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Sammanfattning 

Syftet var att synliggöra hur barns behov av bekräftelse hanteras i en del förskolor och vilka 
reflektioner som skapas hos pedagogerna gällande detta. För att utforska detta utfördes 
intervjuer tillsammans med observationer som komplement där urvalet var slumpmässigt. 
Studien bygger på forskning om självkänsla och självförtroende och visar på den oenighet som 
finns gällande begreppen. Dessa begrepp har i sin tur en stor påverkan på barnens sökande efter 
bekräftelse vilket både bakgrund och resultat visar. Resultatet visar också på en stor vilja hos 
pedagogerna att möta det sökande som barnen uppvisar men även här finns skilda meningar om 
hur detta ska genomföras. Ett mönster mellan ambitionen att berömma barnen och ett ökat 
sökande efter bekräftelse hittades i analysen vilket även litteraturen tar upp.  
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Inledning  

Att de flesta har ett behov av att känna sig hörda och sedda är väl etablerat i samhället. Fexéus 
(2018) podcast ”Kan själv” om mänskligt beteende behandlar bekräftelsebehov i en intervju med 
Nemo Hedén. Hedén berättar att han var med i en svensk dokusåpa som gick ut på att festa och 
skapa intriger (ibid). Detta mynnade ut i ett kort och intensivt kändisskap för Hedén där han 
snabbt vande sig vid uppmärksamhet och specialbehandling som en del av hans vardag. Hedén 
beskriver i intervjun att hans oförmåga att hantera kändisskapet och senare det abrupta slutet på 
detta kändisskap försatte honom i ett alkohol- och drogmissbruk.  

Hällgren (Umeå universitet. Föreläsning 2018-02-05) höjde en fråga under sin föreläsning om 
barns identitetsskapande på nätet: grundar sig barns bekräftelsebehov i att barnen får för 
mycket bekräftelse eller att de får för lite av det? Just detta är en viktig fråga, dels när vi pratar 
om att bekräfta barnen men även när vi bekräftar våra vuxna medmänniskor i det vardagliga 
livet. Hedén beskriver i en intervju med Malou von Sivers (von Sivers 2017) sin barndom med sex 
syskon som en kamp om bekräftelse och att han fick ”slåss om kärleken”. Han reflekterar kring 
just detta som en anledning till ett tomrum inom honom och därmed anledningen till att han 
sökte bekräftelse utifrån. Vidare förklarar han att trots att detta påverkat honom djupt så har 
den inte haft samma inverkan på hans syskon – i alla fall inte på samma sätt (ibid.). I en intervju 
med Per Holknekt i Fexéus podcast beskrivs dock dålig självkänsla och dåligt självförtroende som 
en motivation i livet och som ett skäl till Holknekts framgång snarare än en orsak till misslyckande 
(Fexéus 2018). Holknekt beskriver att vi som samhälle har gjort bekräftelsebehov till något fult 
som vi inte ska ha och att han trots detta anser behovet som något fint och något som kan hjälpa 
oss i våra relationer (ibid). Juul och Jensen (2010) beskriver även de bekräftande som en 
”förutsättning för ömsesidig utveckling av självkänsla, personligt ansvarstagande och kvaliteten i 
den vuxnes ledarskap”. De godtar alltså inte den rådande diskursen där bekräftelsebehov 
beskrivs som boven i dramat och allt fler bekräftelsesökande barn beger sig ut på nätet på jakt 
efter mer och mer bekräftelse.  

Barn söker alltid efter kontakt. De vill bli sedda och bekräftade för de människor de är men kan 
detta gå över till ett problematiskt behov av bekräftelse? Är detta behov positivt eller negativt för 
det enskilda barnet? Vid en arbetsdag på en förskola kommer ett barn till mig med en teckning 
och ser uppfodrande ut. Jag som har en kurs om bemötande i ryggen frågar barnet frågor om 
teckningen, t.ex. om hen är nöjd och vad bilden föreställer. Barnet svarar inte, utan tittar bara på 
mig och frågar ”är den inte fin?”. Min upplevelse av den situationen var att detta barn var så van 
vid att få bekräftat ”vilken fin!” när hen kom med en teckning att hen inte kunde förstå varför jag 
ställde en massa frågor. Jag har även kommit på mig själv med att slentrianmässigt skicka ut 
beröm till barn som egentligen inte bett om det. Jag vill ta reda på vilka tankar pedagoger har när 
de berömmer barn och när de pratar med barn. Jag vill också undersöka hur pedagoger anser att 
läroplanen tar upp detta upplevda tabubelagda behov och hur det kan hjälpa dem i deras arbete i 
förskolan.  

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att synliggöra hur barns behov av bekräftelse hanteras i några utvalda 
förskolor och hur verksamma pedagoger reflekterar kring detta.  

- Hur kan bekräftelse ta sig uttryck i förskolans verksamhet? 

- Hur beskriver pedagoger sitt sätt att bemöta bekräftelsebehov i förskolan? 

Denna studie syftar till att ta reda på hur pedagoger vill bemöta barn och vad praktiken möjliggör 
i fråga om bemötande. Hur är verkligheten i förskolan och kan det påverka pedagoger eller barn? 
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Bakgrund 

För att kunna gå igenom bekräftelse och sökandet efter den så krävs också i viss mån en 
genomgång av självkänsla och självförtroende, begrepp som kommer att tas upp nedan. 
Anledningen är att dessa begrepp ofta är sammanlänkade och det finns många teorier om dess 
samband och orsakssamband. Som denna text kommer att påvisa finns det många olika 
definitioner av begreppen självkänsla, självförtroende och i viss mån också självvärde. Här 
kommer jag att gå igenom en del av dessa uppfattningar där många har skilda tankar och där få 
är överens. I slutet av denna del kommer jag att förtydliga hur dessa begrepp kommer att 
användas i resten av uppsatsen och hur deras definition har betydelse för resterande läsning. 

Självkänsla som grund 

En av de viktigaste delarna är av barns emotionella, kognitiva och sociala utveckling är självkänsla 
anser Askland och Sataøen (2014). Dessutom anser många forskare att en stark självkänsla är ett 
grundläggande mänskligt behov, precis som mat eller sömn (Bushman, Moeller och Crocker, 
2011). Askland och Sataøen (2014) beskriver att ens uppfattning om det egna jaget alltid 
innehåller någon form av värdering. De menar med ”stark självkänsla” att även om någon ser sina 
mer negativa sidor så är personen i grunden nöjd med sig själv. En god självkänsla bör alltså enligt 
Askland och Sataøen (2014) vara kopplad till en realistisk bedömning av ens egna egenskaper i 
samband med en respekterande inställning mot den egna personen.  

Definitioner av självkänsla och självförtroende 

Brown och Marshall (2006) reflekterar kring varför det finns en bristande enighet kring 
definitionen av självkänsla och menar att begreppet används på tre olika sätt. Dessa sätt är: 
global självkänsla, känslor av självvärde och självutvärderingar. De beskriver dessa termer som 
avgränsade från varandra där global självkänsla är hur vi människor känner om oss själva rent 
allmänt. Detta är en bild som anses relativt stabil i olika situationer men även på långt sikt. Brown 
och Marshall (2006) beskriver även den globala självkänslan som genetiskt grundad med en 
stabilitet genom vuxenlivet. De andra termerna ”känslor av självvärde” och ”självutvärdering” 
anses vara reaktioner på specifika situationer. De är alltså vad människor syftar på när de 
beskriver en händelse när deras självkänsla höjts eller sänkts på grund av en specifik situation. 
Detta kan innebära att de upplever en sänkt självkänsla i samband med ett misslyckande i 
karriären eller i en relation. Det kan också syfta till en höjd självkänsla då relationer, karriären 
med mera lyckas. Vidare menar Brown och Marshall (2006) att begreppet självkänsla ofta 
används för att hänvisa till hur olika människor utvärderar sina egenskaper eller prestationer och 
att det är på grund av detta som termen ”självkänsla” ofta förväxlas med termen 
”självförtroende”. Bagge Johansson och Karlsson (2006, 1) beskriver hur självförtroende tas upp i 
Banduras bok Self-efficacy: The exercise of control (1997): 

Självförtroende är ett välanvänt begrepp i det vardagliga livet. Människor 

med bra självförtroende tror oftare att de kommer att lyckas med de 

utmaningar de ställs inför än människor med lågt självförtroende. 

Baumeister, Campell, Kreuger och Vohs (2003) beskriver att självkänsla kan definieras av vilket 
sorts värde människor sätter på sig själva, alltså att självkänsla är den värderande delen av 
kunskapen om en själv. En stark självkänsla kan då bero på en hög självkännedom, men också på 
ett uppblåst ego och eventuellt en oförtjänad arrogans. Låg självkänsla kan på samma sätt vara 
ett välgrundat sätt att förstå sina tillkortakommanden, men det kan också bero på en förvrängd 
och ibland osund känsla av underlägsenhet och osäkerhet. Askland och Sataøen (2014) menar 
som tidigare nämnts att självkänsla utgår ifrån en realistisk bedömning av en själv. Baumeister 
m.fl. (2003) menar till skillnad från detta att självkänsla kan bero på antingen en korrekt självbild 
- eller en förvriden sådan. Rose och Perski (2016) beskrev i sin tur att en orealistisk självbild kan 
ligga bakom psykiska problem och depressioner, detta då den leder till låg självkänsla där 
skillnaden ligger i värdet människor sätter på sig själva. En uppblåst självbild kan då leda till en 
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stark självkänsla och en lika skev men negativt vinklad självbild kan leda till en låg självkänsla. 
James (1925) förklarar utöver detta att självkänsla är ett relativt begrepp där självkänslan i sig är 
knuten till dina ambitioner och framgångar. Alltså: om dina ambitioner överskrider dina 
framgångar skapar detta en låg självkänsla och om dina framgångar överskrider dina ambitioner 
så höjs självkänslan. James (1925) menar därför att de enda två sätten att öka din självkänsla är 
att antingen prestera mer, eller vilja mindre.  

Rose och Perski (2016) beskriver självkänsla som en fundamental del av psyket. Det är en kraft 
som kan bära en människa genom livet där hen är tillitsfull och tillfreds med sig själv. De menar 
att det blir svårt att leva med en självkänsla som är låg. För att kunna överleva med en låg 
självkänsla utvecklar vi olika beteenden och försvarsmekanismer för att kompensera för den 
bristfälliga självtilliten. En av dessa strategier kan då bli att ”vara duktig” där vi kämpar för att 
upprätthålla vårt värde trots den låga självkänslan. Vi bygger alltså upp en idealbild av oss själva 
för att bekämpa vår låga självkänsla. Denna bild blir en slags ryggradskänsla för vilka vi är 
(Johnsson 2009).  

Framöver i denna text kommer ”situationsspecifikt självförtroende” benämnas. Då kommer 
begreppet att innebära en bedömning av den egna förmågan i genomförandet av en specifik 
situation enligt Bagge Johansson och Karlssons (2006) beskrivning av Banduras tankar (1986). 
Bandura och Wood har i en gemensam artikel beskrivit att en av de vanligaste uppfattningarna är 
att en ökning i det situationsspecifika självförtroendet innebär en ökning av prestationen 
(Bandura och Wood 1989). Bagge Johansson och Karlsson (2006) beskriver också 
situationsspecifikt självförtroende tas upp i en del motivationsteorier redovisade i Vancouver, 
Thompson, Tischner, & Putkas studie (2002). De menar att högt situationsspecifikt 
självförtroende kan leda till att en person sätter höga mål, men de menar till skillnad från 
Bandura och Wood (1989) också att motivationen sjunker. Detta kan bero på att självförtroendet 
skapar en övertro på de egna färdigheterna och leder därför till en minskning i ansträngning 
vilket Bagge Johansson och Karlsson (2006) återger från Stones artikel (1994).  

Människa och miljö i kretslopp 

Baumeister m.fl. (2003) framhåller liksom Bushman m.fl. (2011) att självkänslan i sig själv är 
viktig, och menar till skillnad från Askland och Sataøen (2014) att den är det oavsett anledningen 
till självkänslan. De beskriver människors tro på sig själva och sin kompetens som något som 
formar deras handlingar i vardagen på signifikanta sätt, där dessa handlingar i sin tur formar 
människornas verklighet, och verkligheten för människor omkring dem. Leary och Kowalski 
(1990) håller med om detta och framhåller att olika sorters feedback från omgivningen skapar 
varierande svar hos individen och formar därmed självkänslan på olika sätt. De ser alltså 
samband mellan andras reaktioner och en förändring i självkänsla hos en enskild individ. Beröm, 
antydningar om ett gillande och komplimanger förbättrade självkänslan och kritik och ett 
avvisande beteende försämrade den. Detta resonemang stärker Brown och Marshall (2006) som 
beskriver hur individer har olika nivåer av självkänsla i vissa situationer. En person kan alltså ha 
låg akademisk självkänsla, men hög emotionell självkänsla. Med självkänsla menar de alltså här 
det som de tidigare benämnt som ”känslor av självvärde”. Juul och Jensen (2010) beskriver en 
liknande konflikt mellan begreppen där de menar att ”självvärde” i själva verket är en mer diffus 
variation av ”självkänsla”. Smith och Ulvund (1993) beskriver något de kallar 
”transaktionsteorierna” som en relation mellan människa och miljö där kommunikationen går åt 
båda hållen. Alltså, i likhet med vad Leary och Kowalski (1990) beskrev så blir människan inte 
bara påverkad av miljön – miljön blir också påverkad av människan. På så sätt ingår människa och 
miljö i ett transaktionskretslopp där miljö och individ påverkar och förändrar varandra 
kontinuerligt. Rose och Perski (2016) håller med Baumeister m.fl. (2003) och menar att 
självkänsla beskriver hur vi värderar oss själva som individer. De beskriver dock vår självkänsla 
som ett innehav av en respekt och en kärlek till den egna personen, där vi litar på att vi har en 
självklar plats på jorden, precis som alla andra människor. Detta kopplas till vad Brown och 
Marshall (2006) beskriver som ”global självkänsla”.  
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Fördelar och nackdelar med hög respektive låg självkänsla  

Baumeister m.fl. (2003) gör en sammanställning av tidigare forskning med fokus på de tänkbara 
fördelar och nackdelar som finns med hög respektive låg självkänsla. Bagge Johansson och 
Karlsson (2006) återger Banduras studier Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavioral 
change (1977) och Social foundations of thoughts & action: A social cognitive theory (1986) och 
beskriver en persons uppfattning av den egna förmågan som viktig för sin förmåga att fungera 
normalt. Detta baseras på att individer hellre utsätter sig för aktiviteter där det 
situationsspecifika självförtroendet är högt, mot för där det är lågt. Personer med hög självkänsla 
verkar också kunna återhämta sig bättre vid stress och misslyckanden än personer med låg 
självkänsla kan. Baumeister m.fl. (2003) menar att detta beror på ett extra lager av positiva 
känslor som finns hos människor med hög självkänsla. Detta fungerar då som ett skydd vid 
misslyckanden där en negativ utgång av en situation inte påverkar individen lika mycket. 
Upprepade misslyckanden kan tillsammans med en låg självkänsla leda till en inlärd hjälplöshet 
(ibid). Margolis och McCabe (2006) beskriver detta som när en person förväntar sig ett 
misslyckande och därmed skapar en självuppfyllande profetia. Med detta menas alltså att om 
någon förväntar sig ett misslyckande så använder sig denne av olika strategier för att skydda sitt 
självvärde. Dessa strategier kan vara att nedvärdera ämnet och att skjuta upp eller att helt 
överge deltagandet enligt Winberg (Umeå universitet. Föreläsning 2017-05-09). Margolis och 
McCabe (2006) argumenterar vidare att dessa strategier i sin tur skapar misslyckanden och alltså 
förstärker den låga självkänslan.  

Bagge Johansson och Karlsson (2006) beskriver att Silver, Mitchell och Gist fann ett positiv 
samband mellan situationsspecifikt självförtroende och stabilitetsdimensionen vid lyckade 
prestationer. Stabilitetsdimensionen innebär en individs stabila orsaker till en viss utkomst. Detta 
innebär att personer med högt situationsspecifikt självförtroende i större utsträckning hade 
bortförklaringar när de misslyckades såsom till exempel otur och de med lågt självförtroende 
ansåg hellre orsaken vara bristande förmåga. Motsatsen till inlärd hjälplöshet skriver Askland och 
Sataøen (2014) om, det menar de är behärskande. Behärskande beskrivs då som både att reellt 
lyckas med en specifik uppgift och att tycka sig lyckas med en uppgift vilket skapar ett erfaret 
behärskande. Känslan att behärska något skänker glädje och att märka att en lyckas leder till 
samma cirkel som hjälplösheten, men i motsatt riktning. Detta blir en positiv cirkel där 
självförtroendet växer för varje bedrift och där bedrifterna ökar i takt med självkänslan. 

Krantz Lindgren (2014) menar att barn i allmänhet gör saker för sin egen skull och inte för att i 
slutändan få beröm från någon annan. Askland och Sataøen (2014) styrker detta och framhåller 
att små barn och barn i spädbarnsåldern har en medfödd drivkraft till aktiviteter. De beskriver 
vissa barn som ”uthålliga” där de oftast möter positiva reaktioner kring sina aktiviteter och får en 
positiv inställning till sitt självvärde. Här skiljer sig alltså Askland och Sataøen (2014) mot Krantz 
Lindgren (2014) där de menar att allmänhetens eller omgivningens bedömning har en betydelse 
för dessa barns självbild. Detsamma gäller barnen som inte beskrivs som ”uthålliga”. De barnen 
misslyckas ofta i sina försök att lära sig nya saker och får inte det stöd de behöver. Dessa barn 
kan utveckla en mindervärdeskänsla som svar där de tror sig inte räcka till. Dessa båda 
inställningar hos barn är resultatet från de vuxna runtom som fokuserar på prestationerna istället 
för på barnet bakom (Askland och Sataøen 2014).  

Värdering och påverkan 

Askland och Sataøen (2014) beskriver det som tidigare benämnts som självkänsla, men de 
benämner det som ”självvärde”. Även Brown och Marshall (2006) beskriver självvärde i samband 
med självkänsla men de menade att dessa var två olika termer. Askland och Sataøen (2014) 
menar att självvärde inte alltid är lätt att handskas med och att utvecklingen av det fortsätter 
hela tiden. Självvärdet påverkas av hur världen runtom värderar och stödjer individens 
handlingar. För att hjälpa barnens uppfattning av sitt självvärde så är det viktigt att berömma ett 
gott försök, ge dem chansen att försöka igen och ge dem möjlighet till hjälp så att de förstår 
varför saker inte blev som de tänkt (ibid). Brodin och Hylander (1997) anser att det ger glädje och 
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självförtroende att öka den egna kompetensen. Det handlar inte om att få beröm utan om att få 
visa sin kompetens och stoltheten som kommer med detta. Uppmuntran, vägledning och sällskap 
innebär en större utveckling av självförtroendet och barnets tillit till sin egen förmåga (ibid). 

I en intervju med den svenska socialpsykologen Lars Dencik beskrivs det att våra möjligheter till 
jämförelse har breddats i samband med hur globaliserad världen blivit (Rose och Perski 2016). 
Människor har inte bara sina grannar att jämföra sig med längre utan de mest framgångsrika 
människorna i världen. Med hjälp av sociala medier får de en inblick i en miljon människors liv, 
människor som är rikare, snyggare eller mer framgångsrika än dem. Som Dencik uttrycker det 
”För de som drömmer om att bli rikast räcker det inte att vara rikast i stan, nej, de ska bli lika rika 
som Bill Gates” (Rose och Perski 2016). På samma sätt vet ingen vem människor verkligen är på 
nätet enligt Hällgren (Umeå universitet. Föreläsning 2018-02-05). De kan alltså utge sig från att 
vara rikare, snyggare eller mer framgångsrik än vad de egentligen är vilket leder till jämförelser 
mellan verklighet och fiktion.  

Juul och Jensen (2010) beskriver att det på 40-talet kom en våg av beröm till barn för att höja 
deras självförtroende. Det spelade egentligen ingen roll om barnen åstadkommit något speciellt 
eller inte, de vuxna strävade alltid efter att ge beröm. Ungefär vid samma tidpunkt menar de att 
en signifikant förvirring av begreppen vi tidigare tagit upp framkom, inte bara i Sverige utan också 
i USA och resten av Europa. Människor såg självförtroende, självvärde och självkänsla som 
synonymer snarare än olika begrepp och menade att lösningen på problem inom alla dessa 
områden hette ”beröm”. Som redan beskrivits är det inte helt lätt att skilja på dessa begrepp, 
Juul och Jensen (2010) menar dock att för t.ex. låg självkänsla behövs erkännande och bekräftelse 
och för lågt självförtroendet behövs beröm. Detta är något som hittills inte tagits upp, att 
bekräftelse kan vara en lösning på låg självkänsla. Bekräftelse, inte beröm. 

Användning av begrepp i denna studie  

I detta arbete kommer ”självkänsla” att definieras enligt Juul och Jensens (2010) beskrivning som 
innebär självkänsla som grund i en individ. Självförtroende kommer att definieras som förmågan 
hos denne individ. Alltså: min självkänsla är den jag är och självförtroende är vad jag kan. Med 
självvärde avses oftast självkänsla enligt Juul och Jensen (2010) vilket betyder att jag framöver i 
denna text bara kommer att ange självkänsla som begrepp. 
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Metod 

För att svara på frågeställningarna i en studie kan kvantitativa eller kvalitativa metoder användas. 
Kvantitativ undersökning kan vara till exempel en enkätundersökning och kvalitativ undersökning 
är till exempel intervjuer. Arnqvist (2015) beskriver att mycket av arbetet sker efter insamlingen 
av data i just kvantitativa studier. Detta skiljer sig mot den kvalitativa metoden där mycket av 
arbetet sker i just bearbetningen av den insamlade datan. Det finns en mängd olika kvantitativa 
arbetssätt, ett av dem är den hypotetiskt-deduktiva processen. Denna process startar i en 
existerande hypotes och datainsamlingen sker då för att testa den hypotesen (ibid.). Detta passar 
studier som startar med ett problem som ska undersökas för att sedan hitta en teori som passar 
sagda problem. Den kvalitativa metoden används främst för att ta reda på mer detaljerade data, 
såsom åsikter och tankar. Det kan vara intervjuer, gruppintervjuer, observationer eller liknande. 
De metoderna passar bättre för studier där syftet är att ta reda på någons tankar, eller undersöka 
varför något är som det är.  

Metodval 

En forskare ska alltid inneha ett ”öppet sinne” och i och med detta aldrig börja en datainsamling 
med ett redan fastställt antagande (Denscombe 2009). Med detta i åtanke var ambitionen för 
datainsamlingen att aldrig utgå från existerande antaganden, utan att hela tiden ställa öppna 
frågor till informanterna grundade på nyfikenhet.  

Syftet med denna studie är som tidigare tagits upp att synliggöra hur barns behov av bekräftelse 
hanteras i några utvalda förskolor och hur verksamma pedagoger reflekterar kring detta. För att 
uppnå detta bör en passande metod väljas ut. Tillvägagångssätten intervjuer tillsammans med 
observationer valdes för att kunna utforska just detta syfte på bästa sätt. Intervjuer ger mer 
detaljerade data och enligt Denscombe (2009) ger även den personliga kontakten ansikte mot 
ansikte en möjlighet att omedelbart bekräfta ett påstående. Observation är en passande metod 
för att se verksamheten inifrån och Bryman (2012) beskriver den icke-deltagande metoden som 
ett passande sätt för att påverka situationen så lite som möjligt. Detta är den metod jag valde 
istället för den deltagande metoden, där en forskare under en längre tid ingår i en grupp med 
människor för att få insikt i till exempel deras kultur. Franzén (2015) menar att det går att ”se” 
situationer genom observationer och att forskaren därför inte hindras av barnens eventuellt 
begränsade vokabulär. 

Observationerna gjordes med sikte på verksamheten, ingen enskild person och fungerar som 
komplement till intervjuerna. På detta sätt synliggörs ambitionerna hos förskollärarna med hjälp 
av intervjuerna och verkligheten i verksamheten i och med observationerna. Roos (2015) menar 
att kombinationen mellan olika metoder ger en bredare och ibland mer exakt bild av 
verkligheten. Löfdahl (2015) menar att det är viktigt att lyssna på andra människors berättelser 
för att kunna tillägna sig kunskaper från andras erfarenheter. Intervju som metod är precis en 
sådan möjlighet till utbyte av kunskaper. I dessa intervjuer tilldelades informanterna frågorna i 
förväg för att skapa en trygghet för intervjuobjekten. Det gjordes dessutom eftersom syftet var 
just att synliggöra ambitionerna och viljorna som finns i förskolan, snarare än att få spontana svar 
om verkligheten i verksamheten. Genom samarbetet mellan intervju och observation kunde 
därför hela verksamheten synliggöras – ambition och verklighet. 

Urval 

Ett slumpmässigt urval skedde med hjälp av en förskolechef med ett flertal förskolor under sig. 
Fyra olika förskolor tilldelades mig där fyra förskollärare var villiga att ställa upp på intervju. 
Hjalmarsson (2015) menar att urvalet måste ske med tanke på syftet. Om syftet är att undersöka 
könsskillnader behövs ett urval som tar detta i beräknande. Eftersom syftet med 
undersökningarna inte var att se socioekonomiska förhållanden, områden eller skilja på olika 
förskolor valdes just ett slumpmässigt urval med förhoppningen att det skulle generera den mest 
autentiska datan. Angivelserna som förskolechefen fick var endast fyra stycken ”pedagoger” och 
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inga andra kännetecken nämndes då jag ansåg att alla som interagerar med barnen i 
verksamheten påverkar dem direkt eller indirekt. På samma sätt observerades samtliga i 
arbetslaget för att få en helhetsbild av verksamheten. Detta kan resultera i skillnader mellan 
observationerna och intervjuerna då intervjuerna bara representerar en persons åsikter.  

Genomförande 

Först genomfördes fyra stycken timmeslånga observationer i barngrupp. Observationerna ansågs 
inte påverkas av variation i miljö eller aktivitet vilket ledde till att en del av dem ägde rum 
utomhus, en del inomhus, den mesta tiden i den fria leken men en del också i samling, fruktstund 
eller skapande. På detta sätt synliggjordes pedagogernas samtal med barnen såväl som barnens 
samtal med varandra. Observationerna genomfördes med hjälp av ett observationsprotokoll från 
boken Med känsla för barns självkänsla (Krantz Lindgren 2014). I detta protokoll prickades olika 
bemötanden av, bedömning och intresse av barn, prestation eller objekt. Utöver detta protokoll 
fördes anteckningar kring hur barnen sökte uppmärksamhet, vad som sades och hur samspelet 
mellan barn-barn och barn-pedagog tedde sig. Efter respektive observationer genomfördes 
intervjuer med en förskollärare från vardera förskola. Intervjuerna planerades ta 30–40 minuter 
vilket visade sig vara en missbedömning. De egentliga intervjuerna tog ca 15–20 minuter vilket 
gjorde att fler följdfrågor kunde ställas utan att få slut på tid. Tre av intervjuerna genomfördes 
enskilt i ett personalrum eller kontor vilket skapade en lugn atmosfär utan störningsmoment. En 
av intervjuerna påverkades av en inskolning och fick utföras tillsammans med ett barn medan 
resten av barngruppen var utomhus. Detta påverkade fokuset på intervjun då det nyinskolade 
barnet behövde uppmärksamhet och andra barn kom in och behövde hjälp. Resultatet blev en 
mer disträ intervju men det påverkade inte svaren nämnvärt eftersom alla frågor hann ställas och 
diskuteras ändå.  

Etiska förhållningssätt  

Informanterna fick ta del av de forskningsetiska principerna som Vetenskapsrådet (2017) 
fastställt enligt nedan:  

- Informationskravet genomfördes genom att både förskolechefen och informanterna fick 

information om att de när som helst kunde avbryta sin medverkan utan given anledning. 

De fick information om hur den samlade datan skulle nyttjas, och att denna data skulle 

behandlas konfidentiellt. Denna information fick de skriftligt såväl som muntligt vilket 

Löfdahl (2015) menar är viktigt.  

- Samtyckeskravet genomfördes genom att förskolechefen och informanterna lämnade sitt 

informerade samtycke. Informanterna fick möjligheten att själva påverka längd, plats och 

tidpunkt för den planerade datainsamlingen.   

- Konfidentialitetskravet genomfördes genom behandlingen av den insamlade datan. 

Transkriberingarna och anteckningarna från observationerna innehåller inga namn, utan 

anges som ”informant 1-4” och ”observation 1-4”. Transkriberingarna kommer att sparas 

tillsammans med uppsatsen men råmaterialet i fråga om ljudinspelningarna kommer att 

förstöras efter genomförd inlämning.  

- Nyttjandekravet genomfördes genom att den insamlade datan endast kommer att 

användas för forskningsändamål, vilket är denna studie. Uppgifterna kommer inte att 

delas med en tredje part för kommersiellt eller icke-vetenskapliga syften.  

Analysmetod 

Intervjuerna transkriberades ordagrant utan hänsyn till läsflöde, detta för att få en så korrekt 
återgivning av intervjun som möjligt. Råmaterialet analyserades enligt de teman som togs upp 
vilket Franzén (2015) anser lyfter fram den kunskap som framkommit under intervjuerna och 
observationerna. Den strukturerade utformningen av intervjufrågorna gjorde att många 
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informanter behandlade samma teman. Detta hjälpte i att hitta mönster och sammanlänkningar 
mellan de olika informanterna gällande bland annat pedagogik och barnsyn. Dessa mönster går 
naturligtvis inte att dra några generella slutsatser ifrån. För att kunna se kausalitet behövs fler än 
fyra intervjuer och observationer, i nuläget går endast att se mönster och korrelation. Det går 
dock inte att utesluta att dessa korrelationer beror på något helt annat.  

Metoddiskussion 

Metodvalet intervjuer gjorde det möjligt att få detaljerade och reflekterande svar från en mindre 
mängd informanter. Valet att delge frågorna i förväg gjorde att svaren ibland var förberedda och 
mindre reflekterade i stunden men ofta med mer undersökningar bakom. Detta är viktigt att ha i 
åtanke då det finns större chans att visa den vilja som finns bakom vissa beslut hellre än hur 
dessa pedagoger kanske skulle agerat egentligen eller hur de tänker utan förberedelse. Detta är 
anledningen till observationerna som komplement där blicken tydligare riktas mot hur barn och 
pedagoger interagerar med varandra. Om frågorna inte delgetts i förväg hade kanske svaren 
blivit mer svävande och reflekterande vilket togs i beaktande innan intervjuerna genomfördes. 
Detta gjordes för att inte skapa osäkerhet hos informanterna och för att ge dem en möjlighet att 
se igenom materialet och känna en trygghet i eventuella förberedelser. Det slumpmässiga urvalet 
ledde till en väldigt homogen grupp i fråga om ålder och arbetsplats. Detta var som sagt ingenting 
om specificerats i tillfrågan. Det går dock inte att utesluta att just dessa var avsiktligt valda av 
förskolechefen för att representera deras förskolor.  

Något som är viktigt att ta hänsyn till är studiens validitet. I kvantitativa studier avgörs detta 
genom att säkerställa att det som ska mätas mäts. Alltså att mätningen sker på ett korrekt sätt 
och är riktad åt rätt håll. Till skillnad från kvantitativa studier där validiteten alltså avgörs med 
noga mätning och bra instrument så avgörs validiteten inom kvalitativa studier genom hela 
forskningsprocessen (Patel och Davidsson 2003). Dock gäller samma princip i hur vi anger 
validiteten enligt Roos (2015) - mäts det som ska mätas? Kopplar forskningsfrågorna och 
intervjufrågorna till syftet? Förstår informanten frågan och kan svara sanningsenligt eller finns 
någonting som hindrar detta? Detsamma gäller i intervjuerna som i observationerna. 
Observationerna bör hela tiden göras med sikte på syftet för att få svar på de frågor som 
uppkommit (ibid.). Ett annat begrepp som ofta nämns vid kontroll av sanningshalten i en studie 
är reliabilitet. Detta innebär att en forskare bör få samma svar om hen ställer samma fråga vid ett 
senare tillfälle. Även här blir naturligtvis innebörden annorlunda mot den kvantitativa studien där 
samma svar vid olika mätningar bör förväntas. I kvalitativa studier kan informanten ha ändrat sig, 
lärt sig något nytt eller fått en annan uppfattning sedan den förra gången frågan ställdes (Patel 
och Davidsson 2003). Vid en av observationerna som gjordes i denna studie meddelade en av 
pedagogerna till exempel att de ”kollat ut en lugn dag” för mötet. Detta kan påverka 
observationerna som gjordes då många ansåg att en påverkansfaktor för barnens bemötande var 
stress. Det framgick inte om de andra pedagogerna planerat på samma sätt men det kan heller 
inte uteslutas. 
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Resultat 

I resultatet kommer informanternas svar att redovisas, indelat enligt samtalsteman. Alla 
informanter har fått fingerade namn och kommer att benämnas som Agda, Beda, Cecilia och 
Delia. Tillsammans med dessa svar kommer olika iakttagelser som gjordes under observationerna 
att redovisas. Antalet barn och pedagoger redovisas inte då det inte anses som relevant i studien. 

Bekräftelsebehov och barns sökande 

Förskollärarna är till stor del eniga kring vad just bekräftelsebehov innebär. Tre av dem anser att 
det i grunden handlar om att bli sedd och hörd. Det kan vara små saker anser en av dem, som att 
hälsa på barnen och benämna dem vid namn. Beda håller med resten gällande att bli sedd och 
hörd, men tar också upp självkänslan som viktig del. Hon förklarar att barnet duger som det är 
men menar precis som de andra att det även handlar om att barnet blir uppmärksammat på olika 
sätt. Alla pedagogerna är överens när de säger att alla har ett inneboende bekräftelsebehov. Alla 
vill bli sedda och hörda enligt dem men just utsträckningen av detta behov kan variera mellan 
individer. De beskriver att barnen söker uppmärksamhet på olika sätt och i olika utsträckning. En 
del barn ropar på pedagogerna, vissa skapar konflikter, några kommer fram och vill sitta i knät 
medan andra berättar saker för varandra och för pedagogerna. Cecilia beskriver varför barnen 
söker bekräftelse på dessa sätt och tar upp deras varierande bakgrund och familjekonstellationer. 
Barnen skiljer i ålder, kön och intressen. Gemensamt för alla dessa barn är att de enligt deras 
pedagoger söker bekräftelse, men i olika mått.  

En teori som ventileras av ett par av pedagogerna om varför barnen söker bekräftelse och 
uppmärksamhet från vuxna på förskolan är bristande bekräftelse hemifrån. De menar att dessa 
barn kanske har många syskon, föräldrar som jobbar mycket eller på annat sätt inte har tid eller 
möjlighet att ägna sig åt sina barn. Detta tas även upp av Delia som reflekterar kring barnens 
bekräftelsesökande i samband med att det kommer nya barn i början på terminen. Då kan 
barnen ibland bli avundsjuka och behöva ställa om sig till att inte längre vara yngst på 
avdelningen och inte alltid få den uppmärksamhet som de vant sig vid.  

Jag tänker nog kanske lite att när det kommer nya barn kan det handla kanske 

lite om avundsjuka. Och så de som kanske blivit van av att vara minst på 

förskolan kanske blir stora. Att det också liksom blir lite… 

- Delia 

 

Bemötande 

Agda uttrycker det som att vissa människor är mer trygga i sig själv än andra och att detta leder 
till att de söker mindre bekräftelse. Pedagogerna på hennes förskola försöker att bemöta barnen 
med exempelvis ”vad roligt att du kom till förskolan” istället för att berömma barnen med till 
exempel ”vilken fin tröja” eller liknande. Detta visas i observationerna där ett mönster i sökandet 
kunde anas. Alla barn på de olika förskolorna sökte uppmärksamhet men detta skedde i mindre 
utsträckning i de förskolor som uttryckligen angett ett arbetssätt utan beröm. Barnen ropar 
”titta!”, ”kolla!”, ”jag kan” och ”visst var det fint?”. Enligt observationerna gjorda under denna 
undersökning verkar alltså dessa formuleringar ske i större grad i de förskolor som fokuserar mer 
på bedömning av en prestation eller en sak. De sker i mindre grad i de förskolor som fokuserar på 
samtal med barnen och anstränger sig för att inte berömma dem. Även i fråga om fotografering 
skiljer sig dessa förskolor åt. Beda beskriver att barnen till en början log mot kameran i den 
pedagogiska dokumentationen och att de fått förklara för barnen vad de ville fota och varför. Här 
var alltså barnen redo för ett fototillfälle och pedagogerna som ville observera barnens 
aktiviteter och dokumentera en process stötte på hinder i barnens uppfattning av situationen. 
Detta skiljer sig mot en av förskolorna under observationerna där en pedagog spontant tog upp 
en spegel och ropade ”selfie!” så att barnen skulle samlas och ta ”en bild”. Då användes spegeln 
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som ett verktyg för att barnen skulle kunna se sig själva tillsammans med den kulturella 
kontexten hos en ”selfie”.  

De diskussioner som funnits i arbetslagen har rört sig mycket kring barnsyn och bemötande där 
Agda menar att de trots att de inte ordagrant benämnt ”bekräftelse” har tagit upp de aspekter 
som berör begreppet. Detta stärks av de andra och två av förskollärarna beskriver närvarande 
pedagoger, stöttning i aktiviteter och tro på barnens kompetens som nyckelelement i 
pedagogernas arbetssätt.  

Mhh, det har varit väldigt, väldigt mycket som vi pratat om tycker jag – just 

att lita på barnens kunskap. Att de kan mer än man tror. Och låta dem få 

testa och ge dem tiden. Och vara där, inte liksom som att de ska få känna att 

”det här fixar inte jag” utan att alla ska fixa allting men vi är där och stöttar.  

- Agda 

Det tas också upp olika tillfällen där arbetslaget kan samtala om bemötandet av barnen och 
arbetssättet de vill föra. Två av pedagogerna uppger att de oftast diskuterar detta när det börjar 
nya barn eller då det skapas situationer då det uppstår ett behov av att prata om 
handlingsmöjligheter. De menar att detta är de gånger de oftast tar upp barnsyn och bekräftelse i 
arbetslaget, trots att de också diskuterar det rent allmänt.  

Läroplanens riktlinjer 

Läroplanen tar aldrig upp bekräftelsebehov eller bekräftelsesökande vid namn men många av 
förskollärarna upplever att det ändå framkommer. Läroplanens tolkningsbarhet spelar in här, där 
alla hittat olika avsnitt i läroplanen som de anser hör till bekräftelse. Om detta innebär att 
läroplanen är otydlig, eller om just definitionen av begreppet ”bekräftelse” är svävande är 
osäkert. Vad som är tydligt är de flera olika delarna som pedagogerna nämner från läroplanen; 
Jag-utveckling, barns delaktighet, utveckling, lärande, egenvärde, normer, självkänsla, barnens 
intresse, allas lika värde, tillit, trygghet, omsorg osv. Dessa anses alla ha något med bekräftelse 
och sökandet efter bekräftelse att göra. Alla pedagoger har alltså hittat något i läroplanen som 
gränsar till bekräftelse – trots att de allihop var överens om att det inte uttryckligen stod i 
läroplanen. Trots (eller kanske tack vare) de olika sätten att tolka styrdokumenten på så anser 
många av pedagogerna att de delar som finns i läroplanen hjälper dem i deras arbete. Det finns 
delar att jobba med i verksamheten samt att hela tiden ha i bakhuvudet. Beda uttrycker att just 
för att läroplanen är ett styrdokument så kan vi inte förneka den, det måste helt enkelt följas. Två 
av förskollärarna tar upp ordet ”ryggrad” men i två relativt skilda betydelser. Agda anser att 
läroplanen är förskolans ryggrad och att den hela tiden påminner om varför de är i 
verksamheten. Cecilia anser tvärtom att trots att bekräftelsebehov enligt hen inte nämns i 
läroplanen så är det något som bör arbetas med och något som ändå finns i deras ”ryggrad”.  

Förhållningssätt och intresse 

När pedagogerna diskuterar förhållningssätt på förskolan är det tydligt att det är anpassat efter 
varje enskild verksamhet. En av förskolorna arbetar med ”det kompetenta barnet” och att se 
barnens egna kunskaper som en tillgång. De uttrycker barnens intresse och deras behov som 
viktiga delar i hur de utformat och förändrat miljön på förskolan. Delia tar upp lyhörda pedagoger 
som agerar som barnens förebilder. Hon anser att detta är något som skapar tillit och trygghet på 
förskolan där alla barn ska bli bekräftade. Dock uppger hon att trots att alla inom arbetslaget gör 
lika i fråga om rutiner har inte har ett uttalat sätt att arbeta – det är upp till varje individ. På en 
annan förskola arbetar de mycket med olika nationaliteter och språk, men inte heller här finns 
något uttalat arbetssätt. Trots detta anger pedagogen att de pratar mycket om förhållningssätt 
och ”lika och olika” inom verksamheten. Hon tar också upp ett kravlöst förhållningssätt där saker 
inte behöver se ut på ett speciellt sätt. Vikten ligger på att fånga in barnen i aktiviteter och att 
berömma barnen ”när de gjort något bra”.  
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Pedagogerna beskriver att deras sätt att visa intresse för barnen är genom att bekräfta dem, säga 
barnens namn och vara flexibel om de vill göra något särskilt. Barnen måste också få känna sig 
viktiga och lyssnade på så att de som pedagoger inte bara bannar och säger ”nej” till dem menar 
Beda. Agda anser att det är viktigt att avläsa barnens form och intressen för dagen – det som 
fungerade igår kanske inte nödvändigtvis fungerar idag. Nästan alla pedagoger anger också 
medverkan i barnens lek som ett sätt att visa intresse för dem. De beskriver hur de kommer på 
lekar, lyssnar på hur barnen vill leka och frågar om vad de vill göra för något. Cecilia menar att 
det beror på om ”man har möjlighet att erbjuda någonting” och att ibland är de med i barnens 
egen lek och ibland försöker de fånga upp barnen i en lek som pedagogerna hittat på. Att ta 
kontakt i lekens värld är något de ser barnen göra ofta. Agda som har hand om de yngre barnen 
beskriver barn som kommer fram till de andra och vill trösta, kramas eller hjälpa till i någon 
situation. Barn som bjuder in till lek, som letar efter sin bästa kompis eller frågar efter speciella 
barn direkt på morgonen beskrivs av Cecilia. En annan aspekt som beskrivs är just turtagning där 
barnen får öva på att lyssna på varandra och vänta på sin tur.  

Påverkansfaktorer 

Något som en pedagog anser kan påverka hens förhållningssätt är ens värderingar och sätt att 
agera. Dessa saker beskrivs i sin tur påverka barnen då pedagogerna agerar förebilder för dem. 
Om denna pedagog då har en dålig dag, deltar i lekar – eller väljer att inte delta så kommer detta 
att inverka på barnen.  

Man påverkar ju, hur man är och så och vad man säger och vad man gör. Så 

är det ju. Man är ju som sagt förebilder. Och kan både samtal och i lekar och… 

Ja, olika rutinsituationer. Det är det ju i allt man gör. Som påverkar barnen. 

- Cecilia 

Beda menar att kunskapen påverkar bemötandet av barnen, även delaktigheten av pedagogen 
påverkar inte bara barnen, utan också pedagogen. Om hon är mer delaktig och lyssnar på barnen 
så blir leken och samtalen roligare att delta i. Hon tar även upp att olika individer har olika 
kunskap och menar att om en pedagog har en äldre utbildning så kan det innebära en annan 
pedagogik mot de med en mer ”färsk” utbildning. Förskollärarna beskriver att gemensam 
reflektion, fortbildning inom arbetslaget och ett gemensamt mål är olika sätt att säkerställa ett 
gemensamt arbetssätt.  

Tidsaspekten anges som det största hindret för att utföra sin pedagogik på det sätt som de vill 
enligt tre av pedagogerna. Det uppstår känslor av att inte räcka till och att inte kunna göra sitt 
bästa i barngruppen. Det är då de barn som inte söker uppmärksamhet lika tydligt kanske blir 
åsidosatt, eller pedagogerna i farten omedvetet bedömer barnens prestationer eller de saker de 
kommer med. Agda beskriver att det är lätt när hon är ”uppe i speed” att berömma prestationer, 
klädesplagg osv. men menar också att det inte är meningen att barnen ska vara ”duktiga”. Där får 
hon hejda sig, tänka på vad hon vill föra fram och hjälpas åt inom arbetslaget samt vara hundra 
procent närvarande som pedagog. En lösning på bristande tid med barnen blir att dela upp 
barnen och placera dem i olika rum med olika aktiviteter anser Beda. De brukar hjälpas åt i den 
mån det går mellan avdelningarna men annars, för att undvika konflikter som kan uppstå, måste 
de försöka sätta igång barnen i en meningsfull aktivitet.  

Trots att stora barngrupper och personalbrist angavs som hinder så sågs inget mönster kopplat 
till detta under observationerna. Det som fångats upp är de olika bemötandena som sker i de 
olika åldrarna. De yngre barnen fick fler frågor om vad de gjorde, vart de skulle eller vad de ville 
ta fram. De äldre barnen uppvisade en självständighet vilket inte bara gällde att plocka fram och 
använda material. De visade den också i att prata med varandra och söka uppmärksamhet hos de 
andra barnen istället för hos de vuxna. Det finns också en koppling mellan mycket sökande hos 
barnen i fråga om ”titta”, ”fröken”, ”kolla vad jag kan!” och mycket beröm från de vuxna. Om 
kravet på bekräftelse leder till berömmet eller om berömmet leder till ett större 
bekräftelsebehov går dock inte att avgöra.  
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Den allmänna åsikten hos förskollärarna är att tidsbristen orsakas av växande barngrupper och 
färre personal, vilket resulterar i fler barn per pedagog. Dock menar Agda att det ofta också är 
uppgifter utöver pedagogiken som ligger i vägen, till exempel verksamhetsplaner, möten mm. 
Dessa extrauppgifter tar naturligtvis också tid från barngruppen och skapar samma tidsbrist. I 
sådana situationer reflekterar en pedagog om ett öppet klimat i arbetslaget hjälper med barnens 
bemötande. De kan hålla lite koll och påminna varandra. Dock menar Agda att det bör ske på ett 
tillåtande sätt så att de inte trampar någon på tårna. Delia skiljde sig från de andra med att hon 
inte såg något hinder med att arbeta på det sätt som hen beskrivit som deras ambition. Enligt 
denna pedagog finns det ingenting som kan påverka hennes synsätt eller utförandet av detta.  
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Analys 

I analysen kommer resultatet att redovisas och analyseras tillsammans med litteraturen för att få 
en bredare förståelse för de båda. Resultat och litteratur blandas med hjälp av samma tematiska 
indelning som funnits tidigare i texten.  

Sökandet efter bekräftelse 

Askland och Sataøen (2014) menar att självkänsla är en av de viktigaste delarna i ett barns 
utveckling. Detta tas också upp av Beda som anser att självkänsla är nära kopplat till 
bekräftelsebehov. Beskrivningen som Brown och Marshall (2006) för fram där självkänsla kan 
beskrivas i tre termer syns i både resultatet och övrig litteratur. Beskrivningen av global 
självkänsla är oftast det som behandlas när pedagogerna beskriver att vissa barn är tryggare med 
sig själv än andra barn är. Det kan också vara vad som tas upp när alla pedagogerna säger att alla 
människor har ett inneboende bekräftelsebehov och att alla barn därför vill bli sedda och hörda. 
Känslor av självvärde och självutvärdering kan i viss mån förklara varför vissa barn söker olika 
mängd bekräftelse då de påverkas av omgivningen. Även Leary och Kowalski (1990) menar att 
olika sorters feedback skapar varierande reaktioner hos individen. Det är detta Smith och Ulvund 
(1993) beskriver som ”transaktionsteorierna”. De förklarar att miljön påverkar människan som i 
sin tur påverkar miljön i en pågående cirkel. Global självkänsla kan dock också förklara skillnaden 
i bekräftelsesökande, trots att självkänslan anses stabil inom enskilda individer så kan den skilja 
sig mellan olika människor. Cecilia reflekterar över olika påverkansfaktorer för barns 
bekräftelsesökande. Hon menar att barns skilda bakgrund och familjeförhållanden spelar in på 
deras sätt att söka efter bekräftelse.  

Just hur barnen söker bekräftelse beskrivs av James (1925) som tar upp prestation och ambition. 
För att förbättra din självkänsla bör ambitionerna sänkas, eller prestationerna ökas. Detta 
betyder att din självkänsla enligt James (1925) är knuten till dina prestationer på ett sätt som kan 
förklara varför en av pedagogerna beskriver att de vill berömma barnen när de gjort något bra. 
Detta kan alltså då i sin tur leda till att fler barn vill prestera mer och få erkännande för det, vilket 
leder till mer bekräftelsesökande i fråga om prestation. Baumeister m.fl. (2003) har dock en 
annan uppfattning än James (1925) och menar istället att självkänslan definieras av värdet du 
sätter på dig själv. Alltså hur mycket du som person är värd, inte dina prestationer. Detta är det 
sätt som Juul och Jensen (2010) även tar upp där självkänsla helt är knutet till ditt värde som 
människa. På samma sätt motsätter sig Agda till berömmet och förklarar att de försöker bemöta 
barnen med uppmärksamhet istället och att de inte vill belysa barnens prestationer.  

Observationerna visade olika sätt att söka bekräftelse från barnen och sätt att bemöta detta från 
pedagogerna. I de förskolor som förklarar tydligt att de inte vill berömma barnen förekommer 
fortfarande beröm, men i mindre utsträckning. I dessa förskolor sågs sökande från barnen i fråga 
om ”kolla” och ”titta” färre gånger än i de som inte uttalat sig om beröm eller som förklarat att 
de vill berömma barnen.  

Beda anser att barn måste få känna sig viktiga och lyssnade på. Detta i sin tur kan hjälpa 
självkänslan enligt Leary och Kowalski (1990). De menar som tidigare nämnts att den feedback en 
individ får skapar en reaktion hos den individen. Agda beskriver hur yngre barn kommer fram till 
andra i barngruppen och vill trösta eller hjälpa dem ur en situation. Barnen bjuder också in till lek 
och frågar efter speciella barn i ett sätt att visa intresse och söka kontakt enligt Cecilia. Detta kan 
ses som ett sökande efter kontakt snarare än efter beröm från de vuxna, vilket Askland och 
Sataøen (2014) för fram när de hävdar att yngre barn har en medfödd kraft till aktiviteter. Även 
Krantz Lindgren (2014) betygar detta och utvecklar med att barn i allmänhet inte strävar efter 
beröm, utan de gör saker för sin egen skull.  
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Begreppsdefinitioner  

Juul och Jensens (2010) beskrivning av den stora förvirringen kring begreppen som gåtts igenom i 
denna text visar sig även i resultatet. Där visades en pedagog som uttryckligen fokuserar på att ge 
barnen beröm och två pedagoger som går år motsatt håll och försöker att inte berömma. Detta 
skiljer sig dock mot vad Juul och Jensen (2010) skrev om, där människor på 40-talet inte brydde 
sig om barnen gjort något bra eller inte och bara berömde ändå. Den pedagog som förklarade 
arbetslagets förhållningssätt med fokus på beröm förtydligade även med att de berömmer ”när 
barnen gjort något bra”. Detta kan leda till det som Askland och Sataøen (2014) menar när de tar 
upp den realistiska bilden av en själv. Om barnets prestation lyckats och det får höra beröm 
kopplat till detta så kan det påverka dess självbild. Enligt Juul och Jensen (2010) skapar detta inte 
en stark självkänsla, utan ett bra självförtroende. Det är alltså viktigt att ha klart för sig vad en 
menar när begrepp som ”självkänsla” och ”självförtroende” tas upp. Om en pedagog ska försöka 
höja ett barns självkänsla anser alltså inte Juul och Jensen (2010) att beröm är lösningen. Vill 
samma pedagog istället höja ett barns självförtroende skulle det fungera utmärkt. Viktigt att 
komma ihåg dock är att detta är en av uppfattningarna kring begreppen och som denna text 
påvisat finns det massor.  

Trots att alla förskollärare hittar delar i läroplanen som tar upp bekräftelsebehov indirekt så är de 
oense i huruvida detta hjälper dem i verksamheten, just i fråga om dessa behov. Agda och Cecilia 
skiljer sig där tydligt där den förstnämnda menar att läroplanen alltid ska finnas som ryggrad och 
ska påminna om varför de befinner sig i verksamheten. Cecilia menar å andra sidan att dessa 
behov är så pass grundläggande att de ändå bör finnas med i tanken, trots att de inte nämns i 
läroplanen. De flesta pedagogerna tar upp barnens intresse och behov som vitala i utformningen 
av miljön, även här tas lyhördhet och pedagogernas agerande upp.  

Utbildning och kunskap 

Beda anser precis som Juul och Jensen (2010) att kunskapen är viktig och att den påverkar sättet 
arbetslaget bemöter barnen på. Alla individer har olika utbildning och erfarenheter. Om en 
pedagog har en äldre utbildning så kan det innebära en annan pedagogik än de med en nyare 
utbildning. Genom gemensam reflektion och fortbildning inom arbetslaget kan dock alla sträva 
efter gemensamma mål och nå ett enhetligt arbetssätt anser Beda. Trots att alla är överens om 
ett arbetssätt innebär det dock inte alltid ett enhetligt bemötande. Agda beskriver svårigheter 
med att fokusera på samtal och barnet i sig i stressade situationer. Då är det istället lätt att 
berömma prestationer, klädesplagg med mera. Beda höll med om detta och de båda föreslog 
olika lösningar som att hjälpas åt mellan avdelningarna, dela upp barnen i skilda aktiviteter och 
att hejda sig för att tänka över hur arbetslaget egentligen vill arbeta. Baserat på antalet barn 
under observationerna sett till observationsprotokollet hittades ingen koppling mellan fler barn 
och en ökad mängd beröm. Detta kan tänkas bero på de olika inställningarna till just beröm som 
togs fram under intervjuerna. De sammanlänkningarna som hittades involverade istället 
åldersgrupp och synsätt. Baserat på observationerna och intervjuerna anses alltså det största 
hindret för att arbeta som det är tänkt vara tidsbrist. Denna tidsbrist kan bero på antalet barn 
mot pedagoger men också på mängden uppgifter utanför barngruppen.   
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Diskussion  

I inledningen av denna uppsats beskriver jag de olika anledningarna till att undersöka just barns 
bekräftelsebehov. Jag tar upp mina egna erfarenheter och förutfattade meningar vilket jag 
försöker att lämna bakom mig i resterande text. Helt objektiv kan naturligtvis ingen vara och 
därför strävar jag efter att vara transparent kring de resultat och kopplingar av dessa som görs. 
Syftet för denna studie är att synliggöra hur barns behov av bekräftelse hanteras i förskolor och 
hur olika pedagoger reflekterar kring detta. Jag vill ta reda på hur en mängd pedagoger beskriver 
sitt sätt att arbeta på, samt hur bekräftelse kan ta sig uttryck i förskolan. Resultatet visar på en 
stor bredd gällande hur pedagogerna ville arbeta med just bekräftelsebehov. De har skilda 
arbetssätt och metoder att hantera det sökande efter uppmärksamhet som sker i förskolan. 
Dessutom upplever pedagogerna att barnen söker uppmärksamhet i olika grad och dessutom på 
olika sätt.  

Tydligt i både litteraturen och resultatet är det att självkänslan är viktig. Askland och Sataøen 
(2014) beskrev det till och med som en av de viktigaste delarna är av barns emotionella, kognitiva 
och sociala utveckling. Vad det är och varför den är viktig råder det en del delade meningar om – 
vilket för mig visar på varför detta är ett så komplicerat ämne. Alla har olika uppfattningar om 
vad självförtroende och självkänsla är och hur de hör ihop, hur ska de då kunna veta hur de ska 
arbeta med dem? Dessutom hör jag mycket bekräftelsesökande eller bekräftelsebehov nämnas i 
negativa termer, osäkra människor som ”bara vill ha bekräftelse”. Är det något som visats från 
litteraturen såväl som från intervjusvaren så är det att alla har ett inneboende bekräftelsebehov, 
alla försöker tillgodose detta behov på sitt eget sätt och det behöver inte vara något negativt. 
Juul och Jensen (2010) menar dessutom att bekräftelse kan vara något positivt då det stärker just 
självkänslan.  

Som tidigare nämnts hittas inga kopplingar mellan mängden beröm och antalet barn då 
observationerna gjordes. Detta kan bero på många olika saker men det är viktigt att påminna om 
att det inte går att dra slutsatser gällande korrelation eller kausalitet, detta på grund av 
metodens utformning och tidsramen för denna uppsats. För att kunna se olika mönster och 
därifrån dra slutsatser behövs ett större antal deltagare än vad som ingått i denna studie. För att 
kunna hitta kopplingar specifikt mellan antalet barn och mängden beröm som utfärdas skulle 
utförliga observationer måsta utföras under tid på samma förskola.  

Eftersom resultatet visade på stora olikheter gällande beröm och barns sökande efter bekräftelse 
kan det vara svårt att dra några slutsatser. Jag tror att det hela beror på skillnad i barnsyn och 
förhållningssätt inom arbetslaget. Vad intervjuerna visar är att det finns väldigt olika åsikter kring 
hur barnen ska bemötas gällande just bekräftelse och beröm. Detta är också något som 
observationerna fokuserade på. Stress och tidsbrist kan absolut påverka arbetssättet i 
verksamheten, men dessa paralleller kan inte dras mellan olika förskolor som vill arbeta olika. 
Dessa skillnader i arbetssätt kan också komma från den mängd uppfattningar som finns kring 
begreppen. De sätten som litteraturen behandlar ämnet kan påverka pedagogernas arbetssätt 
där olika forskare beskriver olika metoder. Brown och Marshall (2006) beskriver just hur 
självkänsla och självförtroende ofta blandas ihop eller beskrivs som samma sak. Vad resultatet i 
denna studie visar är framför allt att olika synsätt och uppfattningar skapar ett varierande 
resultat på specifika arbetsområden. Vad alla dessa pedagoger har gemensamt är en ambition 
och en vilja att bemöta barnen med respekt och omtanke trots att deras väg ibland skiljer sig 
ifrån varandra.  

Förskollärarna hade under intervjutillfället olika uppfattning om huruvida läroplanen tog upp 
bekräftelsebehov inom förskolan. En av dem tyckte inte att det togs upp alls och de andra läste in 
bekräftelsebehov på många olika delar trots att begreppet i sig inte ansågs tas upp. Detta får mig 
att fundera om bekräftelse hos barn är försummat i förskolan och varför? Eller kan det vara så att 
barnens bekräftelse hör till ”omsorg” inom förskolan och inte pedagogik och att just omsorgen 
förminskats? Det kan mycket väl vara så att pedagoger förhåller sig till läroplanen och kanske inte 
reflekterar lika mycket över uppdraget som rör omsorg. Resultatet visar att barns sökande efter 
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bekräftelse och uppmärksamhet är en självklar del i förskolan och något som pedagogerna anser 
viktigt. Det kan vara så att detta anses en så självklar del i förskolan att de inte behöver tänka på 
det, men det kan också bero på att detta är en del som inte tänks över och därför förminskats 
över tid.  

Det finns en stor del vidare forskning som kan göras på detta ämne. Med mer tid för 
datainsamling skulle det vara intressant att göra en longitudinell studie med fokus på 
påverkansfaktorerna för pedagogernas bemötande. Detta bör göras över tid på ett antal 
förskolor och med längre tid på en och samma förskola. Tiden för observation ska därför utökas 
tillsammans med vad som ska observeras. Jag vill använda samma eller ett liknande 
observationsprotokoll för att mäta mängden beröm och intresse men också kunna avgöra om 
antalet barn, pedagoger, dagsform och ambition spelar en avgörande roll för hur barnen blir 
bemötta. Det finns många olika sätt att fortsätta forska inom barns bekräftelsebehov. Jag ser 
fram emot att följa utvecklingen inom ämnet. 
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Bilaga 1 

Missivbrev 

Hej!  

Jag heter Frida och studerar sista terminen på förskollärarprogrammet i Umeå. Jag gör just nu 
mitt examensarbete om barns bekräftelsebehov i förskolan. Mitt syfte med studien är att få ökad 
kunskap om hur bekräftelsebehov bemöts i förskolan samt verksamma pedagogers uppfattning 
om hur vi kan bemöta dem. För att uppnå det vill jag observera i den fria leken i barngrupp 
uppföljt av en intervju med en pedagog från den barngruppen. Observationen pågår i ca 1 timme 
och intervjun kommer ta ca 30-40 minuter. Jag ses gärna på förskolan i anslutning till min 
observation, men om en annan tid eller plats funkar bättre så ordnar vi självklart det.  

Observationer och intervjuer sker under vecka 43 där vi kommer överens om en tid som passar 
för er och ert arbetslag och frågorna kommer att delges i förväg till alla som är med på intervjun. 

Undersökningen följer Vetenskapsrådets forskningsetiska principer gällande information, 
samtycke, konfidentialitet och nyttjande. Detta innebär att de personer som intervjuas kommer 
att vara fullständigt anonyma i uppsatsen och benämnas som respondent eller pedagog. 
Intervjun spelas in med ljudupptagning som sedan transkriberas till text och inspelningen av 
intervjun kommer att förstöras när kursen är avslutad. Intervjun är fullständigt frivillig och du kan 
när som helst avbryta din medverkan utan att behöva lämna en särskild anledning.  

Om du har frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta mig på 073-XXXXXXX eller 
XX@hotmail.com  

 

Vänliga hälsningar Frida Olsson-Engblad 
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Bilaga 2 

Intervjuguide 

Frågor: 

Formalia 

- Vad heter du och hur gammal är du? 

- Hur länge har du jobbat inom förskola? 

- Vilken är din utbildning? Förskollärare, barnskötare, utbildad inom annat? 

Bekräftelsebehov 

- Vad är bekräftelsebehov för dig?  

- Upplever du att barnen har ett bekräftelsebehov? 

- Vad tror du att det kan bero på? 

- Hur tycker du att bekräftelsebehov visar sig inom förskolan?  

- Hur brukar ni diskutera detta inom arbetslaget? 

- Vet du om läroplanen tar upp bekräftelsebehov någonstans? 

- Hur tycker du att det hjälper er i verksamheten?  

Barnsyn 

- Finns det några uttalade förhållningssätt i arbetslaget gentemot barnen? 

- Hur tycker du att du visar intresse för barnen i förskolan? 

- Hur ser du att barnen visar intresse för varandra? 

- Vad kan påverka ditt förhållningssätt gentemot barnen?  

- Tycker du att det finns några hinder för att bemöta barnen såsom du tidigare beskrivit? 

  



 

 

 

Bilaga 3 

Observationsprotokoll 

 BEDÖMNING INTRESSE 

SAKEN Men oj, Vilket coolt lego! 

Vilken massa bitar du har! 

Berätta om figurerna! Hur 

många figurer har du? Var 

kommer de ifrån? 

PRESTATIONEN Vad duktig du är på att 

bygga lego! Vad fint du har 

byggt! 

Berätta vad du håller på 

med! Hur gjorde du för att 

bygga den här bron? 

BARNET Det är helt rätt att gilla 

lego! Det gjorde jag också i 

din ålder!  

Vad är det bästa med lego, 

tycker du? Vilken figur 

skulle du vilja vara? Hur 

tror du denna figuren 

känner sig när den kör 

bilen? 

 

 

 


