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Abstract  

Titel: How do preschool teachers respond to children's need of attention.  

 

Author: Marie N Sjöström & Åsa Rosin 

Supervisor: Thomas Backlund  

 

The aim of this study is to examine how preschool teachers respond to children's need for 

attention where we focus on self-esteem and self-confidence. In addition, the study also draws 

attention to how preschool teachers motivate their choice of conformation. Self- esteem 

development starts with the caregiver’s recognition of the basal needs of the infant and 

continues to develop in a safe environment. A high level of self-esteem has been shown to 

protect children from stressful events later in life which implicates that working to raise 

children's self-esteem in preschool is highly important. Therefore, we are using a qualitative 

study where we can observe how preschool teachers respond to the different ways of 

attention-seeking behavior from the children in two different preschools. The observations are 

also accompanied by a follow-up interview with the preschool teachers in order to investigate 

the underlying cause of their response. The results of this study show that the preschool 

teachers respond to the children's search for attention regardless of the way in which the child 

seeks attention. We interpret that the preschool teacher’s response to the children’s need of 

attention depends on the teachers practical and ethical knowledge. In addition, the preschool 

teachers are very attentive to the children’s need of attention where they primarily confirm the 

children's being which might lead to an increase of the child’s self-esteem.  
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Förord  

Ett stort varmt tack till de förskollärare och barn som deltog i vår studie och tog sig tid för 

intervjuer som i sin tur gav oss ett spännande underlag för vår analys och en större inblick i 

förskollärarens arbete. Ytterligare ett tack vill vi rikta till vår handledare Thomas Backlund 

för intressanta tankar och återkopplingar under processen med denna uppsats.  

Slutligen ett tack till de familjer som gav oss förtroendet att studera barnen i verksamheten. 
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4.2 MENTALISERING, ANKNYTNING OCH SJÄLVKÄNSLA .................................................................................................. 11 

5. METOD OCH MATERIAL ............................................................................................................................ 12 
5.1 METODVAL .................................................................................................................................................... 12 

5.1.1 Observation ........................................................................................................................................ 13 
5.1.2 Semistrukturerad intervju ................................................................................................................... 13 

5.2 ANALYS OCH BEARBETNING AV MATERIAL ............................................................................................................. 14 
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6.3 PERSPEKTIV PÅ SJÄLVKÄNSLA OCH SJÄLVFÖRTROENDE. ............................................................................................ 24 
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1. Inledning och problemområde  

1.1 Introduktion  

I det moderna svenska samhället, där fler än 90 % av barnen mellan 1 – 5 år går på förskola 

finns det behov av att skapa trygga relationer till andra vuxna än sina föräldrar (Skolverket 

2013, Brandtzæg, Torsteinson & Øeistad 2016). Att barnen är trygga på förskolan är av stor 

vikt för att barnet ska trivas och utvecklas (Brandtzæg, Torsteinsson & Øeistad 2016). 

Tryggheten och barnets självkänsla ligger därför till grund för hur barnet sedan vågar utforska 

sin omvärld och därmed utveckla nya förmågor (Johnson 2003). För att utveckla sin 

självkänsla söker barn uppmärksamhet för att bli bekräftade och sedda men kan då bli 

bemötta på varierande sätt beroende på den kontext de befinner sig i, vem som bekräftar dem 

och hur de tolkar barnets beteende. Samspelet och relationen mellan det enskilda barnet och 

förskolläraren är därför viktiga faktorer som påverkar barnets känsla av att bli sedd och 

tillfredsställd som individ. Wennerberg (2010) skriver om hur barn knyter känslomässiga 

band till närstående vuxna och hur det påverkar självets utveckling och trygghet. Han menar 

att människolivet börjar med anknytning och den anknytningen följer oss senare genom livet. 

Vidare menar han att det alltså är relationerna som formar våra upplevelser om oss själva: 

”Människan blir till, blir verklig inför sig själv i den andres blick” (Wennerberg 2010). 

Eftersom självkänslan och självförtroendet formas i sociala processer blir förskollärarens 

bemötande en viktig faktor för hur barnens självbild formas.  

Hur sker då arbetet med barnets självkänsla i förskolan? Enligt läroplanen ska förskolan bidra 

till att grundlägga barnens trygghet, självkänsla samt självförtroende genom att de ska bli 

bemötta med respekt för sin person och sitt sätt att tänka (Skolverket 2018). Ordet självkänsla 

förekommer i den nya läroplanen (Lpfö18) som trädde i kraft i juni 2019, något som är en 

utveckling från den tidigare läroplanen där självkänslan enbart diskuterades indirekt som en 

del i barnens omsorg. Det är intressant i sig att det nu betonas att utbildningen aktivt ska 

innehålla ett arbetssätt som ska stärka barns självkänsla i förskolan. Det är dock upp till varje 

enskild förskola att tolka hur man genererar en god omsorg i kombination med en utbildning 

som på bästa sätt gynnar barnens självkänsla, trygghet och självförtroende. Det 

förhållningssätt som är rådande på förskolan grundläggs genom de individer som arbetar i 

utbildningen, cheferna, politiska direktiv samt organisationens uppbyggnad. Förskollärarens 
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förhållningssätt och bekräftande av barnet grundar sig enligt Henriksen & Vetlesen (2001) på 

erfarenhet i kombination med den barnsyn och den värdegrund varje enskild förskollärare har. 

Tillsammans kan alla dessa faktorer bidra till att påverka det individstärkande arbetssättet 

med barnen på förskolan.  

1.2 Utvecklingspsykologi  

Barnets beteenden är en påverkansfaktor för hur förskolläraren svarar på barnens 

bekräftelsebehov och därför anser vi att det är viktigt att studera samspelet mellan barnet och 

förskolläraren. Samspelet mellan barnet och förskolläraren bidrar därmed till att påverka 

barnens bild av sig själva. Barnens beteenden förklaras ofta utifrån olika teoretiska modeller 

som försöker beskriva vad barnen uppfattar och förstår vid olika åldersnivåer. Många teorier 

förklarar barnens utveckling som en process där barnen försöker anpassa sig till rådande 

förhållanden medan andra teorier betonar genernas betydelse för barnens utvecklingsfaser 

(von Tetzchner 2012). I verkligheten tänker vi att det inte finns några tydliga skiljelinjer 

mellan arv och miljö för hur barnen utvecklas emotionellt, fysiskt och psykiskt genom 

kulturella, sociala, genetiska och psykologiska influenser men vi har valt olika teoretiska 

modeller som ramverk för att förstå grunden till barnets kontaktsökande och behov av att bli 

bekräftade för att utveckla självförtroendet och självkänslan.  

Teorier kring anknytning speglar hur barnet blir sedd och bekräftad av en nära 

anknytningsperson som därmed påverkar barnets uppfattning om sig själv medan 

intersubjektivitetsteorin betonar att samspelet i den mänskliga miljö barnet befinner sig i 

utvecklar en känsla av själv hos barnet (Fonagy m. fl. 2007, Stern 1985). Dessa båda 

relationella teorier kan därför vara delaktiga i att påverka utvecklingen av självkänslan och 

självförtroendet hos barnet genom att de relationer barnet ingår i blir mentala speglar för 

barnet att relatera till. Vidare kan barnets förmåga att läsa av andra människors känslor och 

intentioner påverka hur barnet uppfattar sig själv i relation till andra. Denna förmåga att sätta 

sig in i andra människors världar kallas mentalisering där en god mentaliseringsförmåga 

hjälper barnet att läsa av andra människors intentioner och känslor vilket indirekt påverkar 

barnets uppfattning om sig själv och därmed även självkänslan och självförtroendet 

(Havnesköld & Risholm Mothander 2009, Orrenius 2005).  

Ser vi till förskolans värld kan ett barn med bristande mentaliseringsförmåga kanske inte tolka 

andra barns leksignaler som inbjuder till lek. Barnet utan förmåga att läsa av inbjudningarna 
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från omgivningen riskerar därför att gå miste om värdefulla chanser till att känna sig 

uppskattad som en lekkamrat. Det kan i sin tur ha en negativ påverkan på barnets 

självuppfattning då barnet upplever sig som ointressant för omgivningen samt att den inte 

duger något till. Ett annat exempel på hur bristande mentaliseringsförmåga kan leda till en låg 

självkänsla är då ett barn inte kan tolka andra barns signaler om när ett beteende inte längre är 

uppskattat. Det barnets bristande mentaliseringsförmåga leder till att barnet kan komma att bli 

betraktad av andra som jobbig, påträngande eller aggressiv. De andra barnen kommer därför i 

förlängningen undvika barnet med en bristande mentalisering, vilket därmed kan påverka 

självkänslan hos barnet genom att den inte känner att den duger som den är.  

2. Syfte och Frågeställning  

2.1 Syfte  

Anledningen till att vi valt att utföra denna studie är att vi önskar få en större förståelse för hur 

förskollärare tolkar förskolans arbete med att låta varje barn utveckla sin självkänsla och sitt 

självförtroende. Eftersom vi anser, med bakgrund av de teorier vi beskriver, att samspelet 

mellan barn och förskollärare är kärnan för hur självförtroende och självkänsla utvecklas, 

kommer vi att fokusera på hur förskolläraren bekräftar barn som tar kontakt och söker 

uppmärksamhet hos förskolläraren. Vi kommer dessutom undersöka om förskollärarens 

faktiska bekräftande av barnen samstämmer med deras intentioner kring hur man bör bekräfta 

barnens kontaktsökande i syfte om att stärka barnens självkänsla.  

2.2 Frågeställning  

Följande frågor avses att besvaras i denna undersökning:  

● Vad upplever förskolläraren är de bakomliggande orsakerna till att barnen söker 

uppmärksamhet i relation till självkänsla och självförtroende?  

● Hur handlar förskolläraren när de bekräftar barns behov av uppmärksamhet i vardagen på 

förskolan?  

● Hur motiverar förskolläraren sina val att bekräfta barns behov av uppmärksamhet med 

avseende på självkänsla och självförtroende?  
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3. Teoretiska utgångspunkter och begrepp  

3.1 Samband och introduktion av valda teoretiska begrepp  

Vi har valt att titta på hur självkänslan påverkas av relationer på förskolan där en god 

anknytning på förskolan beror på hur barnet bekräftas av förskolläraren. Anknytningen är 

alltså beroende av hur väl relationen mellan vuxen och barn fungerar, något som är starkt 

relaterat till den intersubjektiva teorin där Stern beskriver hur barnets själv utvecklas genom 

ett samspel med omgivningen (Stern 1985). För att samspelet ska fungera krävs det en 

inkännande förskollärare som kan tolka och tyda barnets signaler för att därmed bekräfta 

barnets egenvärde.  

Förmågan att sätta sig in i andra människors intentioner och känslor kallas mentalisering, där 

förskollärarens mentaliseringsförmåga påverkar hur barnet blir bekräftat (Havnesköld & 

Risholm Mothander 2009). Blir barnet dessutom känslomässigt bekräftat ökar barnets egen 

mentaliseringsförmåga som i sin tur är en viktig egenskap för hur barnets självkänsla kan 

utvecklas eftersom barnet lär sig att tolka omgivningen direkt och indirekt. Mentalisering, 

intersubjektivitet och anknytning verkar därför vara viktiga faktorer och förmågor när barnet 

ska utveckla en korrekt självbild och blir därmed även viktiga faktorer när barnets självkänsla 

och självförtroende formas.  

I ett försök att förtydliga sambandet har vi skapat en illustration över hur vi tolkar kopplingen 

mellan anknytning, intersubjektivitet och mentaliseringsförmågan. Illustrationen visar att en 

trygg anknytning leder till en miljö där barnet får möjlighet att utveckla relationer 

intersubjektivt och på så sätt öva förmågan att mentalisera och förstå andra vilket skapar 

djupare relationer som i sin tur leder till utvecklande av självkänsla och självförtroende.  
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Figur 1. Självkänsla. Vår grafiska modell visar sambandet mellan intersubjektivitet, mentalisering och trygg 

anknytning. Vår tolkning är att en trygg anknytning leder till en miljö där barnet får möjlighet att utveckla 

relationer intersubjektivt och på så sätt öva förmågan att mentalisera och förstå andra vilket skapar djupare 

relationer som i sin tur leder till utvecklande av självkänsla och självförtroende.  

3.2. Anknytningsteori  

När vi idag talar om trygghet i förskolan använder förskollärare ofta anknytningsteorin som 

modell för att beskriva hur de minsta barnen knyter känslomässigt an till en person (Broberg 

m.fl. 2012). Anknytningsteorin utgår ifrån tankar om att barnen söker uppmärksamhet i syfte 

om att överleva, genom att barnet är biologiskt försvarslöst (Fonagy m. fl. 2007). Barnets 

signaler bekräftas av föräldrarna för att erbjuda barnet skydd, näring och gemenskap (ibid 

2007). Uppmärksamheten barnen söker och responsen från föräldrarna skapar ett 

anknytningsmönster som kommer att påverka kvaliteten på barnets andra nära relationer i 

framtiden (Broberg m. fl. 2012). Havnesköld & Risholm Mothander (2009) beskriver att 

barnets anknytning till en vuxen påverkas av två grundläggande beteendesystem som verkar i 

motsatt riktning, där det ena systemet utgörs av barnets behov av trygghet och närhet medan 

det andra systemet är format efter barnets vilja att bli självständigt. I praktiken innebär detta 

att barnet utgår ifrån sin anknytningsperson för att utforska omgivningen men återvänder till 

vårdnadshavaren när behovet av trygghet blir för stort (Brandtzæg, Torsteinson & Øeistad 

2016). För att anknytningen mellan vårdnadshavare och barn skall upplevas som trygg är det 

av yttersta vikt att anknytningspersonen svarar på barnets signaler  
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och stadigt finns till för barnet (Broberg m.fl. 2006). När barnen går ifrån den primära 

anknytningspersonen till förskolans värld kommer det enligt anknytningsteorin finnas ett 

behov hos barnet att knyta an till sekundära anknytningspersoner. Den sekundära 

anknytningspersonen på förskolan ersätter då vårdnadshavarens funktion som den trygga 

basen barnen kan utgå ifrån för att våga utforska världen och därmed utveckla sina färdigheter 

och kompetenser (Niss och Söderström 2006). Anknytningen baseras därför på ett samspel 

mellan förskolläraren och barnet som påverkas av hur barnet väljer att söka kontakt och på 

vilken respons eller bekräftelse som kontakten genererar. Den anknytning som barnet får till 

förskolläraren på förskolan skapas liksom den anknytningen den har till sin vårdnadshavare 

genom kvaliteten på det samspelet barnet och förskolläraren ingår i och genom den 

tryggheten som genereras, påverkas även barnets självkänsla och självförtroende.  

3.3 Intersubjektivitetsteori  

När vi tolkar intersubjektivitet i vår studie ser vi det ur ett relationellt perspektiv där 

samspelet mellan två subjekt skapar en relation. Samspel och hur vi blir bemötta är viktiga 

faktorer för att forma självkänslan eller känslan av det egna jaget. När två människor möts 

sker en kommunikation av tankar och känslor både genom direkt tal, gester, mimik men även 

genom förnimmelser. I samspelet delas tankarna, känslorna och förnimmelserna mellan 

människorna för att sedan besvaras av den andra människan. Utbytet skapar en utveckling av 

båda människornas själv, som bidrar till att forma kärnan av självet, men även självet i 

relation till andra samt förmågan att kunna identifiera andra människors själv (Havnesköld & 

Risholm Mothander 2009). Sterns intersubjektivitetsteori betonar alltså betydelsen av 

samspelet mellan människor och därmed anknytningen för barnets fortsatta utveckling (1985). 

Stern ansåg att barnet har kompetenser att ingå i ett socialt sammanhang redan från födseln 

genom att de upplevelser barnen ingår i sammanlänkas och lägger grunden till en organiserad 

värld för barnet (Stern 2005).  

Barnets känslomässiga upplevelser påverkas av hur de bemöts och bekräftas i de sociala 

relationerna de ingår i (Havnesköld & Risholm Mothander 2009). Dessa relationer lägger 

sedan grunden till barnets uppfattning av sig själv och barnets självuppfattning bearbetas i 

fem faser (ibid 2009). Den första fasen kallas det uppvaknande självet och är en period under 

barnets första två månader som präglas av att alla intryck skapar mentala och fysiska stimuli 

som inte bara tas emot passivt utan de organiseras till olika mönster eller grupperingar av 
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stimuli (ibid 2009). Känslor börjar formas genom barnets upplevelser kombinerat med 

föräldrarnas respons på intrycken. Kärnsjälvet utvecklas därefter mellan 2 – 6 månader då 

spädbarnet börjar söka och svara på kontakt från omgivningen och upplever därmed ett 

kommunikativt förhållande som talar om för barnet att det är viktigt och att det existerar (ibid 

2009). Utvecklingen av det intersubjektiva självet pågår mellan 7 – 15 månader där barnet får 

en upplevelse av att alla människor har ett psyke där tankar och känslor kan förmedlas mellan 

människor. Barnet börjar våga söka sig bort från tryggheten och testar fler relationers 

bärighet. Enligt Stern (1985) är det framförallt moderns interaktioner med barnet som är av 

vikt och de medvetna och omedvetna signaler mamman sänder ut skapar känslor och en 

respons hos barnet, vilket i sin tur skapar en respons hos modern.  

De relationer barnet ingår i kan enligt båda teorierna påverka barnets tankar om sig själv och 

därmed möjligheterna till framtida möten och sociala interaktioner. Genom 

intersubjektivitetsteorin kan vi i förskolans kontext se hur barnen utvecklas i mötet med 

andra, vilket även innebär att barnens självkänsla formas och utvecklas i samspel med 

förskollärare. Detta innebär ett stort ansvar för hur förskollärare bekräftar barn eftersom den 

vuxnes omedvetna signaler kan påverka barnets uppfattning om sig själv. De signalerna som 

barnet sänder ut kan ge upphov till tolkningar hos förskolläraren samt att barnet i sin tur 

behöver lära sig att tolka och förstå förskollärares intentioner för att kunna lättare kunna ingå i 

en social gemenskap. Att förstå sin omgivning och de signaler vi sänder ut mellan varandra är 

viktiga redskap för att utveckla en hög självkänsla och ett bra självförtroende.  

3.4 Mentaliserings teori  

Genom att kunna läsa av andra människors signaler kan individen skapa sig en uppfattning 

om andra människors känslor och uppfattningar (Havnesköld & Risholm Mothander 2009). 

Denna process sker ofta omedvetet och kallas Theory of mind eller en förmåga till 

mentalisering som skapar möjligheter för oss människor att sätta oss in i andra människors 

perspektiv som hjälper till att reflektera över vår del i en social gemenskap och hur vi 

förhåller oss till andra. Genom en god förmåga att kunna mentalisera har vi redskap för att se 

sammanhang och en mening till varför saker sker. Det skapar förutsättningar för att bilda en 

god självbild och ett fungerande självförtroende (Orrenius 2005). Mentaliseringsförmågan är 

en process som startar tidigt i spädbarnsåldern för att anses vara tillräckligt utvecklad i 4-års 

ålder för att ett barn ska kunna sätta sig i andras perspektiv (Havnesköld & Risholm 
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Mothander 2009). Eftersom majoriteten av barn vistas på förskolan mellan 1–5 års ålder är 

denna process pågående under hela förskoletiden vilket visar att det är viktigt att förskollärare 

har en kunskap kring hur anknytningen, mentaliseringen och samspelets är kopplat till barnets 

självförtroende och självkänsla.  

Både anknytningsteorin, mentaliseringsteorin och intersubjektivitetsteorin är starkt kopplade 

till varandra genom att i alla tre teorierna sker ständiga utbyten av information mellan barnet 

och de mänskliga relationer den ingår i, se figur 1. I interaktionerna med andra människor 

behöver barnet lära sig att förstå och dela andras uppmärksamhet, känslor och medvetande 

(ibid 2009). Vid en god anknytning kommer vårdnadshavaren att hjälpa barnet att utforska 

sina egna och andras känslor vilket skapar förutsättningar för barnet att kunna bilda sig en 

helhetsbild av sig själv. Enligt Fonagy och kollegor (2007) är anknytningens syfte att barnet 

genom spegling ska kunna utveckla sin mentaliseringsförmåga. Att ha en god anknytning till 

en vårdnadshavare leder förutom till en god förmåga att mentalisera även till att kärnan av 

självet utvecklas, samtidigt som förmågan till att mentalisera kräver att man känna att man har 

ett själv. Ju bättre barnet lär sig att förstå andra genom intersubjektiva samspel desto bättre 

kan barnet förstå sig själv. Förmågan att mentalisera påverkas därmed i stor grad av barnets 

tidiga sociala erfarenheter och det är just den första anknytningsrelationen som utgör den 

sociala miljö där barnet ges möjlighet att öva och utveckla sin förmåga till mentalisering och 

för att kunna relatera intersubjektivt (Wennerberg, 2010).  

3.5 Självkänsla och självförtroende  

Självförtroende brukar traditionellt och i vardagligt tal ofta kopplas till prestation medan 

självkänslan istället relateras till ett människovärde. Skillnad på självförtroende och 

självkänsla kan förenklat beskrivas som vem jag är och vad jag kan. Självkänsla och 

självförtroende hör alltså hemma i olika dimensioner och kan inte jämföras eller värderas i 

förhållande till varandra då båda behövs och är viktiga på olika sätt. Juul och Jensen (2003) 

menar att medan självkänslan hör hemma i den existentiella dimensionen hör begreppet 

självförtroende hemma i den pedagogiska dimensionen. Inte för att den endast spelar roll i 

professionella, pedagogiska relationer utan för att självförtroende handlar om vad vi kan. 

Vidare menar de också att självförtroende står i proportion till kvaliteten i våra intellektuella, 

fysiska och kreativa prestationer på olika områden. Ju bättre vi är på något desto större 

självförtroende utvecklas på just det området (ibid 2003). Självförtroende handlar alltså om 
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förmågan att känna sig själv i kombination med hur vi förhåller oss till det vi upptäcker om 

oss själva vilket innebär en tro på det vi kan prestera (Juul 1997). Ett självförtroende ökar om 

vi klarar något vi tidigare inte trott oss kunnat (ibid 1997).  

Enligt Brodin & Hylander (2002) är självkänsla något som utvecklas i samspel med andra när 

man bekräftas och uppmärksammas känslomässigt. När barnet upplever sig som kompetent i 

andras ögon formas barnets egenvärde vilket skapar en hög självkänsla hos barnet. När barnet 

formar sig själv är det viktigt att det finns en tillit och en trygghet hos barnet som lägger 

grunden till att barnet vågar reflektera och lyssna på sina egna önskningar och därför anser 

Brodin & Hylander att Sterns teori om det uppvaknande självet är starkt kopplat till både 

självförtroende och självkänsla (Brodin & Hylander 1998). Ögonkontakten är enligt Brodin & 

Hylander (1998) ett av de viktigaste redskapen för bekräftelse eftersom den är grundläggande 

för kommunikationen mellan två individer, men även språkbruket hos den vuxne, tonfall och 

mimik (Öhman 2009). Detta innebär att förskolan behöver skapa många möjligheter till att 

bekräfta barnen och forma miljön i utbildningen så att barnen känner sig kompetenta och 

därmed även kan utveckla en hög självkänsla.  

Johnsson (2003) beskriver även att barnens självkänsla grundläggs tidigt genom kvaliteten på 

anknytningen till föräldrarna genom att de bekräftar barnets uppfattning om dem själva.   

Även Juul & Jensen kopplar ihop en hög självkänsla med en trygg anknytning där barnet som 

blir erkänt och bekräftat får förutsättningar för att kunna läsa av andra människor och sätta sig 

in i deras situation (Juul & Jensen 2003). En bristande anknytning däremot skapar en diffus 

bild av vem barnet är och vilket värde barnet har, men eftersom självkänslan är dynamisk 

kommer barnet att försöka själv att erövra en högre grad av självkänsla (Johnsson 2003). Hög 

självkänsla är den viktigaste källan till utveckling menar Lindwall (2011). Han menar att det 

inte bara är en konsekvens av att lyckas och må bra utan även leder till och orsakar framgång 

och välmående (ibid 2011).  

3.6 Bekräftelse  

Ordet bekräftelse beskrivs som att ge giltighet åt något eller att visa uppskattning för något 

eller någon (SAOL 2015). När vi bekräftar ett barn betyder det att alltså att vi ger barnet en 

känsla av att finnas till och att vi uppskattar dess existens. Precis som vi beskrivit ovan menar 

Söderberg (2013) att man kan skilja mellan att bekräfta en varelse eller ett görande vilket då 
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skapar olika dimensioner av bekräftelse. När vi bekräftar varelsen ökas självkänslan och 

barnet vet att det duger som det är medan bekräftandet av görandet skapar ett självförtroende 

som ökar kunskapen över vad man kan (ibid 2013).  

 

Figur 2. Illustration över olika typer av bekräftelse och vad de genererar (Söderberg 2013).  

Barn som inte blir bekräftade och erkända plågas ofta hela livet av en inre kritiker som skadar 

deras självkänsla och skapar en social osäkerhet enligt Juul och Jensen (2003). De menar 

också att behovet av bekräftelse och erkännande inte bara hör barndomen till utan är ett behov 

vi bär med oss hela livet (ibid 2003). Bekräftelse är inte en kommunikationsteknik utan en 

förmåga att vilja förhålla sig öppet, sensitivt och inkluderande till barnets inre verklighet och 

självförståelse (ibid 2003). Hur man ger bekräftelse påverkar alltså i förlängningen barnens 

tankar om sig själv och vad de kan prestera, men hur förskolan bekräftar barn beror till stor 

del på förskollärarens individuella kunskap samt på deras värderingar och erfarenheter som är 

delar i den praktiska kunskapen.  

4. Tidigare forskning  

4.1 Forskning kring självkänsla och självförtroende  

Ny amerikansk forskning har visat att man inte enbart kan mäta små barns självkänsla utan 

även kunnat tolka resultatet som att barn redan vid 5 - års ålder har en relativt stringent 

uppfattning om vilka de är och vad de själva har för egenvärde (Cvencek m. fl. 2016). Studien 

genomfördes på 234 barn i Seattle som fick höra ord och påståenden där barnen fick avgöra 

om de relatera till påståendena eller inte. Resultatet visade att barn oberoende av kön tidigt 

kunde koppla goda egenskaper till sin egen identitet vilket forskarna associerade med att 
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barnen hade en hög självkänsla (ibid 2016). Vidare har man kunnat se en tydlig koppling 

mellan en låg självkänsla eller en icke adekvat hög självkänsla med ett negativt beteende hos 

pojkar (Mathias m. fl. 2011). De pojkar som själva bedömde att de var mycket kompetenta 

inom olika områden och där självskattningen inte korrelerade med deras förskollärares 

bedömning, eller där pojkarna självskattade deras kompetens som mycket låg tenderar att ha 

stora problem med det sociala samspelet och hamnar oftare i konflikter (ibid 2011). Detta 

överensstämmer även med en kanadensisk studie som undersökte hur förskollärare bedömer 

olika beteendemönster hos barn, där barn med ett aggressivt beteende väcker fler negativa 

känslor hos en förskollärare jämfört med ett introvert barn (Coplan m. fl. 2015). Om ett barn 

blir betraktat som ett problem finns det en stor sannolikhet att barnet även blir bemött med ett 

hårt tonfall eller en irritation som påverkar självkänslan negativt (Kemple 1995, Brodin & 

Hylander 2002). Har förskolläraren istället ett inkännande svar med uppmuntran och en 

känslomässig förståelse skapar responsen en positiv inverkan på barnets självkänsla (Brodin 

& Hylander 2002). Självkänslan har visat sig vara en viktig faktor för individens psykiska 

välmående i livet. En låg självkänsla hos en individ genererar en lägre tolerans mot stress 

troligtvis genom att individer med låg självkänsla har en negativ inställning till utmaningar 

vilket kan resultera i att individen utvecklar stressreaktioner (Rector & Roger 1997). Ett 

flertal studier har även visat att psykisk ohälsa såsom ångest, depression och missbruk 

förekommer oftare hos individer med en låg rapporterad självkänsla (Johnson 2003, Sowislo 

& Orth 2012).  

4.2 Mentalisering, anknytning och självkänsla  

Det finns inte så många empiriska studier att hitta som har studerat ett samband mellan 

mentalisering, anknytning och självkänsla men en forskningsrapport påvisade en indirekt 

koppling mellan de olika teorierna (Cahill m. fl. 2007). Rapporten visade att en hög 

mentaliseringsförmåga hos barnet kunde kopplas till en hög grad av självkänsla något som 

undersöktes och bekräftades genom en dockteater där barnen fick tolka intentionerna hos 

dockorna samt även agera själv genom en handdocka. Detta samband förstärktes om 

anknytningsrelationen till mamman dessutom hade präglats av trygghet och värme (ibid 

2007). Andra forskare har dessutom visat att en trygg anknytning verkar vara en förutsättning 

för att utveckla en hög grad av självkänsla (Verschueren m. fl. 1996). Verschueren med 

kollegor använde återigen en dockteater där barnens självkänsla tolkades och jämfördes med 

deras lärares uppskattning av barnens självkänsla. Dessutom undersöktes kvaliteten på 
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barnens anknytningsrelationer där forskarna kunde se att barnen med en trygg anknytning 

även hade en hög självkänsla (ibid 1996). Dessa teorier är dessutom sammanlänkade genom 

att god anknytning är positivt korrelerat med en god förmåga till mentalisering samtidigt som 

en god mentaliseringsförmåga hos modern skapar förutsättningar för en god anknytning 

mellan modern och barnet (Main 1991, Meins m.fl. 2002). Mains beskriver i sin artikel att en 

god anknytning hjälper barnen att förstå omvärldens reaktioner genom att föräldrarna svarar 

konsekvent på barnens signaler medan Meins visar att föräldrarnas förmåga att svara 

känslomässigt korrekt på barnens signaler påverkar barnens sociala förmåga visat genom 

förmågan till språkliga interaktioner (Main 1991, Meins m. fl. 2002). Man har kunnat se att 

mentaliseringsförmågan spelar en viktig roll för att kunna ingå i olika relationer, förmodligen 

genom att möjligheten att förstå andras tankar och orsakerna bakom andra människors 

bemötande ökar, vilket är viktigt för att kunna utveckla en positiv självkänsla (Caputi m. fl. 

2011). Det har även visat att barn med hög mentaliseringsförmåga blir negativt påverkade av 

kommentarer och tillsägelser från en lärare (Cutting & Dunn 2002). Därmed kan alltså en 

trygg anknytning leda till en god mentaliseringsförmåga som i sin tur leder till utvecklingen 

av goda relationer något som stärker självkänslan. En studie på svenska barn i skolåldern har 

visat att barnens förmåga till just mentalisering överensstämde bra med deras självkänsla och 

man kunde även se ett tydligt samband mellan barnens psykiska välmående med deras 

förmåga att kunna mentalisera (Stenholm & Wass 2013).  

De kombinerade resultaten av forskningen inom självkänsla anser vi förstärker vikten av att 

aktivt arbeta med läroplanens intentioner om att förskolans utbildning ska främja barnens 

självkänsla.  

5. Metod och Material  

5.1 Metodval  

De datainsamlingsmetoder vi har använt oss av är observationer och intervjuer där båda 

undersökningarna är kvalitativa. Dessa metoder ansåg vi passade bra eftersom vi ville försöka 

förstå samband och sammanhang för att skapa en större förståelse och nya insikter kring 

förskollärares uppfattningar hur ett individstärkande arbetssätt korrelerar med arbetssättet i 

verksamheten. En kvalitativ undersökning beskrivs av Patel & Davidsson (2019) som att 

forskaren vill tolka och förstå ett sammanhang och därmed upptäcka nya problem eller nya 
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möjligheter. Vidare innebär en kvalitativ undersökning att forskaren försöker fånga 

människors upplevelser och handlingar för att sedan tolka och värdera detta i relation till 

tidigare forskning, vilket dock även innebär att resultaten kan färgas av forskarens egna 

erfarenheter och förkunskap (ibid 2019). I vår undersökning anser vi att det kan vara en fördel 

att vi har förkunskaper om förskolans arbetssätt eftersom vi har arbetat i förskolor under flera 

år. Genom vår erfarenhet har vi redan en inblick i hur organisationen, strukturen, arbetssättet i 

förskolan vilket därmed inte behöver förklaras och diskuteras under intervjuerna samt att vi 

även är införstådda med förskolans språkbruk, vilket underlättar i vår förståelse av 

förskollärarnas svar.   

5.1.1 Observation  

Vi inledde undersökningen med att observera interaktionen mellan barn och förskollärare 

samt den respons barnen i förskolan fick av förskollärarna. Genom observationen kunde vi få 

en inblick i hur arbetssättet såg ut i verkligheten. Observationen som verktyg för att samla 

information är framförallt relevant när det kommer till att undersöka beteenden i naturliga 

situationer (Patel & Davidsson 2019). Stukát menar att observation är att föredra framför 

intervjuer då respondenten under intervjun kan försköna verkligheten utifrån hur den borde se 

ut (Stukát 2011). Däremot är en observation mer beroende av att vi som forskare inte 

påverkas av egna känslor och den egna värdegrunden för att sträva efter god reliabilitet (Patel 

& Davidsson 2019). Observationen genomfördes med oss som icke deltagande observatörer 

på ett ostrukturerat sätt, vilket i praktiken innebar att vi kunde samla en stor mängd 

information kring förskollärares bemötande utan att vi aktivt deltog och interagerade i 

situationer som uppkom (ibid 2019). I de fyra olika observationer vi genomförde på varje 

förskola (totalt 8 observationer) fokuserade vi på hur barnen tog kontakt och sökte 

uppmärksamhet från en förskollärare under olika moment i utbildningen som samling, 

måltider och aktiviteter utomhus/inomhus. De observationer vi gjorde lät vi sedan de aktuella 

förskollärarna ta del av under den semistrukturerade intervjun.  

5.1.2 Semistrukturerad intervju  

Eftersom intervjuer är ett bra instrument för att samla information kring respondentens tankar, 

känslor och åsikter i en viss fråga valde vi att följa upp observationerna med intervjuer. För 

den frågeställningen vi har ansåg vi att den semistrukturerade intervjun kunde skapa goda 

förutsättningar för att ta reda på hur förskollärare tolkar och beskriver arbetet med att stärka 

barnens självkänsla genom att respondenterna fick ett större utrymme att svara på frågorna 
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med egna ord. En intervju kan till skillnad från en enkät ge fler möjligheter till att vi som 

forskare kan möjliggöra olika sätt att förklara våra frågor vilket inte finns i ett frågeformulär 

(Patel & Davidsson 2019). Den semistrukturerade intervjun syftade till att alla fyra 

respondenter fick samma huvudfrågor medan följdfrågor och ordningsföljd på frågorna 

skapades utifrån de förutsättningar och de svar respondenten gav (ibid 2019). För att undvika 

feltolkningar och eventuellt missa viktig information från intervjupersonerna spelade vi in 

intervjuerna och transkriberade dem.  

5.2 Analys och bearbetning av material  

Vi genomförde 4 olika observationer på varje förskola där vi valde att utföra observationerna 

med endast en av oss på varje förskola för att inte riskera att störa det samspelet vi ville 

observera. I direkt anslutning till varje observation transkriberades materialet av den som inte 

medverkat vid observationerna för att skapa en samstämmighet kring de situationer vi ville 

analysera. Det transkriberade materialet lästes ett flertal gånger för att skapa en överblick över 

det material vi erhållit, därefter kategoriserades observationerna med syfte om att tolka hur 

barn sökte uppmärksamhet samt vilka responser som genererades genom begreppen 

självkänsla och självförtroende. Observationerna genomfördes under två dagar på varje 

förskola som avslutades med en intervju under dag 3 på respektive förskola.  

Vissa specifika situationer presenterades senare för förskollärarna under intervjun för att vi 

skulle kunna ta del av de aktuella förskollärarnas tankar kring förhållningssättet och 

handlingsförfarandet under situationen. Varje intervju pågick mellan 45 minuter och 1 timme 

och transkriberades direkt efter varje genomfört samtal för att vidare analyseras. I analyserna 

utgår vi ifrån hur förskollärarna diskuterar kring begreppen självkänsla, självförtroende, 

intersubjektivitet och mentalisering direkt och indirekt. Slutligen jämförde vi intervjuernas 

innehåll med observationernas resultat för att undersöka om det fanns en koherens mellan de 

kunskaper och de tankar förskollärarna ansåg att de använde för att bekräfta barnens 

uppmärksamhet och det praktiska förhållningssättet på förskolorna i vår undersökning.  

5.3 Urvalsförfarande  

Vi har valt att genomföra vår undersökning på två olika förskolor, Solen och Månen, med 

liknande organisation samt liknande geografiska och socioekonomiska lägen. Valet av 

förskolorna var i första hand baserat på kontakter vi hade på respektive förskola men även på 
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att förskolorna var små med små barngrupper där vi lättare kunde skapa oss en överblick över 

hela förskolan. Vi såg även en fördel i att båda förskolorna hade gemensamma strukturella 

egenskaper. Båda förskolorna är privata utan specifik pedagogisk inriktning, där båda 

förskolorna har en rektor som även arbetar aktivt i barngruppen. Förskolorna är små med ett 

litet barnantal där föräldrarna till stor del är av svensk bakgrund och med goda ekonomiska 

förhållanden. På förskolorna har vi valt att utföra våra intervjuer med fyra förskollärare, 

Monika, Sofia, Anna och Lena där Monika och Sofia arbetar på Solen och utbildades för 5 

respektive 8 år sedan. Anna och Lena arbetar på Månen och utbildades till förskollärare för 40 

respektive 35 år sedan.  

5.4 Reliabilitet och validitet  

När vi gjorde våra intervjuer och observationer var det viktigt att fundera kring vad vi 

verkligen ville undersöka och om vi valt rätt metoder för det. Patel & Davidsson (2019) 

menar att validitet handlar om en överensstämmelse mellan vad vi säger att vi ska undersöka 

och det vi faktiskt undersöker samt för vilken population och situation resultaten är giltiga. Vi 

har funderat på hur vi skulle få de svar vi var ute efter genom att fundera, formulera 

intervjufrågor och omformulera frågorna så att de är öppna men ändå tydliga för att få fram 

relevanta svar till vår undersökning. För att ytterligare öka validiteten på undersökningen 

begränsar vi våra respondenter till att enbart inkludera förskollärare eftersom deras bakgrund 

med en pedagogisk högskoleutbildning ökar sannolikheten för att de har en teoretisk ram som 

de kan använda sig av i den reflektiva roll de innehar på förskolan. Reliabiliteten handlar om 

tillförlitlighet och hur väl instrumentet motstår slumpinflytande av olika slag (ibid 2019). 

Eftersom vår studie är kvalitativ är innebörden i dessa begrepp dock lite annorlunda och 

kvalitén i kvalitativa studier omfattar enligt Patel & Davidsson (2019) hela 

forskningsprocessen. Vidare menar Patel & Davidsson (2019) att ambitionen är att upptäcka 

företeelser, att tolka och förstå innebörden av livsvärlden, att beskriva uppfattningar eller en 

kultur. I kvalitativa studier som vår studie är dessa begrepp sammanflätade och man talar 

mest om validiteten. Det handlar om hur vi tillämpar vår förståelse av svaren vi fått i 

intervjuerna och vår tolkning av observationerna för att göra en trovärdig tolkning. Därför har 

vi gjort enskilda observationer och intervjuer och därefter tittat och analyserat varandras för 

att säkerställa att våra tolkningar inte skiljer sig markant.  
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5.5 Etiska överväganden  

För att kunna genomföra vår undersökning behövde vi överväga och ta hänsyn till de 

forskningsetiska aspekterna för att varje individ som ingår i undersökningen ska skyddas mot 

såväl integritetsövergrepp som fysisk och psykisk påverkan (Patel & Davidson 2019). De 

etiska reglerna från vetenskapsrådet behöver följas vid varje undersökning som publiceras och 

dessa innefattar: Informationskravet, där vi som forskare behöver informera de berörda om 

syftet med vår undersökning, vilket vi har gjort genom att skicka ut ett informationsbrev till 

de förskolor där undersökningen kommer att genomföras (Vetenskapsrådet 2002). Både barn, 

vårdnadshavare samt rektor och personal fick i god tid innan information om studiens syfte 

och utformning för att säkerhetsställa att alla vet vad deras medverkan kommer att innebära. 

Dessutom behövde alla individer i undersökningen kunna komma i kontakt med oss som 

forskare samt veta när och hur de kan få ta del av resultaten. Genom att dessutom beskriva 

vikten av det genomförs forskning av barnens trygghet och självkänsla kunde vi motivera en 

stor mängd deltagare för att undersökningen ska bli så tillförlitlig som möjligt (Patel & 

Davidson 2019). Samtyckeskravet innebär att alla berörda individer aktivt får godkänna eller 

avsäga sig ett deltagande i undersökningen. I informationsbrevet bifogade vi därför brev om 

samtycke till studien för både barn, personal och vårdnadshavare (ibid 2019). Alla deltagare 

har dessutom informerats om att de när som helst under observationen eller intervjun avbryta 

sin medverkan. Konfidentialitetskravet innebär att alla som deltar i undersökningen skall 

garanteras fullständig sekretess. Inga personer som ingår i studien skall kunna identifieras och 

uppgifterna som individerna lämnar i samband med undersökningen får inte lämnas till någon 

utomstående (ibid 2019). När vi presenterar resultaten har vi därför anonymiserat alla 

inblandade inklusive förskolan och dess lokalisation. Nyttjandekravet som visar att vi tar 

hänsyn till att de uppgifter som samlats in enbart får användas till forskningsstudien (ibid 

2019). För att garantera att inga personliga uppgifter eller information om deltagarna kan 

spridas till andra, har inga listor eller register upprättats. Vi har också valt att direkt vid 

transkriberingen anonymisera deltagarna, samt att vi sparat inspelningar i privat hårddisk.  

6. Resultat och Analys  

Genom de intervjuer och de observationer vi har genomfört kommer vi i den här sektionen att 

presentera essensen av vad förskollärarna i vår undersökning anser vara grunden till deras sätt 

att bekräfta barnen samt hur de tolkar orsaken till varför barnen söker bekräftelse. Dessutom 
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presenteras hur förskollärarna faktiskt bekräftar barns sökande efter uppmärksamhet där vårt 

fokus ligger på självkänsla. Vi kommer dessutom beskriva några utvalda situationer som 

beskriver det arbetssätt vi observerade där självkänslan bekräftades. Till sist beskriver och 

tolkar vi hur de aktuella förskollärarna beskriver sitt agerande i några specifika situationer 

som speglar de observationer vi utförde.  

6.1 Förskollärarens kunskap och tankar kring att bekräfta barns sökande 

efter uppmärksamhet  

Vi kommer här presentera de tankar förskollärarna i vår undersökning har kring hur de anser 

att de bör bekräfta barnen på förskolan samt hur den bekräftelsen etableras i arbetslaget.  

Förskollärarna på de två förskolorna Solen och Månen delar synen på att det krävs en stark 

och djup relation med barnen för att de som förskollärare ska kunna veta anledningen till 

varför barnen söker kontakt, något som Monika på förskolan Solen uttrycker enligt följande 

påstående om hur hon som förskollärare ger olika typer av bekräftelse:  

“Jamen, jag ger ju bekräftelse till barnen som individer och därför skräddarsyr man 

bekräftelserna efter det barnet söker eller det jag som vuxen tror att barnet behöver. Det 

kräver ju att man är personligt intresserad av varje enskilt barn. Ett barn vill kanske att man 

bekräftar det konstant och då behöver jag reflektera kring varför det är så och vad barnet 

behöver just nu”.  

Gemensamt för förskollärarna på de båda förskolorna var även att de anser att man behöver 

bekräfta alla barn på olika sätt och genom att arbeta med barnen i små grupper skapar de 

möjligheter att möta alla barn på rätt nivå, något Lisa på förskolan Månen beskriver när hon 

besvarar frågan hur hon möter barnen som söker kontakt:   

“Jag bemöter dem olika eftersom jag känner barnen så väl. Ju mer man lär känna barnen 

desto mer vet man hur man ska bemöta dem i olika situationer. Vi har inte så stor barngrupp 

och det skapar ju möjlighet till att se alla barn och se dem som söker kontakt på olika sätt. De 

som söker kontakt direkt försöker man lyssna på och sätta sig in i vad de vill säga och vad de 

menar medan andra barn som bara står nära försöker man lägga en arm runt och istället 

vara den som tar reda på vad barnet vill.”  
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När Lisa beskriver att hon känner barnen och svarar på barnens kontakt genom att bekräfta 

dem på olika sätt betonar hon att hon har möjlighet att göra det eftersom förskolan har små 

barngrupper och att hon därför hinner ser barnen och hinner tolka deras behov. När Lisa 

uttrycker att hon tolkar barnens behov kan det förstås utifrån att Lisa använder sin 

mentaliseringsförmåga för att kunna sätta sig in i barnens intentioner eftersom Havnesköld & 

Risholm Mothander (2009) beskriver mentaliseringen som en förmåga att kunna läsa av andra 

människors känslor och uppfattningar. En god mentaliseringsförmåga hos förskollärare ser vi 

därför kunna vara en förutsättning för att skapa en god relation och anknytning mellan barnet 

och förskolläraren eftersom det enligt Juul & Jensen (2003) skapar en känsla hos barnet av att 

bli förstådd. Den trygga anknytningen kommer hjälpa barnet att spegla sina egna känslor och 

skapar därmed bra förutsättningar för barnet att förstå sig själv och andra något som är viktigt 

i en relation, enligt Fonagy m.fl. (2007). Genom de små barngrupperna finns det alltså 

möjlighet för förskollärarna att möta barnen och utveckla en relation med varje individ och 

därmed kan barnens uppfattning om sig själv påverkas positivt, enligt Sterns 

intersubjektivitetsteori (Havnesköld & Risholm Mothander 2009).  

Citaten belyser också att förskollärares intentioner är att bemöta barnen som individer och att 

deras barnsyn handlar om de betraktar barnen som kompetenta genom att förskollärarna 

respekterar barnens känslor och behov. När barnens känslor blir tagna på allvar visar 

förskolläraren att barnet är viktigt och detta lägger även grunden för en tillitsfull relation som 

påverkar barnet och förskollärarens anknytningsmönster. I en liten barngrupp finns det även 

större möjlighet för förskolläraren att se och därmed svara på barnet signaler vilket bidrar till 

att skapa en trygg anknytning enligt Broberg m.fl. (2006). Sammantaget visar förskollärarna 

att de ser relationen mellan barnet och förskolläraren som det viktigaste instrumentet för att 

bekräfta barnets egenvärde. Förskollärarnas tankar relaterar väl till intersubjektivitetsteorins 

tankar om att barnets uppfattning av sig själv blir till som ett resultat av de relationer barnet 

ingår i (Havnesköld & Risholm Mothander 2009). De bakomliggande orsakerna till varför de 

bekräftar barnen formuleras däremot inte under våra intervjuer. Förskollärarens relationella 

kunskaper skulle därför kunna ingå i en tyst kunskap som är svår att beskriva då den är en del 

av förskolläraren själv. Resultatet av förskollärarnas bemötande skulle kunna stärka barnens 

självkänsla eftersom en god självkänsla grundläggs genom de sociala relationerna barnet 

ingår i, anknytningen i förskolan samt förskollärares mentaliseringsförmåga, se figur 1.  
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I förskolans styrdokument står det att förskolan ska arbeta med att stärka barns 

självförtroende och självkänsla men tolkningen kring hur man arbetar med barnens självbild 

lämnas till varje förskola att utforma och arbeta med. På förskolan Solen finns det ett 

nedskrivet förhållningssätt som alla pedagoger på förskolan ska arbeta efter, där Sofia 

beskriver det gemensamma förhållningssättet som:  

“Vi ska se och respektera varje barn varje dag. Vi ska bemöta barnen med nyfikenhet och 

lugn. Barnen ska känna att de är viktiga. Sen står det skrivet att alla barn gör rätt om de kan 

och misslyckas barnet handlar det om att vi som pedagoger inte har skapat förutsättningar 

för barnet att klara det ännu. Barnet är kompetent och vi ska inte hindra barnet från att 

utvecklas.”  

Det förhållningssätt som råder på Solen är i teorin präglat av att förskollärare ska synliggöra 

alla barn samt att barnen behöver bli bemötta med respekt. Men dokumentet kring 

förhållningssättet gentemot barnen förankras inte kontinuerligt i verksamheten, enligt 

Monika, utan fanns kvar från förskolans begynnelse.  

På förskolan Månen har man inget uttalat förhållningssätt något Anna beskriver:   

“Vi har inget gemensamt förhållningssätt men jag tycker att olikheterna i hur vi tänker kan 

vara positivt. Vi har tillsammans skapat en barncentrerad kultur där jag till exempel märker 

att Lisa är en förebild för andra pedagoger eftersom hon har ett tydligt och mjukt sätt.”  

Den kultur som finns på Månen verkar ha tillkommit genom ett kollegialt lärande där några 

förskollärare är förebilder kring hur man arbetar med att bemöta barn. Lisa beskriver att hon 

som förebild även behöver hjälp av sina kollegor för att upptäcka allting som händer under en 

dag och att de tillsammans under planeringarna diskuterar situationer som har hänt under 

veckan och därefter tar beslut kring hur de ska arbeta tillsammans för att stärka olika barn. 

Monika på Solen beskriver också att de tillsammans i arbetslaget diskuterar olika situationer 

som har hänt under veckan för att gemensamt hitta en lösning och ett gemensamt arbetssätt 

kring de olika situationerna. Sofia nämner även hon att det är viktigt att lyfta de situationer 

som har väckt tankar hos varje enskild pedagog där de gemensamma planeringarna skapar 

tillfällen för att reflektera kring bemötandet av olika barn.  

Alla informanter anser alltså att det krävs en kontinuerlig diskussion i arbetslaget kring olika 

barns behov för att kunna bekräfta alla barns självkänsla och självförtroende och därigenom 
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skapa ett bra förhållningssätt som genomsyrar hela verksamheten. Samtidigt resonerade 

förskollärarna i vår undersökning att de även ser att förhållningssättet är situations och 

individanpassat vilket innebär att varje relation på förskolan är unik och varje pedagog har ett 

unikt förhållande med varje barn och därför kan det inte överföras från ett barn till ett annat, 

men ej heller från en pedagog till en annan. Sammantaget innebär det för oss i förskolan att 

fortsatta reflektioner och diskussioner om olika förhållningssätt och olika barnsyn är 

betydelsefullt.  

6.2 Förskollärarens tankar kring hur och varför barnen söker bekräftelse  

De bakomliggande orsakerna till varför barnen söker bekräftelse från förskolläraren beskriver 

förskollärarna som mångfacetterade vilket vi tolkar som att förskollärarna inte tidigare 

analyserat och diskuterat anledningarna på ett generellt sätt utan diskussionerna har mer varit 

på individnivå för varje enskilt barn. Förskollärarna i vår undersökning anser att barnen har 

många olika strategier för att söka bekräftelse, något Monika och Anna påtalar när vi ställde 

frågan om hur de såg att barnen sökte uppmärksamhet:  

Monika: ”Vi har 13 barn i gruppen och jag ser att barnen söker uppmärksamhet på 58 olika 

sätt (skratt). Men, några söker genom att göra tokiga saker, några söker genom att prata med 

mig eller rakt ut för att synas och märkas och några är alltid i närheten av en för att få 

blickar och gensvar”.  

Anna: ”Oj, på 100 olika sätt! En del märks mer och är ihålliga medan andra är svårare att 

upptäcka”.  

Vi kunde däremot under våra observationer generalisera barnens kontaktsökande till att de i 

merparten av fallen söker en direkt kontakt eller en indirekt kontakt med en förskollärare för 

att få dess uppmärksamhet. Barnen får i de allra flesta fall även en direkt bekräftelse av 

förskolläraren:  

“- Fröken kolla, utropar Alex som sitter i ateljén på Månen och ritar. Lisa tittar på 

teckningen och ler uppmuntrande och nickar samtidigt som hon frågar vad Alex har ritat på 

kattens nos. - Jag har ritat morrhår, det är de här, svarar Alex och pekar på kattens nos. Lisa 

bekräftar Alex genom att svara att hon ser att han har gjort långa morrhår på katten 

samtidigt som hon ler och nickar.”  
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När Alex riktar sin uppmärksamhet mot Lisa och ropar “fröken” besvarar Lisa direkt Alex 

sökande efter kontakt. I ateljén finns det ytterligare två barn som var upptagna med att rita 

teckningar. Den direkta bekräftelsen Alex får av Lisa visar att det uppstår en ömsesidighet, ett 

möte som kan utmynna i ett bekräftande av Alex görande eller Alex varande. Den direkta 

kontakten kan möjligtvis handla om att barnen direkt önskar bli sedda och bekräftade för att 

de är oroliga och otrygga. Ett otryggt barn söker oftast närhet och bekräftelse konstant med 

syfte att känna att de duger (Broberg m.fl. 2006). I våra observationer upplever vi däremot ett 

tryggt samspel vilket kan vara ett tecken på att barnen har en trygg anknytning till 

förskollärarna på förskolan, genom att ett tryggt samspel indikerar ett tryggt 

anknytningsmönster (ibid 2006). Det trygga anknytningsmönstret kan därför generera en 

grundläggande känsla av att barnen vet att de kommer att bli bekräftade vilket i sin tur leder 

till att barnen istället vågar söka kontakt. Det stämmer överens med hur Brandtzaeg m.fl. 

(2016) och Broberg (2006) beskriver att en trygg anknytning formas genom att den vuxne 

svarar på barnets signaler och finns som en trygg bas som barnet kan utgå från och komma 

tillbaka till, något vi kunde se att förskollärarna fungerar som på båda förskolorna.  

Barnen i undersökningen söker oftast en verbal kontakt med förskolläraren som i yttersta 

majoritet även genererar en direkt respons samt en bekräftelse från en förskollärare. Det är 

endast vid ett fåtal tillfällen under observationerna där vi kan se att barnen får vänta på att få 

en bekräftelse av förskolläraren. Vid de tillfällena uppmanas barnet att avvakta för att få 

bekräftelse tills förskolläraren kan engagera sig med en högre grad av tillgänglighet:  

Under en samling med 6 stycken barn diskuteras sagan om Bockarna Bruse när ett barn 

utropar: “Fröken, fröken, fröken, säger Karin. Min pappa ska säga till att vi ska åka till 

Kolmården, fröken”. Förskolläraren Anna bekräftar barnet med ett leende och besvarar 

påståendet med att det låter intressant med Kolmården, så det kan du få berätta om senare 

vid lunchen. Kan du påminna mig om det? Karin nickade och verkar nöjd med responsen hon 

får.  

Genom att förskolläraren Anna bekräftar påståendet direkt blev Karin bekräftad som person 

trots att hon inte fick uttrycka vad hon hade planerat vid just den tidpunkten. Karin verkar 

dock tillfredsställd enbart av att bli bekräftad och genom vetskapen att hennes tankar är 

intressanta. Vi vet dock inte om Karin i den här situationen kräver att förskolläraren svarar 

eller om Karin kan inse själv att hon borde avvakta till det passar bättre med en kommentar. 
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En strategi hos barnen som skulle kunna visa att de kan avvakta med att söka bekräftelse tills 

det passar i sammanhanget:  

Under en samling med 8 barn sjunger några barn en sång när man rimmar på orden Gert 

och stjärt. Carl utbrister “Fröken, min farfar....” men får ingen direkt respons av 

förskolläraren Lisa eftersom Frida redan börjat berätta att hennes storebror har lärt henne 

den sången. När Frida avslutar sin berättelse återupptar Carl sitt försök att få 

uppmärksamhet genom att återigen tilltala Lisa med “fröken”. Denna gång kan Lisa bekräfta 

Carls behov av uppmärksamhet.  

Vid denna samling kan Carl anpassa sitt sökande efter bekräftelse eftersom Lisa redan var 

upptagen när Carl första gången försökte få bekräftelse av förskolläraren. Genom att anpassa 

sitt uppmärksamhetssökande tills förskolläraren var tillgänglig kan Carl få en respons vid ett 

senare tillfälle istället. I vår undersökning tolkar vi att de barnen som kan avvakta med att 

söka respons hos förskolläraren möjligtvis har en högre grad av mentalisering eftersom 

mentalisering innebär att man kan sätta sig in andra människors känslor och uppfattningar 

(Havnesköld & Risholm Mothander 2009). Carl kan avvakta med att söka bekräftelse när han 

märker att det inte passar i sammanhanget, vilket möjliggör en högre kvalitet på samspelet 

mellan honom och Lisa i ett senare skede. Orrenius (2005) beskriver att 

mentaliseringsförmågan hjälper barnen att förstå sammanhang och därigenom förstå orsaker 

till varför saker sker, vilket kan öka självkänslan. Därför skulle en högre grad av 

mentaliseringsförmåga kunna gynna barnens självkänsla eftersom de barnen som kan avvakta 

och läsa av när de skall söka uppmärksamhet skapar större förutsättningar för att få en 

adekvat respons som i sin tur skulle kunna öka egenvärdet och därmed självkänslan. När 

Karin avbryter samlingen med ett påstående om Kolmården bekräftas hon direkt av 

förskolläraren Anna vilket lämnar oss ovetande om Karin i den här situationen kräver att 

förskolläraren svarar eller om Karin hade kunnat inse att hon borde avvakta tills det passar 

bättre med en kommentar. Skillnaden i den här undersökningen mellan de barn som söker 

direkt kontakt med förskolläraren och kräver ett svar, det vill säga de barnen som inte ger sig 

trots att förskolläraren är upptagen med något annat eller någon annan och de barn som har ett 

mer inkännande krav på respons är inte att de inte får svar i den här undersökningen, utan att 

de kan behöva vänta lite längre på en respons av förskolläraren.  

Vid några tillfällen kunde vi se barn som söker uppmärksamhet på ett indirekt sätt, där de inte 

direkt etablerar en kontakt med förskolläraren. Barnen söker istället bekräftelse på ett tyst sätt 
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som i vår undersökning visar sig genom att barnet tittar på förskolläraren eller ställer sig nära 

förskolläraren för att skapa möjligheter till att få bekräftelse:   

Vid lunchbordet tittar Melvin på Monika utan att säga något men Monika uppmärksammar 

blicken och ler mot Melvin. När kontakten är etablerad berättar Melvin att hans mormor har 

hästar utanför sitt hus, iallafall nära huset. Monika frågar då om Melvin och mormor hälsar 

på hästarna ibland. Ja, svarar Melvin och ser tillfredsställd och glad ut.  

När Melvin söker kontakt med Monika söker han hennes blick och inte förrän de etablerar en 

ömsesidig kontakt verbaliserar Melvin sina tankar. De barnen som söker kontakt på ett 

indirekt eller ett tyst sätt blir i majoriteten av tillfällena uppmärksammade och bekräftade av 

en förskollärare i vår undersökning, något som vi tolkar som att förskollärarna förstår vikten 

av att uppmärksamma alla barn som individer. Även det indirekta sättet att söka kontakt kan 

tolkas som att barnen har en trygg anknytning med förskolläraren genom att barnen får en 

inkännande respons som svarar på barnens individuella behov (Fonagy m. fl. 2007). När 

barnen söker kontakt på ett indirekt sätt genom att söka ögonkontakt med förskolläraren eller 

genom att befinna sig i förskollärarens närhet kan vi återigen se det som att barnen är trygga i 

sin uppfattning om att de kommer att bli bekräftade och anser sig därför inte behöva söka 

bekräftelse på ett aktivt sätt. Dessutom kan vi från vår observation tolka in barnens tysta 

kontaktsökande som att de besitter en hög mentaliseringsförmåga att känna in och avvakta rätt 

tillfälle för att bli bekräftade. En förmåga att sätta sig in i andra människors perspektiv hjälper 

barnen att reflektera över sin del i en social gemenskap visar en högre grad av 

mentaliseringsförmåga hos dessa barn (Havnesköld & Risholm Mothander 2009). Detta är 

något vi kunde se att exempelvis Melvin gör när han söker Monikas blick innan han startar 

samtalet. Melvin kan i det här fallet läsa av situationen och Monikas förmåga till att ge 

bekräftelse i stunden innan han förmedlar sina tankar.  

Däremot kan vi se att vid de två tillfällen när barnen inte fick en respons av förskolläraren var 

det enbart de barn som använder sig av strategin att tyst söka uppmärksamhet som missas. 

Dessa barn kan därför vara potentiellt lätta att missa om det finns många andra barn i närheten 

som är tydliga i sitt sätt att söka uppmärksamhet. De barnen som missas genom deras tysta 

sätt att söka uppmärksamhet kan säkert då uppleva att de inte är viktiga eller värda att lägga 

uppmärksamhet på, något som i förlängningen istället skulle påverka självkänslan negativt 

(Johnsson 2003). Juul och Jensen (2003) beskriver även att barn som inte blir bekräftade och 

erkända ofta får en skadad självkänsla som kan leda till en social osäkerhet. Där krävs det en 
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kunskap och en medvetenhet hos förskolläraren kring de olika sätten barn söker 

uppmärksamhet på.  

Sammanfattningsvis kan vi se att förskollärarna inte direkt hade tolkat anledningarna till 

barnens sökande efter bekräftelse, men att de genom sin förmåga till mentalisering känner hur 

de ska bemöta barnen, vilket indikerar att mentaliseringsförmågan har stor betydelse för den 

enskilde förskolläraren. Vi tolkar att barnens olika sätt att söka bekräftelse kan vara ett 

resultat av en god anknytning till förskollärarna på förskolan samt att barnens 

mentaliseringsförmåga kan ligga till grund för på vilket sätt de söker kontakt. Barnens relation 

med förskolläraren kan då påverka barnens självkänsla positivt. Mängden av bekräftelser 

barnen fick på de två förskolorna vi besökte skapar goda förutsättningar för barnen att få sitt 

självförtroende och sin självkänsla förhöjda.  

6.3 Perspektiv på självkänsla och självförtroende.  

Vi tolkar det som att de flesta barnen får sin självkänsla bekräftad av förskollärarna på 

förskolan oberoende av vilket typ av kontakt de sökte genom att de aktuella förskollärarna 

bekräftade barnens varande. Söderberg (2013) och Brodin & Hylander (2002) beskriver att 

självkänslan ökar när barnen som personer blir bekräftade genom ett inkännande av känslor 

och behov. Även förskollärarens inställning till barnet och deras kontakt med barnen menar vi 

bekräftar barnens självkänsla genom att det bidrar till att skapa ett gott klimat där barnen blir 

trygga, då ett tryggt klimat skapar goda förutsättningar för barnen att känna sig sedda som 

individer (ibid 2002, Öhman 2009).  

Under en uppgift i skapande sjunker Leos axlar och huvud ner. Han tar sin teckning och går 

bort med släpande steg till Lisa och ställer sig bredvid henne utan att få fram några ord 

medan kroppen skakar och läppen darrar. Lisa tittar på Leo och säger mjukt hans namn och 

frågar försiktigt om han är besviken.  

“Behöver du ta en paus”? fortsätter Lisa. Leo skakar på huvudet. “Vill du ha ett nytt papper 

och försöka igen”? lirkar Lisa försiktigt samtidigt som hon smeker hans rygg. Leo nickar och 

de går tillsammans för att ta fram ett nytt papper. Leo torkar tårarna och fortsätter att rita. 

Lisa går förbi Leos stol och kramar om hans axlar lite senare för att kolla att han mår bra.  
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I situationen ovan kan man se att Lisa bemöter Leos känslor och bekräftar honom där han är 

och inte för vad han gör eller presterar, vilket är ett bekräftande av självkänslan, se figur 2. 

Självkänslan som är en värdering av sig själv utvecklas i samspel med andra när man 

bekräftas och uppmärksammas känslomässigt, något Lisa verkligen gör i situationen ovan. 

Hon fortsätter dessutom att visa honom att hon bryr sig om honom när hon en stund senare 

kramar om hans axlar för att ytterligare ge honom bekräftelse som stärker självkänslan. Anna 

på Månen beskriver det som att hon hela tiden tolkar barnens beteende och försöker läsa av 

vad som hänt och varför det har hänt för att sedan bekräfta det hon tror ligger bakom deras 

kontaktsökande. Detta visar återigen att förskollärarna behöver besitta en god 

mentaliseringsförmåga. Förskollärarnas mentaliseringsförmåga ser vi som grunden för hur ett 

bekräftande av barnen etableras genom att de genom mentaliseringsförmågan känner av 

barnets behov (Havnesköld & Risholm Mothander 2009). Tidigare forskning har påvisat att 

föräldrarnas förmåga att svara korrekt på barnets signaler stärker anknytningen mellan barnet 

och föräldern vilket skulle indikera att en god mentaliseringsförmåga hos förskolläraren också 

bidrar till att skapa ett tryggt anknytningsmönster (Meins m.fl. 2002).  

Den trygga relationen barnen skapar till förskollärarna genom ett konsekvent bekräftande och 

en mental närvaro hos förskolläraren skapar därmed goda förutsättningar för barnet att knyta 

an till förskolläraren. Detta leder enligt anknytningsteorin till en ökad trygghet hos barnet och 

skapar dessutom goda möjligheter för ett fortsatt bra samspel (Wennström 2007). 

Anknytningen i kombination med förskollärarens höga nivå av att tolka barnens avsikter och 

behov kan därför bidra till att barnet känner sig bekräftat, vilket därmed skapar goda 

förutsättningar för att höja barnets självkänsla. Tryggheten hos barnen kan därmed lägga 

grunden till en hög självkänsla eftersom självkänslan, samspelet och anknytningen påverkar 

varandra ömsesidigt, se figur 1.  

Förskollärarna på båda förskolorna anser att deras viktigaste uppgift är att stärka barnen som 

individer. Lisa anser dock att det även är viktigt att vara tydlig och berätta för barnet om det 

gör något som inte är så bra, men genom att belysa att man fortfarande tycker om och bryr sig 

om barnet, men inte alltid det som barnet gör just vid det tillfället. Monika menar istället att 

hon försöker stärka det som barnet är bra på, istället för att fokusera på det som barnet gör 

mindre bra, men att det viktigaste är att fokusera på barnet som person och varande istället för 

barnets handlingar eller prestationer. Lisa uttrycker att själva målet med kontakten med 

barnen är att de ska få växa och känna sig sedda och trygga i sig själva, något som även 
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Monika uttrycker när hon betonar att barnen behöver framförallt bli sedda och 

uppmärksammade som individer. Sofia anser dessutom att det är viktig att börja dagen med 

att synliggöra alla barn direkt när de kommer genom att visa att hon är glad att se varje barn.  

I Sterns tankar om att barnens tankar om sig själv formas i mötet med andra genom att deras 

känslor och tankar blir bekräftade av en lyhörd vuxen kan vi i vår undersökning se att barnet 

har goda möjligheter att utveckla tankar om sig själva som värdefulla på de förskolor vi 

observerat (Havnesköld & Risholm Mothander 2013). Vi kan observera att förskollärarna 

bekräftar barnets självkänsla genom en direkt erkännande av barnet som en viktig individ på 

ett insiktsfullt sätt. Ingenstans under våra observationer kan vi upptäcka att barnen kritiseras 

eller nonchaleras vilket direkt skulle kunna påverka barnens självkänsla negativt. Juul och 

Jensen menar att om barnen värderar sina egenskaper negativt har dessa värderingar alltid 

formats i relation med andra och framförallt genom andras kritik av barnet (Juul och Jensen 

2003).  

Våra observationer visar att barnen i majoriteten av fallen vill ha bekräftelse på sitt varande 

men att de vid några tillfällen söker bekräftelse för en prestation då barnen vill att 

förskolläraren bekräftar att de klarar av något eller skapar något de är stolta över. När de 

söker bekräftelse för sitt görande blir de även uppmärksammade av förskolläraren för vad de 

presterar eller tillverkar, något som vi ser stärker barnens självförtroende samt även att 

förskollärarna kan tolka anledningen till varför barnen har ett behov av bekräftelse i stunden. I 

några enstaka fall kan vi tolka att förskolläraren bekräftar barnens självförtroende genom att 

de uppmärksammar barnens prestationer:  

Siri kämpar med att klättra uppför ett berg men halkar upprepade gånger ner igen. Siri 

utropar med uppgiven röst att hon inte kan. Monika instruerar Siri hur hon ska använda repet 

till att hålla i samtidigt som hon lutar sig lite bakåt. Monika uppmuntrar Siri under hela 

klättringen uppför berget och när Siri kommer upp tittar hon glädjestrålande på Monika. 

Monika sträcker upp armarna i luften och utropar “Du kunde, Siri” Härligt Siri, bra 

kämpat”!  

Genom att Monika bekräftar Siris prestation tolkar vi det som att det relaterar till 

självförtroendet eftersom ett självförtroende beskrivs i termer om vad man kan (Juul & Jensen 

2003). Här stärks Siris känsla av att klara av något och enligt Juul & Jensen (2003) ökar 

självförtroendet om vi upplever att vi kan ett område. Lisa berättar att hon ofta bekräftar 



 27 

prestationerna när barnen har klarat av något de tidigare inte kunnat eftersom de gläds 

tillsammans med barnen då de varit delaktiga i barnets process mot självständighet. Lisa 

betonar dessutom att hon känner att det är viktigt att hon som förskollärare även sätter ord på 

vad barnen presterar för att medvetandegöra för barnen vad de kan så att de kan få växa i den 

känslan. Söderberg (2005) beskriver det som en ökad kunskap över vad man som individ kan, 

vilket är minst lika viktigt som att veta att man är viktig som individ. Monika menar också att 

man måste lära barnet att tro på sig själv och att barnet faktiskt kan väldigt mycket och måste 

få prova på att göra saker själv. Hon belyser vikten av att barnet också får tid att försöka själv. 

I situationerna med Leos besvikelse över teckningen och Siris klättring i skogen visar 

förskollärarna Lisa och Monika prov på detta. När barnet känner att det klarar av att lösa 

saker själv, stärker detta barnets självförtroende men indirekt även självkänslan genom att 

barn med en låg självkänsla har lättare att ta till sig det positiva om det kommer från en annan 

person än om individen själv utvärderar (Lindwall 2011). Om barnet dessutom känner sig 

kompetent på ett område bidrar det till att klara av motgångar inom andra områden (ibid 

2011).  

Då vi upplever att barnen framförallt söker bekräftelse för sitt varande under våra 

observationer diskuterades det med förskollärarna i vår undersökning. Även förskollärarna 

tolkar det som att barnen själva framför allt söker uppmärksamhet för att bli bekräftade som 

individer och inte för vad de gör. Våra observationer visar även att förskollärarna bekräftar 

barnen som individer vilket indikerar att deras praktiska handlande stämmer överens med de 

tolkningar förskollärarna gör när de läser av barnens behov. Dessutom stämmer 

förskollärarnas bekräftande av barnen överens med deras beskrivning över att de vill möta 

barnen som individer.  

Sammanfattningsvis ser vi att barnen använder sig av lite olika strategier när de söker kontakt 

men att de nästan alltid får en bekräftelse från förskollärarna. Förskollärarens bekräftelse 

erkänner framförallt barnen som individer vilket kan påverka barnens självkänsla positivt, då 

självkänslan höjs om man blir sedd som individ (Söderberg 2013). Endast i några enstaka 

observationer kan vi se att barnen blir bekräftade för vad de presterar, något som skulle kunna 

höja barnens självförtroende i stället (Juul & Jensen 2003). Men återigen upplever vi att 

förskollärarna i undersökningen svarar på vilket behov barnen har när de söker efter 

uppmärksamhet och att de i vår undersökning önskade bekräftas som individer och inte för 

sina prestationer.  
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6.4 Förskollärarens tankar kring situationerna  

När förskolläraren fick ta del av våra specifika observationer och resonera kring orsakerna till 

deras bekräftande av barnen kan vi utröna att de alltid verkar ha en tanke bakom sitt eget 

handlande i situationen och att bekräftandet av barnen alltid var individanpassat. Däremot har 

förskollärarna i vår undersökning svårt att beskriva den kunskapen teoretisk eftersom de i 

mötet med barnen inte handlar enligt några manualer eller tekniska beskrivningar. När Lisa 

beskriver tankarna bakom hur hon bekräftar Leos besvikelse över sin teckning visar det att 

hon handlar med en förmåga att sätta sig in andra människors tankar och känslor:  

Leo brukar inte reagera sådär och därför kände jag direkt att jag behövde stärka honom 

eftersom han verkade ha velat göra något som inte blev som han hade tänkt. Jag kunde förstå 

att han var ledsen och att han skulle blir ännu mer ledsen om jag inte förstod hans besvikelse. 

Jag bekräftade hans besvikelse men jag tyckte inte synd om honom utan kom med olika 

förslag i hur han kunde gå vidare eller om han ville ta en paus. Jag tänkte inte så mycket utan 

handlade efter vad som kändes rätt i magen eftersom jag känner Leo väl och vet att hans 

besvikelse handlade om att han genuint blev missnöjd.  

Lisas sätt att beskriva sin kunskap kring hur och varför hon bekräftar Leo kan kopplas till 

både mentaliseringsförmågan och till den intersubjektiva teorin. Mentaliseringförmågan är att 

kunna se sig själv i relation till andra, vilket även intersubjektivitetsteorin menar att relationer 

utgår ifrån där ett gott samspel mellan individer inkluderar en förståelse av sina egna och 

andras uppfattningar (Havnesköld & Risholm Mothander 2009). Magkänslan som Lisa 

beskriver tolkar vi därför som en mentaliseringsförmåga där Lisa även visar att hon anser att 

hon ingår i en relation med barnet och därför känner barnet vilket underlättar hennes tolkning 

av vad som behöver göras. Lisa väljer det hon tror är rätt för Leo i den situationen där det 

skapas ett relationellt utbyte mellan två individer. När förskolläraren reflekterar över sina 

handlingar och ser sammanhang och mening till varför saker händer kan det bidra till att 

utveckla en högre mentaliseringsförmåga (Havnesköld & Risholm Mothander 2009). 

Förskollärarens mentaliseringsförmåga utvecklas ofta omedvetet vilket gör den svår att 

beskriva praktiskt, men mentaliseringsförmågan skapar förutsättningar för att lättare kunna 

ingå i en social gemenskap (Orrenius 2005).  
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Sofia beskriver varför hon bemöter Axel som vid lunchen på förskolan puttar på hennes arm 

utan att säga något. Sofia möter Axels blick och bekräftar honom med ett leende. Axel möter 

hennes blick och ler tillbaka:  

Jamen, Axel är väldigt försiktig som person och behöver mycket uppmuntran och bekräftelse 

men kan ha svårt att både prata och äta samtidigt så därför brukar jag aldrig bekräfta honom 

verbalt vid lunchen om han inte själv pratar. Jag visar bara att jag ser honom och han verkar 

vara nöjd med den bekräftelsen han får. Återigen handlar det ju om att jag känner honom så 

väl och vet hur han fungerar och vad jag tror han behöver. Hade det kommit ett nytt barn till 

förskolan blir ju bemötandet mer opersonligt i början innan man lär känna barnet. En del 

barn kan man skoja med och en del barn kan man inte skoja med om samma saker.  

Förklaringen visar på vikten av att barnen tillsammans med förskolläraren ingår i en relation 

som är betydelsefull när Sofia beskriver vidare att hon respekterar barnens olikheter och tar 

hänsyn till de olika individerna som finns på förskolan. Detta tolkar vi som att förskollärarens 

bekräftelse av barnen framförallt präglas av att varje situation och varje barn är unikt något vi 

tolkar som att förskollärarna återigen arbetar med sin mentaliseringsförmåga i kombination 

med en relationell kunskap, där intersubjektivitetsteorin ingår. Vi ser det genom att Sofia gör 

en bedömning av situationen, tolkar den, reflekterar över den personliga responsen som hon 

ger Axel och tillsammans med hennes tydliga vilja att göra det bästa för Axel skapar det ett 

förhållningssätt som är baserat på en relation. Ett gemensamt förhållningssätt verkar därmed 

inte vara den viktigaste faktorn när förskollärarna tolkar barnets signaler och deras behov av 

bekräftelse.  

Under samtalen visar förskolläraren även att arbetet med barnens självkänsla inte planeras 

utan sker i situationen och kanske är det därför, till skillnad från läroplanens övriga 

kunskapsmål så svårt att analysera och utvärdera hur förskolläraren egentligen motiverar hur 

de bekräftar varje enskilt barn. Den individuella bekräftelse varje barn fick under våra 

observationstillfällen överensstämmer dock med hur läroplanen beskriver att utbildningen 

skall gynna barnens självkänsla och självförtroende (Skolverket 2018). Det tolkar vi som att 

det inte finns några stora diskrepanser i att arbeta utifrån varje förskollärares individuella 

förhållningssätt och att arbeta mot att stärka barnens självkänsla eftersom självkänslan utgår 

ifrån en känsla i att vara sedd för den man är (Brodin & Hylander 2002). När förskolläraren 

beskriver sina handlingar utifrån känslor och barnens behov upplever vi att det tangerar med 

det praktiska handlandet vi kunde observera i vår undersökning. I vår undersökning ser vi 
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alltså att förskolläraren både beskriver och handlar utefter att skapa goda relationer genom sin 

mentaliseringsförmåga.  

Sammantaget visar resultatet att båda förskolorna arbetar med ett förhållningssätt som syftar 

till att bekräfta barnen som individer vilket direkt borde skapa en positiv utveckling av 

barnens självkänsla. Både förskollärarnas tankar kring hur de arbetar med att bekräfta barnen 

samt deras handlingar överensstämmer med ett arbetssätt baserat på mentalisering och 

intersubjektivitetsteorin.  

7. Diskussioner och slutsatser  

7.1 Metoddiskussion  

Vi anser att fördelen med vår metod är att vi hade ett personligt möte med förskollärarna där 

vi fick utrymme att förtydliga frågor och även ställa spontana följdfrågor. Förskolläraren 

kunde även säkerställa att förståelsen för frågan var korrekt innan hen gav sitt svar. Att 

använda oss av videoupptagning vid observationer och ljudupptagning vid intervjuer tillät oss 

att koncentrera oss på situationen, förskolläraren och eventuella följdfrågor, samt att vi kunde 

verifiera varandras observationer. Vid enbart anteckningar hade det varit svårare att återge 

svaren korrekt. En nackdel med den direkta semistrukturerade intervjun som vi upplevde var 

att förskollärarna behövde lämna utbildningen för att delta i våra intervjuer, vilket krävde 

planering och tid från deras arbete i barngrupp. En enkät hade tagit mindre tid och kanske 

hade vi kunnat få fler förskollärare att lämna svar men svaren hade inte blivit lika djupgående 

vilket krävdes för vår analys. De få deltagarna i vår undersökning påverkar även studiens 

generaliserbarhet där en mer omfattande studie hade kunnat bidra till att se ett mönster mellan 

förskollärare och förskolor, vilket vi inte påstår oss kunna bidra med här. Vi hade dessutom 

tankar innan studien på om förskolläraren skulle känna sig osäker eller orolig att svara “fel” 

på våra frågor men upplevde inga sådana tendenser. I efterhand funderar vi på om vi hade 

kunnat förbereda fler följdfrågor till eventuella svar som hade kunnat leda oss vidare med att 

få mer information kring förskollärarnas faktiska arbete med att stärka barnets självkänsla. 

Våra observationer gav oss tydliga upplevelser av hur förskollärare bekräftar barnen i 

vardagen och genom att vi spelade in observationerna kunde vi delge varandra våra 

upplevelser och återgå till vissa sekvenser ett flertal gånger för att säkerhetsställa att vi tolkat 

observationerna rätt. Eftersom vi även gjorde våra observationer enskilt var inspelningarna ett 
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sätt att validera de enskilda observationerna. Däremot kan vi inte vara säkra på om 

inspelningen störde barnen och förskollärarnas naturliga interaktioner. Vår upplevelse är att 

barnen initialt var nyfikna på inspelningen men att de efter några minuter verkade ha glömt 

bort kamerans existens, men det är enbart vår tolkning. Till sist upplever vi också att den 

metod vi valde ledde till ökat intresse och ett fortsatt samtal och reflektion med kollegor på 

arbetsplatsen kring just fenomenet självkänsla.  

7.2 Tankar kring syfte och resultat  

Under syfte, frågeställning och i analys och resultat framgår att vi önskar få större förståelse 

för hur förskollärare tolkar förskolans arbete med att låta varje barn utveckla sin självkänsla 

och sitt självförtroende. Vad upplever förskolläraren är de bakomliggande orsakerna till att 

barnen söker uppmärksamhet? Hur handlar förskolläraren när de bekräftar barnet och hur 

motiverar förskolläraren sina val att bekräfta barns behov av uppmärksamhet med avseende 

på självkänsla och självförtroende?  

Vår gemensamma uppfattning är att de flesta intervjuer och även svaren är väldigt lika 

varandra. Alla fyra förskollärare på förskolorna vi observerade har ibland skrattretande lika 

formuleringar och tankar kring hur de ser på barnens behov av bekräftelse samt hur de arbetar 

praktiskt med att stärka barnens självkänsla trots att ingen av förskolorna betonar att de 

arbetar avsiktligt med barnens självkänsla. Det är ingen av de fyra förskollärarna som nämner 

att det dagliga bekräftandet av barnens som varande tillämpas som ett resultat av den nya 

läroplanen. Detta betyder dock inte att förskollärarna inte är insatta eller har kunskap om 

läroplanens riktlinjer kring barnens självförtroende och självkänsla eftersom vi medvetet 

valde att inte lyfta läroplanen under intervjun för att inte påverka förskollärarnas svar. Vår 

tolkning är att även om förskollärarna i vår undersökning använder läroplanen som ett aktivt 

dokument i utbildningen inte verkar bekräfta barns uppmärksamhet på grund av att det står i 

läroplanen utan som en del i deras barnsyn och deras relationella kompetens.  

Ingen av förskolorna i vår undersökning använder heller ett strukturerat arbetssätt gällande 

barns självkänsla och trots att de diskuterar barn och deras behov kontinuerligt på 

planeringsmöten så finns ingen tydlig plan eller något organiserat arbetssätt på någon av 

förskolorna, vilket kan tolkas som att de värderingar och det förhållningssätt som etableras är 

alldeles för komplext att diskutera, alternativt att förskollärarna i vår undersökning ser det 

som en självklar del i deras arbete och inget som de anser behöver förankras i ett dokument.  



 32 

När det gäller vad förskollärarna upplever är den bakomliggande kunskapen, som vi tolkar 

det, kom arbetet med självkänslan ifrån deras relationella kompetens och 

mentaliseringsförmåga i hur de väljer att tolka varje situation och varje barns behov på ett 

inkännande sätt. Förskollärarnas mentaliseringsförmåga ligger därför till grund för hur de 

tolkar barnets intentioner. Den mentaliseringsförmåga varje enskild förskollärare besitter 

kommer att påverka hur barnet blir bemött i vardagen. Förmågan att sätta sig in i andra 

människors känslovärld är ingenting som kan läras ut, utan mentaliseringsförmågan ingår 

snarare i en tyst kunskap som är integrerad i förskollärarens personlighet. Dessutom är 

förskollärarna närvarande och verkar ha en medvetenhet och en stark vilja att kunna se, 

påverka och stärka barnets möjligheter till en bra självkänsla.  

När det gäller tankar kring de bakomliggande orsakerna till varför barnen söker bekräftelse är 

förskollärarna eniga i att det finns lika många orsaker som individer och att det därför är 

viktigt att känna barnen och anpassa efter varje enskilt barn. Vi upplever genom de 

kombinerade observationerna och intervjuerna att det är precis så förskolläraren också handlar 

i varje unik situation. Förskollärarna motiverar sitt handlande med att varje barn är unikt, 

något som vi tolkar som att förskolläraren använder sina erfarenheter, sin 

mentaliseringsförmåga och sin relationella förmåga i mötet med barnen samt att de även 

motiverar hur de bekräftar barnet genom att betona känslor och en vilja i att förstå och tolka 

barnets behov. Den kunskap som vi tolkar att förskollärarna i denna undersökning använder 

sig av i mötet med barnen visar på att förskolläraryrket är ett komplext yrke som inte enbart 

baseras på teoretiska kunskaper för att bli en bra lärare. Förskollärarens 

mentaliseringsförmåga verkar enligt oss en viktig faktor för bemöta barnen på ett insiktsfullt 

sätt som tillsammans de relationella kunskaperna kan bidra till att skapa en trygg miljö där 

barnen kan få den bekräftelse de behöver.  

Varför dessa två förskolor är så lika kan vi enbart spekulera i, men de gemensamma 

faktorerna verkar vara den mentaliseringsförmåga som hjälper förskollärarna att tolka barnens 

behov samt givetvis också en barnsyn som visar att de har varje enskilt barns bästa för 

ögonen. Förskolorna vi undersökte är dessutom relativt enhetliga gällande barngruppernas 

storlek, där båda förskolorna har en hög andel personal per barn och små barngrupper. 

Verschueren m.fl. (1996) visade i sin forskning att en trygg anknytning är en förutsättning för 

att utveckla en hög grad av självkänsla vilket skulle kunna betyda att barngruppens storlek 

påverkar möjligheterna till anknytning och då även barnens självkänsla. De små 
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barngrupperna på Solen och Månen ökar möjligheterna för barnen att synliggöras något som 

kan leda till att förskollärarna lär känna barnen på djupet vilket i sin tur kan leda till att det 

etableras en god anknytning och ett individanpassat arbetssätt. Men det är trots allt den 

enskilda förskollärarens syn på barn och på sig själv som skapar relationen med barnet genom 

att det är den vuxna som har ansvaret för relationerna som skapas med ett barn och därför har 

ju varje individuell förskollärare ett enormt ansvar för hur barnen blir bekräftade.  

7.3 Slutsats  

Initialt när vi började arbeta med studien var vår utgångspunkt att ta reda på hur 

förskolläraren bekräftar barnet och om denna bekräftelse kan påverka barnens självkänsla. 

Självkänslans betydelse för barnens välmående ser vi som en viktig del i förskolans arbete 

eftersom en hög självkänsla bidrar till att barnen känner sig värdefulla oavsett vad de 

presterar. Förskolornas arbetssätt borde därför enligt vår tolkning gynna barnens självkänsla 

och därigenom deras vilja till att våga prova saker och undersöka omvärlden eftersom ett 

misstag inte skulle påverka dem som människor. En hög självkänsla skapar även en högre 

kvalitet i det sociala samspelet genom att barnens mentaliseringsförmåga hjälper dem att tolka 

intentionerna bakom handlingarna i samspelet. Det är spännande att tänka att utifrån de 

förutsättningarna barnen får av förskollärarnas bekräftande borde det direkt skapas en hög 

självkänsla hos alla barn på de båda förskolorna vi undersökte. Detta borde dessutom gynna 

barnens lärande och deras sociala relationer genom att en god självkänsla skapar både ett 

adekvat mod samt en god mentaliseringsförmåga. Men, eftersom självkänslan är en komplex 

värdering av sitt varande påverkas troligtvis barnens självkänsla av fler faktorer än 

förskollärarnas bekräftelse. Barnens uppväxt genom anknytning och familjekonstellationer 

samt deras personlighet och ärftliga egenskaper påverkar förmodligen också barnens förmåga 

att kunna vara trygga i sin självbild, därför blir våra resultat inte på något sätt ett en slutsats 

kring hur ett arbetssätt skall utföras utan mer en beskrivning över hur dessa två förskolors 

arbetssätt ser ut när vi fokuserar på självkänsla och självförtroende.  

7.4 Slutord och vidare frågor att undersöka  

Det har varit väldigt intressant och lärorikt att fokusera på hur arbetet med att bekräfta barnen 

initieras och verkställs i två förskolor. Det har givit oss nya insikter men även fler intressanta 

frågeställningar och tankar kring hur det ser ut i övriga förskolor samt hur man på ett mer 
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systematiskt sätt kan arbeta med att stärka barnens självkänsla då det är en viktig faktor för 

hur barnen sedan tar sig an resten av sin utbildning, sina sociala relationer samt sitt psykiska 

välmående.  

De påtagliga likheterna i organisationen på förskolorna och i hur förskollärarnas bekräftande 

av barnen såg ut på de två förskolorna väcker nyfikenhet kring hur det ser ut i landets övriga 

förskolor med varierande sammansättningar av personal och barn. Dessutom hade vi kunnat 

se en relevans i att även intervjua rektorerna på de båda förskolorna för att se hur rektorernas 

medvetenhet kring att bekräfta barnens uppmärksamhet förankrades i utbildningen samt om 

det finns ett icke nedskrivet arbetssätt som etableras genom chefernas närvaro i barngruppen.  

Den här studien fick oss även att fundera på ytterligare frågor som skulle vara intressanta för 

fortsatt forskning. Kan ett medvetet arbetssätt med reflektion och planering för att stärka 

barnets självkänsla i förskolan potentiera barnens självkänsla eller räcker det med erfarenhet 

och en hög mentaliseringsfömåga hos förskolläraren. Det skulle vara av intresse att undersöka 

om ett mer specifikt arbete kring barns självkänsla med tydligare planering, dokumentering 

och utvärdering i utbildningen kan ge bättre förutsättningar för att utveckla barnens 

självkänsla?  

Detta är frågor som vi anser skulle vara relevanta för förskolans utbildning eftersom 

självkänslan lägger grunden till att barnen vågar utmana sig själva och genererar dessutom ett 

bättre mående i framtiden.  
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Bilaga 1  

Intervjuguide  

Vi tittar på hur förskollärare bemöter och bekräftar barn med fokus på hur de stärker barns 

självkänsla och självförtroende.  

Frågor att ställa till förskollärare:  

1. Har ni ett gemensamt förhållningssätt kring hur man bemöter/bekräftar barnen 

sökande av uppmärksamhet på förskolan? Hur har det förhållningssättet formats och 

utvecklats?  

2. Hur upplever du att arbetssättet på förskolan kring att bekräfta barnets sökande efter 

uppmärksamhet? Ge exempel.  

3. På vilket sätt diskuterar och reflekterar arbetslaget kring förhållningssättet som präglar 

förskolans personal?  

4. Hur tycker du att du kan påverka barnens självkänsla och självförtroende samt stärka 

deras trygghet i ditt bemötande av barn i de vardagliga situationerna? Ge exempel.  

5. Hur upplever du att barn söker uppmärksamhet? Ge exempel.  

6. Upplever du som förskollärare någon skillnad i hur barn söker uppmärksamhet för att 

stärka självkänsla kontra självförtroende?  

7. Hur skulle du beskriva att du möter de barn som söker kontakt både verbalt och icke 

verbalt? Ge exempel.  

8. Ger du som förskollärare olika typer av bekräftelse?  

9. Finns det något som du upplever försvårar ditt arbete med att bemöta barnen så att 

barnens självkänsla och självförtroende samt trygghet stärks? Ge exempel.  

      10. Vad tror du är det vanligaste att man som pedagog bekräftar självkänsla eller     

självförtroende?  

Vidare kommer förskollärarna att få kommentera de observationer som har gjort i 

utbildningen för att motivera och förtydliga handlingssättet de valde i de enskilda 

situationerna med barnen.  
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Bilaga 2  

Missivbrev till förskola  

Hej.  

Vi heter Åsa Rosin och Marie N Sjöström och läser förskollärarprogrammet med 

interkulturell inriktning på Södertörns högskola. Vi studerar sista terminen på utbildningen, 

vilket betyder att vi tillsammans ska skriva en C-uppsats med syfte att undersöka hur 

förskollärare bekräftar barn i olika situationer på förskolan.  

Under hösten kommer jag/vi att vara ute på förskolor och observera interaktionen mellan barn 

och förskollärare samt genomföra intervjuer med förskollärare på förskolan. I arbetet kommer 

vi att ändra alla uppgifter som kan identifiera vilka som deltagit i studien genom att koda 

namnet på förskola, barn, pedagoger och ort. I vår studie utgår vi från de forskningsetiska 

principerna (www.vr.se).  

Ett informationsblad kommer även att gå ut till föräldrarna där de måste godkänna att deras 

barn deltar i studien.  

Det godkända examensarbetet kommer att vara en offentlig handling som kan läsas av 

allmänheten. Jag hoppas och ser fram emot ert deltagande och samarbete under hösten 2019. 

Har ni några frågor eller funderingar är ni välkomna att ringa oss.  

Vänligen Marie N Sjöström & Åsa Rosin   
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Bilaga 3  

Informerat samtycke  

Information om deltagande i undersökning kring pedagogers bemötande av barns 

kontaktsökande.  

Vi är två studenter på det erfarenhetsbaserade förskollärarprogrammet vid Södertörns 

högskola. Denna sista termin på utbildningen skriver vi ett examensarbete som omfattar en 

mindre undersökning som är relevant för förskolans praktik och mitt kommande yrke som 

förskollärare. Studien kommer att studera och ta reda på hur pedagoger ser på barns 

kontaktsökande och hur de bemöter barnen för att följa läroplanen för förskolans intentioner 

kring barns självkänsla.  

För att samla in material till studien skulle vi gärna vilja besöka XXX mellan den 13-27 

oktober. Vi önskar då observera pedagogerna på förskolan för att se vilka verktyg och vilket 

förhållningssätt som används i olika situationer under dagen. Vi önskar dessutom att få 

intervjua förskollärare och observera deras bemötande av barn. Under intervjun kommer vi att 

spela in samtalet medan observationen kommer ske filmning och anteckningar i samband med 

detta.  

Genomförandet av uppsatsen är reglerat av etiska riktlinjer som rör tystnadsplikt och 

anonymisering. Detta betyder att barnets, familjens, personalens och verksamhetens identitet 

inte får avslöjas. Det insamlade materialet avidentifieras och inga register med 

personuppgifter kommer att upprättas. Materialet kommer inte att användas i något annat 

sammanhang utan bara i det egna analysarbetet. Den färdiga uppsatsen kommer sedan att 

publiceras digitalt genom publikationsdatabasen DiVA.  

Med detta brev vill vi be om ert medgivande för ert barns deltagande i studien. All medverkan 

i studien är frivilligt och kan avbrytas när som helst, även efter att materialinsamlingen har 

påbörjats. Om ni samtycker till studien fyller ni i bifogat formulär. I sådant fall kommer även 

barnen att bli åldersadekvat informerade om studien och de ges då också möjlighet att besluta 

om sitt eget deltagande. Kontakta gärna oss eller vår handledare för ytterligare information!  

Vänliga hälsningar, 

Åsa Rosin och Marie Sjöström  
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