolor i Uppsala. Vi har utformat en enkät med samma frågor 

till alla respondenter oavsett utbildning. Enkäten är skapad i två identiska formulär med 

varsin länk för respektive yrkesgrupp och är utformad i Google docs formulärfunktion. 

Därefter mailade vi ut enkäten till 120 rektorer i Uppsala kommun och uppmanade dem att 

sprida enkäten till sina anställda. Av de mail vi skickade ut var merparten av svaren från 

förskollärare, av den anledningen valde vi att även använda oss av facebookgrupper för att 

samla in fler svar. Enkäten delades i tre olika Facebookgrupper med koppling till förskolan. 

De Facebookgrupper vi valde var förskolan.se, där publicerade Johanna ett inlägg riktat till 

förskollärare. De andra två grupperna vi använde oss av var pedagogiska tips och trix för oss 

som jobbar i förskolan samt barnskötare i Sverige, i dessa två grupper publicerade Hedvig 

enkäten och efterfrågade barnskötare att svara. Förskolan.se valde vi av den anledningen att 

den har många medlemmar och där med kan vi nå ut till en bred målgrupp, pedagogiska tips 

och trix för oss som jobbar i förskolan valde vi efter att en kurskamrat föreslagit sidan, 

barnskötare i Sverige valde vi för att specifikt nå ut till fler barnskötare. Vi har mottagit total 

291 enkäter, av dessa har vi använt 263 vilket utgör 90,4 %. Av de 291 enkäter har vi valt 

att räkna bort 28 enkäter på grund av att det inte framkommit vilken utbildning 

respondenterna har, detta utgör en andel på 9,6 %. Med hänsyn till att vi använt oss 

av Facebook som en portal för att nå ut till våra respondenter bör vi ha i åtanke att vi inte 

har vetskap om vilka det är som faktiskt svarar på vår enkät.   

6.4 Databearbetning   

Vi har enskilt bearbetat och sammanställt varsin enkät, Johanna har sammanställt och 

analyserat förskollärarnas svar och Hedvig har sammanställt och analyserat barnskötarnas 

svar. Vi har läst alla svar och fört in dem i ett Excel dokument för att lättare kunna få en 

överblick och sortera resultaten. De frågor med öppna svar har vi analyserat med hjälp av 

kodning, vi har kategoriserat svaren och räknat vilka svar och begrepp som förekom flest 

gånger. När vi kategoriserade tittade vi först vilka begrepp och ord som förkom frekvent, 

därefter skrev vi upp dem och kategoriserade in alla svar under rubriker för att kunna få en 

bild av vilken typ av svar som förekom mest. Vi har presenterat den data vi anser är relevant 

för vår studie. Vi har använt oss av tabeller och diagram för att tydligt kunna redovisa 

resultatet och visa på skillnader och likheter.   

6.5 Reflektion över metoden  

Två centrala begrepp inom kvantitativa studier är reliabilitet och validitet. Trost beskriver 

reliabilitet som tillförlitlighet, med detta menar Trost i vilken grad mätningen är stabil och 

därmed inte utsatt för tillfälligheter (2012, s. 61). Reliabiliteten i förhållande till vår studie 

anser vi är relativt hög. Eftersom vi skickar ut en och samma enkät med samma frågor vet 

vi med säkerhet att alla får samma underlag, till skillnad mot om vi skulle genomfört 
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intervjuer. Då kan frågorna formuleras olika vid varje tillfälle och av olika personer vilket 

kan leda till en lägre reliabilitet.   

Validitet beskriver Trost som studiens giltighet, frågorna bör vara formulerade på så vis 

att de undersöker det som studien är ämnad att undersöka. För att uppnå en hög validitet bör 

du ställa breda frågor där en kan få reda på så mycket som möjligt av respondenten (2012, 

s. 63). Vår studie riktar sig till yrkesverksamma förskollärare och barnskötare i Sverige. 

Utifrån vårt resultat kan vi inte dra några generella slutsatser om yrkesgrupperna i stort, 

respondenterna utgör en så pass liten del av totala antalet förskollärare och barnskötare som 

verkar i förskolan.  I efterhand kan vi ställa oss kritiska till hur några frågor är formulerade 

och därmed eventuellt får en lägre validitet. I fråga nr sex efterfrågar vi ”Typ av 

förskola” och ger några svarsalternativ, vilket resulterade i att flera kryssade i flera val alltså 

alla typer av förskolor de arbetat på, det var inte vår tanke med frågan. Vi borde ha 

efterfrågat ”Vilken typ av förskola arbetar du på idag” för att få det svar vi önskade. Nu 

påverkar detta inte vår studie i särskilt hög grad då det inte spelar någon roll för vårt resultat. 

Även fråga 12 hade vi kunnat formulera annorlunda, vi skrev ett påstående som lyder ”Att 

se om ett barn har hög respektive låg självkänsla är synligt i barnens beteende”. Vi tror det 

hade varit tydligare om vi delat upp detta påstående i två frågor, en för hög och en för låg 

självkänsla. Som frågan är formulerad nu får vi inte ett konkret svar på vad det är 

respondenterna anser sig kunna se. På samtliga frågor med svarsalternativ som instämmer 

helt, instämmer till viss del och instämmer inte alls valde vi att endast ha dessa tre 

svarsalternativ. Vår tanke var att det skulle vara enklare för respondenten med färre 

svarsalternativ, vilket å andra sidan inte ger respondenten samma möjligheter att verkligen 

svara vad hen anser. Tillförlitligheten och resultatetens trovärdighet påverkas av våra 

svarsalternativ. I efterhand tänker vi att med fler svarsalternativ hade chansen varit större att 

respondenterna upplevde att det fanns alternativ som passade in på deras åsikt, vilket kunde 

ha resulterat till att vi fått en större spridning på resultatet.  

6.6 Etiska hänsynstagande   

I vår enkät framgår det att respondenterna erhåller anonymitet, vi kan inte ta del av vad eller 

vilka som svarat på enkäten. Bell belyser att man bör ha klart för sig vad det innebär med 

anonymitet. Utlovar vi anonymitet ska ingen kunna urskilja vilka som deltagit i studien 

(2016, s. 65). Ytterligare något Bell lyfter är att om vi som genomför studien inte blivit 

ålagda att följa några specifika etiska regler eller rekommendationer ändå ska ha i beaktning 

att vi tagit hänsyn till våra egna etiska principer (2016, s. 67 - 68).  I vår enkätundersökning 

har vi tagit hänsyn till vetenskapsrådet och deras fyra allmänna huvudkrav inom 

individskyddskravet. Dessa fyra huvudkrav är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Dessa fyra krav anser vi är uppfyllda genom att 

vi i samband med utskicket av vår enkät informerat om syftet med vår studie och alla 

deltagare informerades om att det var frivilligt att medverka. Uppgifterna om alla i 

undersökningen har behandlats med konfidentialiet och går därmed inte att spåra och 

slutligen har alla uppgifter som samlats in endast använts till forskningens ändamål (2002, 

s.7 – 14). 
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7. Resultat   

Vi kommer nu att presentera resultatet för delstudie 1 och delstudie 2. Hedvig Sandqvist 

kommer att presentera delstudie 1 där vi presenterar vad barnskötarna svarat i vår enkät. I 

delstudie 2 presenterar Johanna Hammarström resultatet för vad alla förskollärare har 

svarat.  

7.1. Resultatredovisning delstudie 1, barnskötare  

Hedvig kommer nu att presentera resultatet från den enkät som besvarats av barnskötare. 

Resultatet kommer att inledas med en bakgrundsinformation om respondenterna för att sedan 

presentera resterande resultat utifrån tre olika områden, hur definierar barnskötare begreppet 

självkänsla, hur arbetar barnskötare för att stärka barns självkänsla samt har deras syn 

påverkats av den nya läroplanen som nu innefattar begreppet självkänsla. 

Hedvig har mottagit 125 svar från yrkesverksamma barnskötare runt om i Sverige, 1,6 % 

av dessa 125 barnskötare har svarat att de inte arbetar med självkänsla överhuvudtaget och 

därmed skickat in en tom enkät. En av frågorna i enkäten löd: hur ofta arbetar du med att 

stärka barns självkänsla? Av samtliga barnskötare har 122 personer svarat att de arbetar 

med självkänsla dagligen i förskolan vilket utgör 97,6 %. 0.08 % har svarat att det arbetar 

med självkänsla någon gång i veckan och andelen barnskötare som valt att inte besvara 

frågan uppmäter 1,6 %. Åldersspannet på de barnskötare som svarat på min enkät är från 23 

till 64 år vilket utgör en medelålder på 41,4 år. I tabellen nedan presenteras 

åldersfördelningen för barnskötare. 

 

Tabell 1: Åldersfördelning för barnskötare 

Åldersfördelning för barnskötare  

                                        

Antal 

             

% 

20-29 25  20 

30-39 28  22,4 

40-49 38  30,4 

50-59 29  23,2 

60-69 5  4 

Totalt antal barnskötare 125  100 

 

I enkäten ställs en fråga om när respondenterna avslutat sin utbildning, för att se om det 

skiljer sig i deras tankesätt. I nedanstående tabell presenteras resultatet för frågan: Vilket år 

avslutade du din utbildning? Årtalen presenteras utefter när de olika läroplanerna för 

förskolan infördes eller reviderades.  
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Tabell 2: Året barnskötarna avslutade sin utbildning  

Vilket år avslutade du din utbildning? 

                                 

Antal    

                         

% 

1974 - 1998 62 49,6 

1999 - 2010 31 24,8 

2011 - 2019 27 21,6 

Ej besvarat frågan 5 4 

Totalt antal barnskötare 125 100 

 

Tabellen visar att majoriteten av barnskötarna 49,6 % avslutade sin utbildning mellan 1974 

– 1998. Andelen barnskötare som avslutade sin utbildning mellan åren 1999 – 2010 

uppmäter 24,8 % och andelen barnskötare som avslutade sin utbildning mellan 2011 – 2019 

uppmäter 21,6 %. 4 % av de 125 barnskötarna har valt att inte besvara frågan. Årtalen 

respondenterna avslutade sin utbildning har analyserats i relation till hur de besvarar 

frågorna. I svaren går det inte att utläsa någon skillnad som indikerar på att barnskötarna 

skulle ha olika synsätt eller kompetens inom sitt område, svaren är genomgående lika.  

7.1.1 Hur barnskötare definierar begreppet självkänsla  

I enkäten ställds en öppen frisvarsfråga som löd: Förklara kort hur du definierar begreppen 

självkänsla. 16 % av de 125 barnskötarna har valt att inte besvara frågan, vilket är en relativt 

stor andel och skulle kunna förklaras av att barnskötarna de upplevt frågan som svår att svara 

på. En barnskötare har kommenterat sitt svar med orden ”Det var faktiskt svårt att definiera 

i skrift”. Genomgående för alla svar är att de svarat kort med ett eller några ord, alla svar är 

formulerade relativt likartat. Av de svar som kommit in förkommer några återkommande 

tankar om begreppet självkänsla, merparten av respondenterna skriver att det handlar om en 

känsla av att tro på sig själv. De beskriver även att det handlar om att känna att man duger 

som man är och hur man uppfattar sig själv. Andra mindre förekommande tankar handlar 

om att vara trygg i sig själv, våga stå upp för sina åsikter och att våga försöka och 

misslyckas. En fråga är om respondenterna anser att man kan urskilja om ett barn har hög 

respektive låg självkänsla baserat på barnets beteende. Resultatet presenteras i en tabell 

nedan. 
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Tabell 3: Om barnskötare anser sig kunna se på ett barn om hen besitter hög respektive låg 

självkänsla.    

Att se om ett barn har hög respektive låg självkänsla är synligt i barnets 

beteende  

Antal  %  

Instämmer helt  50  40  

Instämmer till viss del  70  56  

Instämmer inte alls  2  1,6  

Ej besvarat frågan  3  2,4  

Totalt antal barnskötare  125  100  

 

Av tabellen ovan är det 40 % av de som svarat instämmer helt och menar att det är synligt i 

barns beteende om den har hög respektive låg självkänsla medan 56 % instämmer till viss 

del, endast 1,6 % instämmer inte alls och 2,4 % har valt att inte svara på frågan.  

7.1.2 Hur barnskötare arbetar för att stärka barns självkänsla   

För att undersöka hur barnskötare arbetar för att stärka barns självkänsla ställde vi en öppen 

fråga som lyder: hur arbetar du för att stärka barns självkänsla? Av totalt alla respondenter 

valde 12 % barnskötare att inte besvara frågan vilket är en relativt stor andel. Den kommentar 

som förekommer flest gånger att är att uppmuntra barnen och arbeta för att klara saker på 

egen hand. De lyfter att de vill uppmana barnen till att våga prova och visa att det är okej att 

det inte alltid blir som man tänkt sig, de lyfter även vikten av att våga visa känslor och att vi 

inte kan styra över dem. Ord som bekräfta och beröm är också vanligt förekommande. 2,4 

% av de 125 barnskötarna, vilket utgör tre personer, nämner att de utgår från att se det 

kompetenta barnet.  Majoriteten av de som besvarar frågan har inte beskrivit hur de arbetar, 

de nämner ord som tex beröm men beskriver inte hur de går tillväga när de berömmer. En 

särskild belysande kommentar beskrev vikten av att alla bör reflektera över hur de arbetar 

lyder ”Tycker självkänsla är oerhört viktigt och något vi pedagoger ska ha i åtanke i vårt 

förhållningssätt mot barnen”. En fråga är om respondenterna anser sig ha tillräckligt med 

kunskap om självkänsla för att stödja barnen i deras utveckling, detta undersökte vi genom 

ett påstående som lyder: Jag känner att jag har tillräckligt med kunskap för att stödja barnen 

i utvecklingen av självkänsla, se tabell nedan. 
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Tabell 4: Barnskötarnas syn på sin egen kunskap  

Jag känner att jag har tillräckligt med kunskap för att stödja barnen i utvecklingen av 

deras självkänsla  
Antal  %  

Instämmer helt  59  47,2  

Instämmer till viss del  60  48  

Instämmer inte alls  3  2,4  

Ej besvarat frågan  3  2,4  

Totalt antal barnskötare  125  100  

 

Totalt 47,2 % av barnskötarna har svarat instämmer helt och 48 % har svarat instämmer till 

viss del. 2,4 % har svarat instämmer inte alls och 2,4 % har valt att inte besvara påståendet. 

I enkäten finns det möjlighet att fritt kommentera eller tillägga något, en barnskötare har då 

skrivit ”Önskar att pedagoger får mer kunskap i att öka självkänslan hos barn”, vilket kan 

visa på att barnskötarna anser att det är ett viktigt ämne 

7.1.3 Så har barnskötare påverkats av implementering av begreppet 

självkänsla i den nya läroplanen   

För att undersöka om barnskötare påverkats av införandet av självkänsla i den nya läroplanen 

ställdes två påståenden: I nya läroplanen för förskolan har begreppet självkänsla tillkommit. 

Det har påverkat mig i mitt arbete för barnen samt Det spelar ingen roll om begreppet står 

med i läroplanen eller inte det har och kommer alltid att vara en del av mitt uppdrag. Svaren 

presenteras i en tabell nedan.  

 

Tabell 5: Nya läroplanens inverkan  

I nya läroplanen för förskolan har begreppet självkänsla tillkommit. Det har påverkat 

mig i mitt arbete med barnen?  
Antal  %  

Instämmer helt  21  16,8  

Instämmer till viss del  72  57,6  

Instämmer inte alls  27  21,6  

Ej besvarat frågan  5  4  

Totalt antal barnskötare  125  100  

I tabellen ovan (tabell 5) kan vi utläsa att högst andel barnskötare 57,6 % har svarat 

instämmer till viss del, 21,6 % instämmer inte alls och 16,8 % har svarat instämmer helt.   

4 % har valt att inte besvara påståendet. 
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Tabell 6: Om implementeringen av begreppet självkänsla i läroplanen påverkat barnskötarna 

Det spelar ingen roll om begreppet står med i läroplanen eller inte det har och kommer 

alltid vara en del av mitt uppdrag  
Antal  %  

Instämmer helt  108  86,4  

Instämmer till viss del  5  4  

Instämmer inte alls  1  0,8  

Ej besvarat frågan  11  8,8  

Totalt antal barnskötare  125  100  

 

I tabellen ovan svarar merparten barnskötare 86,4 % instämmer helt på påståendet om 

införandet av begreppet självkänsla i nya läroplanen påverkar deras syn på sitt uppdrag. 4 % 

har svarat instämmer till viss del. 0,8 % har svarat instämmer inte alls och andelen 

barnskötare som valt att avstå svara på denna fråga är 8,8 %. Majoriteten anser att de alltid 

arbetat med självkänsla samtidigt som tabell 5 visar att nästan hälften av alla barnskötare 

anser sig till viss del ändå vara påverkade av den nya läroplanen.  

7.2 Resultatredovisning delstudie 2, förskollärare  

Redovisningen av resultatet från den enkät som besvarats av förskollärare kommer, Johanna 

att presentera. Resultatredovisningen kommer först att presentera bakgrundsinformation om 

respondenterna. Därefter kommer resultatet presenteras i tre olika områden: hur förskollärare 

definierar begreppet självkänsla, hur förskollärare arbetar för att stärka barns självkänsla 

samt har deras syn påverkats av den nya läroplanen, som nu innefattar begreppet 

självkänsla.   

Förskollärarna som har svarat på enkäten är yrkesverksamma förskollärare runt om i 

Sverige och är mellan åldern 23 - 64 år, med en genomsnittlig ålder på 40,5 år. I enkäten har 

138 svar mottagits, av dessa svar har enbart en svarat nej på frågan om de arbetar med 

självkänsla i förskolan och därmed skickat in en tom enkät. En av frågorna i enkäten var hur 

ofta förskollärarna arbetar med självkänsla och av de 138 förskollärare var det 134 som 

svarade att de arbetar med självkänsla dagligen. Två förskollärare svarade att de arbetar med 

självkänsla någon gång i veckan, två förskollärare valde att inte besvara frågan. I tabellen 

nedan presenteras åldersfördelningen för förskollärare.  

Tabell 7: Åldersfördelning för förskollärare 

Åldersfördelning för förskollärare  Antal 

                       

% 

20-29 22 16 

30-39 42 30,4 

40-49 48 34,7 

50-59 22 16 

60-69 4 2,9 

Totalt antal förskollärare 138 100 
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I enkäten ställs en fråga om när respondenterna avslutat sin utbildning, för att se om det 

skiljer sig i deras tankesätt. I nedanstående tabell presenteras resultatet för frågan: Vilket år 

avslutade du din utbildning? Årtalen presenteras utefter när de olika läroplanerna för 

förskolan infördes eller reviderades. 

 

Tabell 8: Året förskollärarna avslutade sin utbildning 

Vilket år avslutade du din utbildning?                        Antal                           % 

1974 - 1998 29 21 

1999 - 2010 41 29,8 

2011 - 2019 67 48,5 

Ej besvarat frågan 1 0,7 

Totalt antal förskollärare 138 100 

 

Majoriteten av förskollärare 48,5 % avslutade sin utbildning mellan år 2011 - 

2019.  Förskollärare som avslutade sin utbildning mellan år 1999 - 2010 är 29,8 % och år 

1974 - 1998 avslutade 21 % av förskollärarna sin utbildning. Den andel som ej besvarade 

frågan är 0,7 % av 138 förskollärare. Årtalen har analyserats i relation till respondenternas 

svar och det går inte att utläsa någon skillnad i deras resonemang kring självkänsla eller att 

det är någon skillnad i kompetens.  

7.2.1 Hur förskollärare definierar begreppet självkänsla  

I enkäten uppmanas respondenterna med en öppen frisvarsfråga: Förklara kort hur du 

definierar begreppet självkänsla. Av 138 förskollärare valde 12 % att inte besvara frågan. 

Majoriteten av förskollärarna har definierat begreppet självkänsla med hur en uppfattar sig 

själv, tror på sig själv och egen sin förmåga. Men även att självkänsla är att veta vem jag är 

och känna trygghet i den jag är, hur jag ser på mig själv och tycker om mig själv. Flera 

förskollärare definierade även begreppet med att känna sig värdefull och att en duger som 

en är. Frågorna besvarades väldigt lika, men några valde att lyfta enbart hur en uppfattar sig 

själv, tror på sig själv och sin egen förmåga eller att känna sig värdefull. Här visar tre olika 

citat över hur respondenterna svarat: ”Känslan om hur jag uppfattar mig själv och om hur 

jag känner mig, tänker om mig själv”, ”Känslan och relationen till sig själv, tron på sig själv 

och sin förmåga” och ”Att känna att man är värdefull precis som man är”. En fråga i enkäten 

är om respondenterna anser att man kan urskilja om ett barn har hög respektive låg 

självkänsla baserat på barnets beteende. Resultatet presenteras i tabellen nedan. 
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Tabell 9: Om förskollärare anser sig kunna se på ett barn om hen besitter hög respektive låg 

självkänsla.    

Att se om ett barn har hög respektive låg självkänsla är synligt i barnets 

beteende  

Antal  %   

Instämmer helt  64  46,4  

Instämmer till viss del  72  52,2  

Instämmer inte alls  0  0  

Ej besvarat frågan   2  1,4  

Totalt antal förskollärare  138  100  

 

I tabellen ovan är det 138 förskollärare som svarat på enkäten och av dem är högst andel 

52,2 % av förskollärare som svarat att de instämmer till viss del, om att det är synligt i barns 

beteende att de har hög respektive låg självkänsla. 46,4 % av förskollärare svarade att de 

instämmer helt att det är synligt i barns beteende och resterande 1,4 % besvarade inte på 

frågan. Ingen av förskollärarna svarade instämmer inte alls på frågan.  

7.2.2 Hur förskollärare arbetar för att stärka barns självkänsla   

I enkäten uppmanas respondenterna med en öppen frisvarsfråga: Hur arbetar du för att 

stärka barns självkänsla? Av de 138 förskollärare valde 7,2 % förskollärare att inte besvara 

frågan. Det mest förekommande svar på frågan är att som förskollärare uppmuntra barnen 

att klara saker själva, bekräfta och berömma barnen samt vara lyhörd på deras känslor. 

Majoriteten av förskollärarna beskrev inte hur de uppmuntrar, bekräftar eller berömmer 

barnen. Många förskollärare ansåg att det är viktigt att se barnen, att barnen känner sig 

viktiga och betydelsefulla. Att barnen ska känna sig trygga, lyckas och tro på sig själva samt 

att 7,2 % av förskollärarna hänvisade till värdegrundsarbete. Av 138 förskollärare nämnde 

sex personer det kompetenta barnet, det utgör 4,3 %.  Fåtal förskollärare lyfter olika sätt att 

arbeta med självkänsla, bland annat med dramatisering, lek och projekt. Det förekommer 

även att en del av förskollärarna väljer att nämna ordet misslyckas. Här är tre olika citat som 

visar på hur respondenterna har svarat:  ”Genom att låta barnen få lyckas men även 

misslyckad. Ta hjälp i misslyckandet - vad hände? Vad kan jag förändra? Hur kommer jag 

vidare”, ”Bekräftelse både i form att ”se” barnet och att bekräfta det barnet gör” och 

”Bla genom att uppmuntra till att försöka och lita och tro på sin egen förmåga, se det 

kompetenta barnet”.  En fråga är om respondenterna anser sig ha tillräckligt med kunskap 

om självkänsla för att stödja barnen i deras utveckling, detta undersökte vi genom ett 

påstående, se tabell nedan. 
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Tabell 10: Förskollärarnas syn på sin egen kunskap 

Jag känner att jag har tillräckligt med kunskap för att stödja barnen i utvecklingen av 

deras självkänsla  
Antal  %  

Instämmer helt  82  59,4  

Instämmer till viss del  54  39,1  

Instämmer inte alls  1  0,7  

Ej besvarat frågan  1  0,7  

Totalt antal förskollärare  138  100  

 

I tabellen är det 138 förskollärare som svarat på enkäten, högst andel 59,4 % av förskollärare 

svarade instämmer helt att de besitter tillräckligt med kunskap för att stödja barnen i deras 

utveckling av deras självkänsla. Därefter har 39,1 % av förskollärare svarat att de instämmer 

till viss del att de har tillräckligt med kunskap. Det är enbart 0,7 % som svarat att instämmer 

inte alls samt 0,7 % som valt att inte besvara frågan.   

7.2.3 Så har förskollärare påverkats av implementering av begreppet 

självkänsla i den nya läroplanen   

För att undersöka om förskollärare påverkats av införandet av den nya läroplanen ställs två 

påståenden: I nya läroplanen för förskolan har begreppet självkänsla tillkommit. Det har 

påverkat mig i mitt arbete för barnen samt Det spelar ingen roll om begreppet står med i 

läroplanen eller inte det har och kommer alltid att vara en del av mitt uppdrag. Svaren 

presenteras nedan. 

  

Tabell 11: Nya läroplanens inverkan  

I nya läroplanen för förskolan har begreppet självkänsla tillkommit. Det har påverkat 

mig i mitt arbete med barnen?  
Antal  %  

Instämmer helt  16  11,6  

Instämmer till viss del  71  51,4  

Instämmer inte alls  48  34,8  

Ej besvarat frågan  3  2,2  

Totalt antal förskollärare  138  100  

 

I tabellen är det 138 förskollärare som svarat på enkäten, högst andel förskollärare 51,4 % 

svarade att de instämmer till viss del att begreppet självkänsla tillkommit i läroplanen och 

har påverkat deras arbete med barnen. 34,8 % svarade instämmer inte alls på att begreppet 

självkänsla i läroplanen har påverkat deras arbete med barnen. 11,6 % förskollärare svarade 

att de instämmer helt på att det har påverkat deras arbete, resterande 2,2 % valde att inte 

besvara frågan.   
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Tabell 12: Om implementeringen av begreppet självkänsla i läroplanen påverkat förskollärarna 

Det spelar ingen roll om begreppet står med i läroplanen eller inte det har och kommer 

alltid vara en del av mitt uppdrag  
Antal  %  

Instämmer helt  131  95  

Instämmer till viss del  5  3,6  

Instämmer inte alls  0  0  

Ej besvarat frågan  2  1,4  

Totalt antal förskollärare  138  100  

 

I tabellen är det 138 förskollärare som svarat på enkäten, majoriteten 95 % svarat att de 

instämmer helt om att det inte spelar någon roll om begreppet självkänsla står i läroplanen 

eller inte, det har och kommer alltid att vara en del av deras uppdrag. Ingen förskollärare 

valde att svara instämmer inte alls. 3,6 % förskollärare svarade att de instämmer till viss del 

och resterande 1,4 % har valt att inte besvara frågan.  
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8. Analys  

Resultatet kommer att analyseras gemensamt där förskollärare och barnskötares svar jämförs 

med varandra. Detta med anledning av att kunna synliggöra likheter och skillnader mellan 

de två yrkeskategorier vi har vänt oss till i vår studie. Vi kommer att analysera resultaten 

utifrån vår teoretiska utgångspunkt, läroplansteori. I analysen använder vi tre centrala 

begrepp, formuleringsarenan, transformeringsarenan och realiseringsarenan. Analysen 

inleds med att titta på årtalsfördelningen när förskollärare respektive barnskötare avslutade 

sin utbildning. Därefter presenteras analysen precis som i resultatdelen i tre områden, hur 

förskollärare respektive barnskötare definierar begreppet självkänsla, hur förskollärare 

respektive barnskötare arbetar för att stärka barns självkänsla samt om förskollärare 

respektive barnskötare påverkats av implementeringen av begreppet självkänsla i den nya 

läroplanen. Dessa tre områden utgår från vårt syfte och våra frågeställningar. 

  

 

Figur 1: Sammanställning över när förskollärare och barnskötare avslutade sin utbildning  

 

I diagrammet ovan kan vi utläsa att högst andel 49,6 % av barnskötarna avslutade sin 

utbildning mellan åren 1974 - 1998, medan högst andel förskollärare, 48,5 % avslutade sin 

utbildning mellan åren 2011 - 2019. Detta innebär att majoriteten av förskollärarna har 

utbildat sig de senaste tio åren medan majoriteten av barnskötarna genomförde sin utbildning 

innan 1998. Under dessa årtionden har förskolan och dess styrdokument, däribland 

läroplanen, genomgått flera revideringar och därmed har pedagogernas uppdrag varit under 

förändring. Detta resulterar i att majoriteten av barnskötarna och förskollärarna i denna 

studie genomfört sin utbildning under olika formuleringsarenor, mål och riktlinjer där synen 

på undervisning och förskolans uppdrag har förändrats (Linde, 2012, s. 39 - 44). Att 

respondenterna genomför sin utbildning vid olika tidpunkter, från år 1974 fram tills idag, 
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borde avspegla sig i deras realisering av läroplanen och därmed i vårt resultat. Vi har inte 

kunnat utläsa något utmärkande som tyder på detta i vår studie, vi tror att fortsatta studier 

med intervjuer eller observationer hade kunnat hjälpa oss att tydliggöra detta.     

8.1 Hur förskollärare respektive barnskötare definierar begreppet självkänsla  

För att ta reda på hur respondenterna definierar begreppet självkänsla ställde vi en öppen 

fråga där vi ber dem att definiera begreppet med en fritext. Svaren är relativt lika, både 

förskollärarna och barnskötarna anser att det handlar om att tro på sig själv, hur man 

uppfattar sig själv och en känsla av att man duger som man är. Flera av förskollärarna nämner 

även att det handlar om att barnen måste få känna sig värdefulla och accepterade. Det går att 

utläsa att förskollärarna har skrivit mer utförligare i sina svar, det är aningen längre och 

fylligare meningar. Detta skulle kunna ha en koppling till att förskollärarna har en annan 

utbildning och besitter en annan typ av kompetens. Att begreppet självkänsla nu finns med i 

den nya läroplanen innebär också att det finns med i formuleringsarenan. Lundgren lyfter 

hur samhället inverkar på formuleringsarenan, undervisning är komplext det innehåller så 

mycket mer än styrdokument och lagar. Individen påverkas av vad omgivningen och 

samhället anser är viktigt att veta, dessa kunskaper och erfarenheter kommuniceras vidare 

till barnen (2014, s. 139 - 140). Det är även intressant att belysa att av barnskötarna var det 

16 % som inte besvarade frågan, motsvarande 12 % av förskollärarna, det är alltså en relativt 

stor andel som valt att inte besvara frågan. Tidigare har vi nämnt Trosts (2012, s.23) 

resonemang angående öppna frågor i enkäter. Trost menar att respondenten kan se det som 

tidskrävande och känna ett visst motstånd att formulera ett visst svar, vilket kan påverka 

resultatet i vår studie. Vår förhoppning med dessa öppna frågor var precis som Trost skriver 

att det skulle kunna ge oss möjligheten att verkligen få reda på vad respondenterna anser.  
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I enkäten ställds ett påstående som lyder: Att se om ett barn har hög respektive låg 

självkänsla är synligt i barnens beteende. I nedanstående diagram presenterar vi resultaten 

för 138 förskollärare och 125 barnskötare.   

 

   

Figur 2: Sammanställning över om förskollärare och barnskötare anser att hög respektive låg 

självkänsla är synligt i barnets beteende  

 

I ovanstående diagram (figur 2) är andelen förskollärare som instämmer helt något lägre 

jämfört med andelen förskollärare som instämmer till viss del, vi tolkar detta resultat som 

att en större andel förskollärare anser att det är synligt i barnens beteende men att det inte är 

helt självklart. Det vi kan utläsa från barnskötarnas svar är att en större procentandel har 

svarat instämmer till viss del jämfört med instämmer helt, skillnaden på barnskötarnas svar 

är 16 procentenheter medan förskollärarna har en skillnad på 5,8 procentenheter. Vi tolkar 

detta resultat som att barnskötarna anser att det inte är lika tydligt att urskilja i barns beteende 

om de har låg respektive hög självkänsla. Anmärkningsvärt är att 0 % förskollärare och 1,6 

% barnskötare svarat instämmer inte alls vilket indikerar på att nästan ingen anser att man 

det skulle vara svårt att utläsa detta i barnens beteende. 

8.2 Hur förskollärare respektive barnskötare arbetar för att stärka barns 

självkänsla  

I enkäten uppmanas respondenterna att svara på frågan: Hur arbetar du för att stärka 

barns självkänsla? Vi presenterar resultaten från 138 förskollärare och 125 

barnskötare. Hela 12 % av barnskötarna har valt att inte besvara frågan jämfört med 7,2 % 

av förskollärarna som avstod från att svara på frågan, det är alltså nästan dubbel så stor andel 

barnskötare som avstår från att svara på frågan. Vi upplever att det endast är ett fåtal av 

respondenterna som faktiskt besvarar frågan hur de arbetar, majoriteten av förskollärarna 

och barnskötarna beskrev endast med enstaka ord utan vidare förklaring hur de går till 
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väga. De ord som var mest förekommande är uppmuntra, bekräfta och berömma samt att 

barnen ska klara saker på egen hand. Ord som trygghet och att våga visa känslor var 

förekommande i svaren. Av förskollärarna var det 7,2 % som hänvisade till 

värdegrundsarbetet, kopplingar till värdegrundsarbete förekommer inte i barnskötarnas 

svar. Ytterligare något vi reflekterat över är uttrycket det kompetenta barnet, bland 

förskollärarna nämns det sex gånger och i barnskötarnas svar förekommer det endast tre 

gånger. Respondenterna har inte förklarat deras tillvägagångssätt i svaren på frågorna och 

därefter blir det svårt för oss att dra slutsatser om exakt hur de arbetar för att stärka barns 

självkänsla. Skillnaderna i vårt resultat skulle kunna härledas till att det är två olika 

yrkesgrupper, förskollärarna hänvisar till styrdokument och värdegrundsarbete vilket ligger 

mer i linje till deras uppdrag och ansvar.  Att begreppet det kompetenta barnet framkommer 

i relativt låg grad kan bero på att majoriteten genomfört sin utbildning under en tidsepok då 

begreppet inte var påfunnet. 
I enkäten ställs ett påstående som lyder: Jag känner att jag har tillräckligt med kunskap 

för att stödja barnen i utvecklingen av deras självkänsla. I nedanstående diagram presenterar 

vi resultaten för 138 förskollärare och 125 barnskötare.   

 

 
Figur 3: Sammanställning över förskollärares och barnskötares syn på sin egen kunskap om 

självkänsla 

  

Vi kan utläsa ovan (figur 3) att andelen förskollärare som instämmer helt uppmäter 59,4 % 

och andelen förskollärare som instämmer till viss del uppmäter 39,1 %, skillnaden blir 20,3 

procentenheter. Andelen barnskötare som instämmer helt uppmäter 47,2 % och andelen 

barnskötare som instämmer till viss del uppmäter 48 %, skillnaden blir 0,8 procentenheter. 

Om vi jämför andelen förskollärare och barnskötare som instämmer helt har 12,2 

procentenheter fler förskollärare svarat att de instämmer helt. Tittar vi på instämmer till viss 

del har barnskötarna svarat 8,9 procentenheter högre än förskollärarna. Av de som svarat på 

vår enkät anser ändå majoriteten av förskollärarna att de besitter den kompetens de behöver. 
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Det är en högre andel barnskötare som anser att de inte besitter fullt den kompetens de anses 

vilja.  Alla förskollärare och barnskötare ser och tolkar intryck olika, när de i sin 

undervisning och i kommunikationen med barnen ska främja en god självkänsla måste de 

realisera sina tolkningar i sin undervisning och i relationerna gentemot barnen. Vilket Linde 

lyfter som transformeringsarena, lärare tolkar innehållet i läroplanen och omvandlar det till 

en planerad undervisning där barnen kan vara med och påverka genom att visa engagemang 

eller motstånd (2012, s. 55 & 66). Frågan hur de arbetar med självkänsla kan kopplas 

samman med hur de realiserar arbetet med självkänsla i barngruppen. Linde skriver 

att realiseringsarenan är hur undervisningen går till och hur innehållet 

förverkligas. Realiseringen påverkas av flera faktorer, inte bara förskollärarens eller 

barnskötarens erfarenheter spelar in, allt hänger samman med hur barnen uppfattar det som 

förmedlas och hur det kommuniceras (2012, s. 73 & 81). Förskollärares och barnskötares 

kunskaper påverkar hur de transformerar läroplanen. Då respondenterna inte är särskilt 

beskrivande i sina svar är det svårt att utläsa hur de realiserar arbetet med självkänsla i 

förskolan. Det framgår att de önskar att uppmuntra, bekräfta och berömma men det framgår 

inte hur de går tillväga för att lyckas med detta.   

8.3 Så har förskollärare respektive barnskötare påverkats av 

implementeringen av begreppet självkänsla i den nya läroplanen  

För att undersöka om läroplanen påverkat respondenterna ställs två påståenden, det första 

påståendet lyder: I nya läroplanen för förskolan har begreppet självkänsla tillkommit. Det 

har påverkat mig i mitt arbete med barnen, det andra påståendet lyder: Det spelar ingen roll 

om begreppet står med i läroplanen eller inte det har och kommer alltid vara en del av mitt 

uppdrag. Diagrammen nedan (figur 4 och 5) visar resultaten för 138 förskollärare och 125 

barnskötare.  

  

Figur 4: Nya läroplanens inverkan i förskolan  
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I figur 4 kan vi utläsa att, majoriteten av förskollärare och barnskötare har valt att svara 

instämmer till viss del, 51,4 % av förskollärarna och 57, 6 % av barnskötarna. 11,6 % 

förskollärare och 16,8 % av barnskötarna anser sig ha påverkats av den nya läroplanen. 

Andelen förskollärare som svarat instämmer inte alls uppmäter 34,8 % och barnskötare 21,6 

%. Av detta kan vi utläsa att majoriteten anser att de påverkats av nya läroplanens införande, 

dock är det fortsatt en relativt stor andel förskollärare och barnskötare som anser sig inte alls 

påverkats av nya läroplanen. Det är en större andel barnskötare som anser sig ha påverkats 

av nya läroplanen och det skulle kunna kopplas till förskollärarnas och barnskötarnas olika 

roller samt ansvarsområden i förskolan. Det har även skett en förändring i den nya läroplanen 

där barnskötarna för första gången nämns i läroplanen och de olika ansvarsområden 

definieras tydligare. Detta lyfts tidigare i texten under avsnitt 4.2 från ett pressmeddelande 

av Regeringskansliet 2018-08-29.  

 

  

Figur 5: Om implementeringen av begreppet självkänsla i nya läroplanen har påverkat förskollärarna 

och barnskötarna i deras arbete  

 

Ovan (figur 5) kan vi utläsa att förskollärarna och barnskötarna är eniga, 95 % av 

förskollärarna och 86,4 % av barnskötarna instämmer helt med påståendet: att arbeta med 

självkänsla har och kommer alltid vara en del av mitt uppdrag. Endast 3,6 % av 

förskollärarna och 4 % av barnskötarna instämmer till viss del. De som valt att svara 

instämmer inte alls är barnskötare och uppmäter 0,8 %. Det är en högre andel barnskötare 

som valt att inte besvara frågan, barnskötarna uppmäter 8,8 % medan andelen förskollärare 

som valt att inte besvara frågan uppmäter 1,4 %, detta utgör en skillnad på 7,4 

procentenheter.  

I figur 4 kan vi utläsa att införandet av begreppet självkänsla i läroplanen har påverkat 

majoriteten av respondenterna till viss del. I figur 5 har majoriteten av respondenterna svarat 

att de instämmer helt med att begreppet självkänsla har och kommer alltid vara en del av 

deras uppdrag. Wahlström menar att utbildning i förskolan är ett normativt projekt där barn 
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utvecklar vissa kunskaper, värden och färdigheter. Det finns en läroplan med syfte, innehåll 

och krav på kunskaper som samhället bestämt samt undervisning som tillsammans med 

läroplanen utgör förskolans centrala kärna. Utbildningen blir normativ genom de föreskrivna 

mål och kunskaper och värden, men det finns ett stort utrymme för olika tolkningar. 

Läroplanen vilar på ett medborgarideal och en fostran om den goda medborgaren som kan 

skilja sig i olika regioner, länder och tidsepoker (2016, s. 179 - 180). Majoriteten av 

respondenterna anser att det är och har alltid varit en del av deras uppdrag att arbeta med 

självkänsla i förskolan. Eftersom det tidigare inte varit en del av läroplanen handlar det till 

stor del om lärarens egna värderingar. Wahlström lyfter detta och menar att undervisningen 

är komplext, det handlar inte enbart om att följa det innehåll som står i läroplanen utan även 

lärarens uppfattning om vad som är viktigt att lära (2016, s. 180 - 182).   

Deras kunskaper inom ämnet självkänsla påverkar hur de tolkar och därmed 

transformerar innehållet i läroplanen, vilket i sin tur påverkar hur de väljer att realisera det 

gentemot barnen.  En stor del av respondenterna anser att de har tillräckligt med kunskap 

inom ämnet. Ändå har kring hälften av respondenterna svarat att de till viss del håller med 

om att de har tillräckligt med kunskap. Det är fler barnskötare än förskollärare som anser sig 

behöva mer kunskap inom ämnet. Även om de anser sig ha god kunskap inom ämnet och 

anser att det är en viktig del i utbildningen, tolkar vi det som att respondenterna brister i sin 

formulering i skrift. Då kan man ställa sig frågan har de reflekterat över ämnet i tillräckligt 

stor utsträckning?  



 

34 

 

9. Diskussion 

Syftet är att undersöka hur förskollärare respektive barnskötare ser på och upplever att de 

arbetar med begreppet självkänsla. Vår studie undersöks med hjälp av följande 

forskningsfrågor: Hur ser förskollärare respektive barnskötare i förskolan på begreppet 

självkänsla och upplever de sig ha tillräckliga kunskaper? Hur anger förskollärare respektive 

barnskötare att de arbetar med att stärka barns självkänsla? Upplever förskollärare respektive 

barnskötare att de har påverkats av implementering av begreppet självkänsla i den nya 

läroplanen?  

I detta avsnitt diskuterar vi vårt resultat i förhållande till den tidigare forskning vi funnit 

inom området samt vår teoretiska utgångspunkt.  Begreppet självkänsla är stort och 

inrymmer flera definitioner, Öhman menar att självkänsla handlar om att känna acceptans 

och erkännande av personer i sin närhet. En god självkänsla bygger på att barnen känner en 

grundtrygghet i sig själv och ser sig själv som kompetent. Öhman skriver även om hur 

bemötandet av barn får stor betydelse för vilket effekt det ger hos barnet. Det handlar inte 

bara om positiva ord och beröm, barnet måste få möjlighet att uppleva en känsla av acceptans 

och känna sig respekterad. Detta skapar en trygghet och en känsla av att vara värdefull (2008, 

s. 115 – 116). Krantz Lindgren talar om två olika dimensioner som självkänsla består av. 

Den första dimensionen är medvetenhet om sig själv, den andra handlar om hur barn 

accepterar sig själv. Relationer och samspel med vuxna i barnens närhet har stor inverkan 

för att uppnå en sund självkänsla och känna sig intressant och värdefull (2014, s. 19 – 20).  

I läroplanen kan vi läsa följande om självkänsla:  

förskolan ska erbjuda barnen en trygg omsorg och har en viktig roll för att bidra till att grundlägga 

barnens trygghet och självkänsla samt att förskolan ska stimulera barnens kreativitet, nyfikenhet och 

självkänsla (Lpfö18, 2018, s. 10).  

Läroplanen skapar utrymme för tolkning av begreppet självkänsla. Vi kan läsa att förskolan 

ska möjliggöra för att barn skapar en god självkänsla, hur det ska realiseras i praktiken blir 

en fråga om tolkning. Vårt resultat visar på att de förskollärare och barnskötare som svarat 

på vår enkät definierar begreppet likartat med Öhman (2008) och Krantz Lindgren (2014). 

Det som förekommer mest frekvent är att självkänsla handlar om att tro på sig själv, hur man 

uppfattar sig själv och upplever en känsla av att jag duger som jag är. De nämner även att 

barnen måste få möjlighet att känna sig värdefulla och accepterade. Respondenterna 

beskriver hur de definierar och därmed vilken syn de har på självkänsla, när vi sedan frågar 

hur de arbetar d.v.s. hur de realiserar detta i verksamheten får vi inte lika tydligt svar. En 

större andel barnskötare 12 % har valt att inte besvara hur de arbetar motsvarande 7,2 % av 

förskollärarna. De som svarar skriver mycket kort och fåordigt, vilket kan förklaras av hur 

vi har formulerat frågan. Frågan är en frisvarsfråga vilket kräver mer eftertanke och tid från 

respondenten att besvara frågan. Ytterligare en förklara skulle kunna vara att respondenterna 

inte reflekterat över detta tidigare och anser det som svårt att formulera sig i ord. Sheridan 

skriver hur personal i förskolan spelar stor roll för barnens utveckling, samt att läroplanen 

har stort fokus på ämneskunskaper och att utveckla barns kognitiva färdigheter, vilket hon 

anser som sekundärt. Det primära fokuset borde ligga på att utveckla en positiv självbild och 
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känslan av att vara kompetent. Sheridan beskriver självkänslan som en spegelbild av 

omgivningen barnen växer upp i och att den kultur vuxna förmedlar påverkar barnens 

självbild (1991). Nästintill alla har svarat att de arbetar med självkänsla dagligen och de mest 

förekommande svar vi fick var att uppmuntra, bekräfta och berömma samt att barnen ska 

klara saker på egen hand. Ord som trygghet och att våga visa känslor var också 

förekommande i svaren. Öhman (2008) lyfter att bemötandet av barn har stor effekt och att 

positiva ord inte är tillräckligt, det handlar om känslan barnen upplever i bemötandet. 

Känslan av att vara respekterad och trygg kan inte skapas genom att endast säga positiva 

ord, det måste upplevas.    

All undervisning samt hur man definierar och ser på självkänsla kan kopplas till vilken 

kompetens du som förskollärare eller barnskötare besitter, den forskning vi tagit del av 

styrker detta. I vår studie har vi undersökt om förskollärare och barnskötare anser sig besitta 

den kompetens de anser sig behöva för att hjälpa barn att skapa en god självkänsla. Sheridan 

m.fl. skriver om hur en förskollärares värderingar och kompetens styr undervisningen 

(2011). Vi relaterar även detta till barnskötarna, trots att det inte står utskrivet i läroplanen 

att de ansvarar för undervisningen är de högst delaktiga i barnens vardag och lärande. 

Resultatet i vår studie visar att majoriteten förskollärare och barnskötare anser sig besitta 

den kunskap som krävs, samtidigt som en stor andel av respondenterna valt att svara 

instämmer till viss del vilket vi tolkar som att de skulle vilja få mer kunskap inom ämnet. 

Respondenternas kunskaper och relation till självkänsla påverkar hur de kommer 

att realisera detta gentemot barnen. I rapporten från Vetenskapsrådet skriven av Persson kan 

vi utläsa vikten av att förskolepersonalen besitter hög kompetens för att hålla en god kvalitet 

på undervisningen. Persson lyfter även kompetensutveckling som en viktig del i 

kvalitetsarbetet, hög pedagogisk medvetenhet och kompetens tydliggör personalens val av 

innehåll och hur de formar goda pedagogiska relationer. Medvetenheten är avgörandet för 

förskolans kvalitet (2015). Även Sandvik skriver i sin avhandling om betydelsen av att lärare 

besitter kompetens. Sandviks undersökningar visar att det råder en brist på kompetens, 

där bl.a. tidpunkten för när de genomfört sin utbildning spelar in (2009, s. 11 - 12). Vi har 

tittat på detta i relation till vår studie, men finner inte något som indikerar på att 

förskollärarna eller barnskötarna skulle ha olika barnsyn eller förhållningsätt som kan 

härledas till att de genomfört sin utbildning innan det paradigmskifte med den nya barnsynen 

och införandet av läroplanen i förskolan. I vår studie vi har undersökt om de upplever att de 

har tillräckligt med kunskap för att realisera sitt uppdrag. Vi har inte undersökt 

respondenternas faktiska kompetens, det enda vi kunnat utläsa i vår undersökning är att 

förskollärarna svarar något fylligare i sina svar jämfört med barnskötarna, vilket skulle 

kunna härledas till deras utbildningsnivå.  

Hur du definierar begreppet självkänsla och arbetar med ämnet beror till stor del på vilken 

kunskap du besitter om ämnet. Majoriteten av förskollärarna 52,2 % och barnskötarna 56 % 

svarar att de till viss del tycker sig kunna se i barns beteende om de har hög respektive låg 

självkänsla, en något lägre andel instämmer helt på vårt påstående. Lindwall beskriver 

självkänsla som svårdefinierat och att se om ett barn har låg självkänsla är nästintill omöjligt 

förens det råder brist på självkänsla (2011, s. 28 - 29).  Påståendet i vår enkät blir komplext 

då vi frågar om två saker, går det att se om ett barn har låg respektive hög självkänsla i deras 

beteende. Vi vet inte vad respondenterna syftar på när de väljer att svara eftersom det råder 
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en brist i vår enkätfråga. Det är även intressant att sätta respondenternas svar emot det 

Lindwall skriver, att det är nästintill omöjligt att se på ett barn om hen besitter god 

självkänsla. Det hade varit intressant att utveckla frågan och undersöka hur de anser sig 

kunna se detta som Lindwall (2011) menar är nästintill omöjligt.  

I vår studie har vi undersökt hur förskollärare och barnskötare anser sig påverkats av den 

nya läroplanen och implementeringen av begreppet självkänsla. Majoriteten ansåg att de till 

viss del blivit påverkade av den nya läroplanen samtidigt som nästan alla svarat att oavsett 

om självkänsla står med i läroplanen är det en del av deras uppdrag. Sheridan m.fl. skriver 

om förskolan och skiftningar i yrket i takt med att styrdokument och samhället förändras. 

Förskolan i Sverige är i ständig förändring (2011). Resultatet i vår undersökning sänder ett 

dubbelt budskap då de å ena sidan anser att de påverkats av läroplanen. Å andra sidan spelar 

det ingen roll om det står i läroplanen då de anser att det alltid är och kommer vara en del av 

deras uppdrag. Att hela 95 % av förskollärarna och 86,4 % av barnskötarna anser detta är 

viktigt är ändå betryggande, då det enligt forskning har stor betydelse för barns lärande och 

utveckling. I en studie gjord av Williams m.fl. framkommer att förskollärarna anser att 

grunden för barns utbildning är att samarbeta, interagera med andra barn och att utveckla 

social kompetens. Förskolor måste erbjuda en kommunikativ miljö där ämneskunskaper och 

lärande om att lyssna, skapa en förståelse för andras tankar och åsikter samt där man 

möjliggör för att utveckla en god självkänsla. Det krävs en god självkänsla för att kunna 

uttrycka sina egna tankar och lära sig förstå och respektera andra människor (2014).  

Wahlström lyfter att läroplanens innehåll omformas från text till en social handling där 

lärarens tolkning och uppfattning avgör vad hen anser är viktigast att undervisa om. Det blir 

därför viktigt att ha kunskap om samhällets intentioner med läroplanen genom att reflektera 

över vad barnen och läraren är medskapare i och vilka möjligheter det erbjuds i förskolan 

(2016, s. 180 - 182).  Självkänsla är ett nytt begrepp i läroplanen för förskolan och därmed 

kan vi anta att samhället har en intention med begreppet och att självkänsla har stor betydelse 

för barns lärande och utveckling. Linde lyfter tre olika arenor inom läroplansteori, 

formuleringsarena, transformeringsarena och realiseringsarena. Förskollärarna och 

barnskötarna tolkar läroplanen vilket blir formuleringsarenan. Därmed väljer de ut vad som 

ska prioriteras vilket blir en transformeringsarena. I transformeringsarenan planerar läraren 

sitt innehåll utefter vad hen anser är viktigt att förmedla samt barnens intressen och 

behov. Realiseringsarenan är där innehållet förverkligas (2012, s. 66).   

I läroplanen finns nu begreppet självkänsla, hur respondenterna definierar begreppet 

beror på vilken kunskap de besitter inom ämnet och därmed hur de kan se om barn besitter 

hög respektive låg självkänsla. Förskollärares och barnskötares kunskaper och tolkningar 

påverkar också hur de transformerar läroplanen samt hur de realiserar ämnet i förskolan med 

barnen, vilket också säger mycket om hur de arbetar. Hur förskollärarna och barnskötarna 

realiserar ämnet självkänsla i förskolan påvisar mycket om deras kunskaper. I vår studie går 

det inte att utläsa direkta skillnader mellan förskollärare och barnskötare. Det behövs 

kompletterande undersökningar i form av observationer för att faktiskt se hur arbetet med 

självkänsla ser ut i förskolorna. Vad vi kan utläsa av vårt resultat är att respondenterna anser 

att arbetet med självkänsla är viktigt och görs dagligen i förskolan. För att få en djupare 

förståelse hur personal i förskolan arbetar med självkänsla hade det varit intressant att 

genomföra en större studie men intervjuer och observationer av både vuxna och barn. Det 
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vore även intressant att se det ur ett barns perspektiv, vet barn vad självkänsla är? Vi hade 

gärna studerat Sandviks (2009) resonemang om kompetens djupare och undersökt hur det 

verkligen ser ut i förskolan idag. I vår studie kan vi inte utläsa någon skillnad i kompetens 

hos respondenterna baserat på när de genomfört sin utbildning vilket Sandvik (2009) hävdar. 

Detta tror vi att observationer skulle kunna synliggöra. Sandvik belyser även möjligheter för 

kompetensutveckling vilket hade varit intressant att undersöka, möjliggör rektorer för 

kompetensutveckling och i så fall inom vad? 
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10. Konklusion 

I denna studie hade vi för avsikt att undersöka hur yrkesverksamma förskollärare och 

barnskötare arbetar med och definierar begreppet självkänsla och om det skiljer sig mellan 

de två yrkeskategorierna. I studien framkommer att förskollärare och barnskötare arbetar 

med självkänsla dagligen och att de anser att det är viktigt för barnens lärande och 

utveckling. Majoriteten av förskollärarna anser att de har den kunskap som krävs för att 

arbeta kring ämnet. Hos barnskötarna var resultat delat, där hälften ansåg sig besitta den 

kunskap som krävs medan hälften ansåg att de behöver lite mer kunskap inom ämnet. Med 

anledning av att begreppet självkänsla tillkommit i Lpfö18 undersökte vi om detta har 

kommit att påverka förskollärarna och barnskötarna i deras uppdrag. Majoriteten av samtliga 

respondenter uttryckte att det har påverkat dem till viss del i deras arbete men att det alltid 

har och kommer alltid att vara en viktig del i deras uppdrag oavsett om det står formulerat i 

läroplanen. 
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12. Bilaga 1. Enkät   

1. Hur gammal är du?  

 

2. Vilken utbildning har du?  

 

3. Vilket år avslutade du din utbildning?  

 

4. Ange om du genomfört den i ett annat land än Sverige?  

 

5. Hur många år har du varit yrkesverksam inom förskolan?  

   

6. Typ av förskola?  

 

- Fristående förskola 

- Kommunal förskola 

- Föräldrakooperativ 

- Familjedaghem 

- Annat 

 

7. Har ni någon pedagogisk inriktning (tex. Reggio Emilia, I Ur och skur,   

Waldorf etc.)?  

 

8. Arbetar ni med någon annan specifik inriktning (tex. hållbar utveckling, 

normkreativt, ekologiskt etc.)?   

 

9. Arbetar du för att stärka barns självkänsla i förskolan?  

 

- Ja   

- Nej (Om svaret är nej kan du gå hoppa över resterande frågor och skicka in ditt 

svar)  

 

10. Hur arbetar du för att stärka barns självkänsla?  

 

11. Hur ofta arbetar du med att stärka barns självkänsla?  

 

- dagligen  

- någon gång i veckan  

- endast vid temaarbete för självkänsla  

- sällan  

 

12. Att se om ett barn har hög respektive låg självkänsla är synligt i barnets beteende  

 

- instämmer helt  

- instämmer till viss del  

- instämmer inte alls  
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13. Jag känner att jag har tillräckligt med kunskap för att stödja barnen i utvecklingen 

av deras självkänsla?  

 

- instämmer helt  

- instämmer till viss del  

- instämmer inte alls  

 

14. Förklara kort hur du definierar begreppet självkänsla  

 

15. I nya läroplanen för förskolan har begreppet självkänsla tillkommit, det har fått mig 

att reflektera över hur jag arbetar med detta  

 

- instämmer helt  

- instämmer till viss del  

- instämmer inte alls  

 

16. Det spelar ingen roll om begreppet står med i läroplanen eller inte det har och 

kommer alltid vara en del av mitt uppdrag  

 

- instämmer helt  

- instämmer till viss del  

- instämmer inte alls  

 

17. Har du något ytterligare du vill tillägga?  

  
 

 

 


