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Abstrakt 

Beröm är ett positivt utlåtande om någon annans prestation, medan bekräftelse är detsamma 

som att erkänna någons existens. I dagens samhälle blir individen bedömd efter vad den 

presterar och inte hur den är. Detta kan leda till att människor fokuserar på att prestera, istället 

för att vara nöjda med sig själva som de är. Individens självkänsla utvecklas när en viktig 

person i dens liv erkänner individen som den är och får den att uppleva sig som värdefull. 

Genom att lägga grunden till barnets självkänsla ger man det förutsättningar för ett fruktbart 

liv. Ett av förskolans uppdrag är att se till att varje barn får uppleva sitt eget värde. Detta kan 

tolkas som att det är förskolans uppdrag att lägga grunden för en god självkänsla hos barnen. 

 

Syftet med denna undersökning var att undersöka en pedagogs användning av beröm och 

bekräftelse i förskolan. Vi lyfter även fram goda exempel på hur en pedagog bekräftar barn. 

Metoder som använts i studien är ostrukturerad intervju och ostrukturerad observationer. 

Resultat visar att det finns en tradition av att berömma barnen i förskolan, vilket kan leda till 

det prestationssamhälle som råder idag.  Den intervjuade pedagogen anser att det har blivit en 

vana att berömma barnen i förskolan, och att fokusera på deras prestationer. Han anser att det 

går att ändra på detta, och att det går att bekräfta barn istället för att berömma deras 

prestationer.  
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Introduktion 
I Läroplanen för förskolan (1998) framgår att de pedagoger som arbetar på förskolan ska 

främja alla människors egenvärde, samt förankra människors lika värde. Den säger även att 

pedagogerna ska se till att varje barns behov blir tillgodosedda, samt att barnen får uppleva 

sitt eget värde. Vi anser att till detta hör att bekräfta barnens betydelse som värdefulla 

människor. 

 

Mia Kellmer Pringle (1978) säger att alla barn har ett behov av bekräftelse och att om detta 

behov inte tillfredsställs kan det medföra negativa effekter på barnets självaktning. Vidare 

säger hon att pedagoger spelar en stor roll när det gäller att fylla behovet av bekräftelse 

eftersom barn spenderar omkring hälften av sin vakna tid på förskolan. 

 

Persson (2002) hänvisar till Marshall Rosenberg som säger att ge beröm blir ett sätt att utöva 

makt eftersom man bedömmer någon. Vi har ofta sett och hört att ett barn visar upp en 

teckning för en pedagog och får till svar: ’Oj, vad duktig du är!’. Rosenberg framhåller att 

pedagogen då ger sin bedömning av arbetet när denne istället hade kunnat bekräfta att hon sett 

teckningen, och sagt: ’Oj, vad spännande! Vad har du ritat för någonting?’. Pedagogen i det 

senare exemplet visar då sitt intresse för barnets verk och ger uppmärksamhet åt barnet. Jesper 

Juul (1997) anser att det inte är nödvändigt att berömma och bedöma barnens verk och 

bedrifter, utan istället uppmärksamma deras insatser utan att värdera dem. Att se barnet som 

en individ och en medmänniska gör att samspelet befinner sig på en mer jämlik nivå. När 

pedagogen berömmer någonting barnet har gjort markerar detta att pedagogen är överordnad 

barnet (Persson, 2002).  

 

Utifrån egna erfarenheter upplever vi att människor blir värderade efter deras insatser, och 

inte efter vilka de är. Vi anser att detta påverkar människor till att vilja prestera för att andra 

människor ska uppskatta dem, samt att detta avspeglar sig i förskolan då vi har sett att barnen 

uppmuntras att vara duktiga. Vår uppfattning är att barnen får lovord för sina prestationer och 

mer sällan bekräftelse för vilka värdefulla människor de är. Detta medför att barnen måste 

prestera för att få uppmärksamhet, och det i sin tur kan ha till följd att deras självkänsla 

påverkas negativt.  

 

 

Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att undersöka hur en pedagog använder beröm och bekräftelse i 

förskolan. Vi vill även lyfta fram goda exempel på hur en pedagog i praktiken använder sig av 

bekräftelse när den samspelar med barn.  

 

 Vilken uppfattning har pedagogen om beröm respektive bekräftelse? 

 Hur bekräftar pedagogen barn?  
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Bakgrund 
Läroplan för förskolan (1998) säger att pedagoger ska engagera sig i samspelet med det 

enskilda barnet. Även Jesper Juul (1997) säger att den avgörande faktorn för barn och vuxnas 

välbefinnade är samspelsprocessen. Vidare hävdar han att barnen inte kan hållas ansvariga för 

denna process, utan att det är de vuxnas ansvar att se till att samspelet är givande för båda 

parter. Samspel är en ömsesidig läroprocess som både barn och vuxna har utbyte av. 

Interaktion människor emellan kan uttryckas på olika sätt; till exempel genom kroppsspråk, 

mimik, verbalt språk, attityd och känslor (Juul, 1997).  

 

Det är viktigt att komma ihåg att det vi gör idag påverkar barnet idag, imorgon och även hur 

det förhåller sig till andra människor i framtiden (Ingrid Engdahl, 1990). Engdahl uttrycker att 

om barn får känna att de behövs och duger leder detta i förlängningen till en bra framtid för 

oss alla. Hon säger att barn inte enbart är vår framtid, utan även att de är värdefulla människor 

i det stadiet de befinner sig nu. Janusz Korczak (2002) hävdar att barn borde ses som 

värdefulla människor samt att barndomen är en viktig del i livet.   

 

 

Ett kompetensutvecklingsprogram  
International Children Development Programmes (ICDP) 

Gunilla Niss (2007) berättar att ICDP grundar sig på ett positivt samspel mellan vuxna och 

barn. Det är baserat på forskning om samspelets möjligheter och betydelsen av detta för barns 

utveckling. Programmet, som utarbetats vid Oslo Universitet, har sin grund i modern 

utvecklingspsykologi som hävdar att de vuxnas förhållningssätt i den vardagliga samvaron 

avgör barnets utvecklingsmöjligheter. Niss hävdar vidare att pedagogens attityd till barnet 

påverkar det bemötande barnet får. Barn tar efter de mönster som finns i samspel mellan 

individer. Därför är det viktigt att vuxna ständigt arbetar med att skapa positiva beskrivningar 

av barnet . Pedagogen ska ha ett relations- och resursorienterat förhållningssätt till barnen där 

det alltid är möjligt att hitta goda sidor hos barnet. Barn är känsliga för de föreställningar som 

omgivningen har om dem. Positiva attityder gentemot barn gagnar det positiva samspelet och 

bidrar till god stämning (Niss, 2007).  

 

Grundtankarna är att pedagogen ska visa kärleksfulla känslor, visa följsamhet, ha en god 

dialog, samt uppmuntra och bekräfta barnet. Pedagogen ska även hjälpa barnet att samla sin 

uppmärksamhet, förklara och ge innehåll åt det som händer, utvidga barns upplevelser samt 

vägleda (Niss, 2007). 

 

 

Bekräftelse 
Nationalencyklopedin (1995) definierar beröm och bekräftelse på följande sätt: beröm betyder 

ett positivt utlåtande om någons prestation, medan erkännande är synonymt med att bekräfta 

någons existens. Rosenberg genom Persson (2002) framhåller att beröm för att öka någons 

motivationsnivå endast fungerar en kort stund. Rosenberg anser att när någon uttrycker glädje 

över någon annans prestation enbart i syfte att påverka beteendet så är det ett försök att 

manipulera personen. Efter ett tag genomskådar människan manipulationen som ligger bakom 

berömmet. Juul (1997) säger att det inte är fel att använda sig av beröm för att försöka stärka 

barns självförtroende, men att det är viktigt att samtidigt arbeta med individens självkänsla. 

Självkänslan uppnås genom att bekräfta personen som individ.  Juul hävdar vidare att ett sätt 
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att bekräfta barn är att se dem och ge dem språket för att kunna uttrycka sina upplevelser. Niss 

(2007) säger att barnets känslor förstärks när pedagogen sätter positiva ord på dem. 

 

Lii Stening (1999) hävdar att barn blir sedda när det sker ett möte mellan dem och en annan 

individ. I det ögonblicket bekräftas människans upplevelser och existens genom att till 

exempel se dem i ögonen och uppmärksamma deras känslor. Barn behöver bli sedda, vilket 

yttrar sig i att barn ofta säger ’Titta, fröken!’. Stening (1999) säger att i det ögonblicket är det 

den vuxnas skyldighet att vara tillgänglig för barnet, inte enbart fysiskt utan på ett inre plan. 

Det är den vuxnas ansvar att förmedla bekräftelse och trygghet i de ögonblick som barnet 

behöver det mest.  

 

Barn är sociala varelser redan från födseln och de har ett behov av att ingå i sociala 

sammanhang (Stening, 1999). Genom att härma de vuxna som finns i barnets närhet, anser 

Pringle (1978) att det lär sig känslomässiga, sociala och intellektuella kompetenser. Hon säger 

att det krävs beröm och bekräftelse för att uppnå detta. Eftersom barn tillbringar mer än 

hälften av sin vakna tid i förskolan har pedagogen en stor roll i att fylla behovet av beröm och 

erkännande. 

 

Välbefinnande hos barnet uppstår genom att barnet känner att det duger. På så vis finns 

möjlighet att förbättra barnets självkänsla samt ge dem en uppfattning om sig själva som en 

person som duger (Stening, 1999). 

 

Reinhard Sprenger (2008) frågar sig hur människor kan uppskattas och bekräftas utan 

baktankar. Han säger att människor inte kan ges ett ärligt erkännande med beröm, utan det 

måste komma av vänlighet och hjärtlighet. Han säger att ett varmt umgänge uppstår när 

människor visar ett äkta intresse för varandra som individer och inte för vad de presterar. 

Sprenger anser också att det saknas ord och begrepp för den obetingade uppmärksamheten, 

och att det är därför vi väljer att ge beröm, som alltså är en betingad uppmärksamhet.  

 

Sprenger (2008) ger förslag på hur vi kan glädjas med andra över deras framgång. Han hävdar 

att vi tydligt kan visa det med kroppsspråket och ge personen mycket uppmärksamhet. Det är 

skillnad mellan att säga ’Det har du gjort bra!’ och att le och säga ’Tack ska du ha!’. Sprenger 

hävdar vidare att vi ska tänka på att sända ut ett jag-budskap; ’Jag blir glad av att höra dig 

sjunga’ istället för att sända ut du-budskap; ’Du sjunger bra’.  

 

 

Självkänsla 
Arne Poulsen (1995) säger att det är lätt att blanda ihop begreppen självkänsla och 

självförtroende. Även Maarit Johnson (2003) påstår att det i vardagligt tal är vanligt 

förekommande att tala om självförtroende när självkänsla åsyftas. Det tidigare är dock något 

mer ytligt och sitter inte djupt rotad i individen enligt Poulsen (1995). Självförtroende är ett 

förtroende för sig själv. Självförtroendet ökar när individen klarar något den inte trodde den 

skulle klara. Även Juul (1997) definierar självförtroende som en tro på något individen kan. 

Johnson (2003) säger att självförtroende är ombytligt, och kan svänga rejält om människan en 

dag får kritik från någon, mot att nästa dag få beröm. Självförtroendet är en inlärd kvalitét om 

hur individen presterar något. Vidare hävdar Poulsen (1995) att självkänsla är föreställningar 

som människor har om sig själva. Dessa föreställningar kan handla om hur älskad och 

respekterad människan är. Självförtroendet är alltså riktat mot en situation och självkänslan 

mot jaget.  
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Dimbleby (1997) säger att självkänslan berättar hur människan värderar sig själv 

och vad den tycker om sig själv. Hur individen värderar sig själv beror på ett inlärt 

värdesystem av jaget. Människan lär sig av andra vad som är värdefullt, önskvärt och viktigt. 

Självkänslan handlar också om i vilken mån individen kan acceptera sina egenskaper. Juul 

(1997) säger att om ett barn har bra självkänsla är självförtroendet sällan något problem 

medan ett barn med bra självförtroende inte automatiskt medför att barnen har bra självkänsla. 

”Ge mig självkänsla så ska jag skaffa mig självförtroende.” (Stening, 1999 sid.58) 

 

Vår kunskap om och vår upplevelse av vilka vi är, är vår självkänsla (Juul ,1997). Det handlar 

om hur väl vi känner oss själva och hur vi förhåller oss till det vi vet. En person med 

välutvecklad självkänsla är nöjd med sig själv. En människa med låg självkänsla kan ha 

känslor av osäkerhet och självkritik. Vuxna försöker ofta stärka barnets självförtroende medan 

det verkliga problemet ligger i att barnet har låg självkänsla. Om försöket att stärka 

självförtroendet misslyckas kan barnet få ännu lägre självkänsla än innan (Juul, 1997). En 

person med bra självkänsla ska kunna säga: ”Jag är som jag ska och har ett värde, helt enkelt 

för att jag finns till!” (Juul, 1997 sid. 90) 

 

Juul (1997) hävdar även att självkänslan kan utvecklas hela livet och är grundtonen i vår 

psykologiska existens. Självkänslan växer när en viktig person i individens liv ser och 

erkänner individen som den är, och när individen upplever sig som värdefull. Uppfylls detta 

har vi förutsättningar för ett fruktbart liv, själva och tillsammans med andra. Niss (2007) 

hävdar att det bemötandet barnen får påverkas av pedagogernas uppfattning. Pedagogers 

positiva engagemang och intresse för barnen är en förutsättning för att barnen ska utveckla en 

tro på sig själva och en stark självkänsla, vilket är grunden i deras känslomässiga och sociala 

utveckling. Dimbleby (1997) hävdar att förmågan att delta i mänsklig kommunikation beror 

mycket på självkänsla och självuppfattning. Johnson (2003) hänvisar till George Herbert 

Mead som anser att vår syn på oss själva formas i sociala processer. Människan tar till sig 

omgivningens positiva bedömningar och värderar sig själv enligt dem (Johnson, 2003).  

 

Johnson (2003) refererar till Otto Kernberg som anser att brist på emotionell bekräftelse hos 

barn kan skapa en inre röst som i vuxen ålder talar till individen och säger att han eller hon 

inte är värd att älskas. Känslan kan ligga dold hos människan och leda till dåliga val av 

partners och vänner. Dessa människor kommer i många fall att försöka skaffa sig självvärde 

genom yttre ting, och blir beroende av berömmande prestationer. Det kan också leda till att 

individen blir utbränd och inte förstår vad som egentligen ligger bakom det oproportionerliga 

presterandet. Johnson (2003) säger att sociala och psykologiska problem, såsom ångest, 

skolsvårigheter och våldsbeteende till viss del beror på låg självkänsla. Dimbleby (1997) 

hävdar att människor med svag självkänsla undviker och intar distans till sociala situationer. 

Han säger även att personer med svag självkänsla kan söka negativa kommentarer från andra 

för att bekräfta de låga tankar de har om sig själva. 

 

Johnson (2003) hävdar att vad individen gör tycks vara viktigare än hur individen är i dagens 

samhälle. Hon anser att det i storstäder finns fler människor som är fokuserade på att prestera 

än sådana som är nöjda som de är. Vidare anser Johnson att den nutida människan söker efter 

perfektion både i utseende och talang. Detta hänger ihop med självkänslan eftersom 

människor jämför sig med andra för att söka en standard att uppfylla för att duga. Människor 

värderar sig enligt yttre kriterier och ideal och vill bli sedda och bekräftade till varje pris. Barn 

är extremt känsliga och snappar upp omgivningens signaler för att passa in i den sociala 

koden (Johnson, 2003). Enligt Dimbleby (1997) vill människan tycka bra om sig själv, och 
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kommer sträva efter att bli omtyckt av andra. De formar sig själva så att de passar in med de 

sociala värderingar och normer som en särskild grupp har. Vuxnas lyhördhet och engagemang 

är väsentligt för hur barnen kommer att se på sig själva (Niss, 2007). 

 

 

Metod 

I detta kapitel redovisar vi hur undersökningen genomfördes, samt vilka metoder vi använde. 

Vi resonerar kring metodval såväl som undersökningsgrupp. Slutligen diskuteras studiens 

tillförlitlighet. 

 

 

Urval av informant 
Vi har valt att genomföra studien på en småbarnsavdelning där en av pedagogerna aktivt 

arbetar med erkännande av barn. Den i studien intervjuade pedagogen har fortbildning inom 

vägledande samspel och använder programmet ICDP. Den intervjuade pedagogen är sedan 

tidigare känd för oss, och har varit verksam inom förskolan i över 30 år och är i 50-årsåldern. 

 

 

Val av datainsamlingsmetoder 
Vi har utfört en studie med fokus på bekräftelseprocessen av barn i förskolan. Som 

undersökningsmetod har vi valt att utföra ostrukturerade observationer samt en uppföljande 

ostrukturerad intervju i enlighet med Stukát (2005). 

 

 

Ostrukturerad observation 

Syftet var att synliggöra goda exempel på hur pedagogen använde sig av bekräftelse, samt att 

dokumentera vilket kroppsspråk pedagogen använde sig av. Ostrukturerade observationer ger 

en bredare bild av hur bekräftelse förekommer i förskolan och även möjlighet att upptäcka 

nya fenomen enligt Stukát (2005). Under en observation kan det vara svårt för observatören 

att inte påverka situationen den observerar, vilket är en nackdel med observation enligt Stukát.  

 

 

Ostrukturerad intervju 

För att följa upp observationen har vi att gjort en ostruktuerard intervju med den pedagog vi 

följt för att få ytterligare förståelse för dennes arbete med att bekräfta barnen. Vi hade 

förberett frågor att utgå från under intervjun. Dessa frågor användes som stöd under samtalets 

gång. Enligt Stukát (2005) ger en ostrukterad intervju respondenten större uttrymme och 

möjlighet till mer utförliga svar. Stukát hävdare vidare att nackdelar med intervju kan bland 

annat vara att om frågorna är felaktigt utformade kan de påverka respondentens svar. 

  

Utförandet av observation 
Ett första besök på avdelningen gjordes för att bekanta oss med miljön och barnen. 

Observationen utfördes sedan under två dagar med två veckors mellanrum på grund av 

sjukdom. Vid observationstillfällena satt vi i en soffa utmed väggen. Observationerna skedde 

under tre timmar på förmiddagen, en timme vid lunchen samt tre timmar på eftermiddagen 

båda dagarna. 
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Intervjufrågornas utformning 
När studiens intervjufrågor utformades undvek vi att använda frågor som den intervjuade 

kunde svara ja eller nej på. Detta för att få så utförliga svar som möjligt. I enlighet med Trost 

(2005) valde vi även att utesluta varför frågor då han anser att dessa inte hör hemma i 

kvalitativa intervjuer. Vi har även utformat frågorna så att svaret på frågan inte kan förutspås 

(Trost, 2005).  Vi hade studiens syfte i fokus för att på så vis utforma frågor som var 

relevanta. Se Bilaga 1 för intervjufrågorna. 

 

 

Provintervju 

Vi genomförde en provintervju där avsikten var att utvärdera frågorna. Efter denna intervju 

ändrades ordningen samt utformningen av frågorna, då vissa av dem framstod som ledande. 

Vi valde att göra dessa mer neutrala. Vi upplevde även att några av frågorna gav liknande svar 

och strök dessa.  

 

Utförandet av intervju 
Intervjun genomfördes efter att vi hade samlat in material genom observationer. Den tog cirka 

30 minuter att genomföra. Avsikten med intervjun var att undersöka pedagogens uppfattning 

om orden självkänsla, beröm samt bekräftelse. Därför valde vi att inte visa intervjufrågorna 

för respondenten på förhand, utan informerade enbart om intervjuns syfte. Vi använde oss av 

sju frågor i den ostrukturerade intervjun. I enlighet med Stukát (2005) ställdes frågorna enligt 

vad situationen inbjöd till. Trost (2005) hävdar att den som ställer frågorna inte ska ge sig in i 

en diskussion med respondenten, eftersom respondentens svar kan påverkas av detta. Vi har 

valt att följa hans rekommendationer, då vi anser att våra åsikter i ämnet inte är relevanta. Vi 

har, i enlighet med Bryman (2002), använt oss av bandspelare vid intervjun. 

 

Bearbetning av insamlat intervjumaterial 
Några dagar efter genomförd intervju lyssnade vi på inspelningen av intervjun och skrev ut 

den ordagrant. Vi valde att inte skriva när respondenten pausade, då vi ansåg att detta inte 

påverkade resultater. Om respondenten har betonat något har vi noterat detta. Kvale (1997) 

framhåller att utskriften av intervjun ofta bygger på egna tolkningar, och därför är det vår 

tolkning av intervjun som ligger till grund för resultatet. Vi valde att lyssna igenom intervjun 

en gång till för att försäkra oss om att vår tolkning är så rimlig som möjlig. För att underlätta 

läsningen av citat valde vi i bearbetningen att ta bort onödiga ord som inte ändrar meningens 

betydelse. 

 

 

Tillförlitlighet 
Validitet är, enligt Stukát (2005), hur bra ett mätinstrument mäter det det är avsett att mäta. 

Det finns alltid en tolkare av resultatet, och alla människor tolkar olika. Detta har varit en av 

fördelarna med att skriva detta arbete tillsammans. Vi är två personer med olika bakgrund och 

erfarenheter som präglar hur saker uppfattas. Detta medför att tolkningen förhoppningsvis blir 

mer omfattande än vad den hade blivit annars.  

 

De mätinstrument som användes i studien var observationer, samt uppföljande intervju. 

Observation är inte en felfri mätmetod, dock har inte syftet med studien varit att mäta hur ofta 
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någonting förekommer eller i hur stor mängd, utan att lyfta fram goda exempel på pedagogens 

samspel med barn. Det kan vara så att vissa användbara situationer har gått oss förbi, men 

material till studien har ändå kunnat samlas in.  

 

När observationer förekommer är det även så att en observation inte sker utan att situationen 

påverkas av observatören. Vi försökte smälta in i miljön genom att sitta på stolar när barnen 

kom in i rummet, samt att ge så lite respons som möjligt när de försökte prata med oss.  

 

Validiteten beror även på den som har utfört studien. Eftersom detta är första gången vi 

genomför en studie i forskningssyfte är det sannolikt att vi har missat saker som en erfaren 

forskare anser vara självklara. När vi har tolkat resultaten har vi försökt vara så objektiva som 

möjligt. Reliabilitet är, enligt Stukát (2005), hur bra den användna metoden är på att mäta. 

Detta betyder att om reliabiliteten är hög ska det vara möjligt för en annan forskare att utföra 

samma studie och få samma resultat. Det handlar om hur pålitlig studien är. Stukát (2005) 

säger även att människor förändras, vilket kan påverka reliabiliteten av studien. Vi har valt att 

genomföra både observationer och intervjuer i hopp om att få en sådan bred bild som möjligt.  

 

Vi har valt att endast observera och intervjua en pedagog utifrån syftet att lyfta fram goda 

exempel på pedagogens samspel med barn, och inte att ge en generaliserande bild av hur 

bekräftelse kan se ut hos olika pedagoger.  

 
 

Forskningsetiska principer 
Informationskravet 

Enligt informationskravet ska undersökningsdeltagaren informeras om sin uppgift i studien. 

De ska veta att deltagandet är frivilligt och att de kan avbryta sin medverkan när de vill 

(www.vr.se).  Vi uppfyllde detta krav genom ett missivbrev (se Bilaga 2) där vi informerade 

vår pedagog om syftet med studien och hur vi tänkte gå tillväga. Vi berättade även att vi 

önskade använda oss av bandspelare vid intervjun. Vi presenterade studien för barnens 

vårdnadshavare genom ett brev som sattes upp vid avdelningens ingång.  

 

 

Samtyckeskravet 

Samtyckeskravet säger att vi måste ha ett godkännande från de personer som ska delta i 

studien (www.vr.se). Vi fick ett muntligt samtycke av vår utvalde pedagog efter att denne läst 

missivbrevet. Eftersom vi observerade med fokus på pedagogen behövdes inget godkännande 

från barnens föräldrar. Vid ett föräldramöte informerades vårdnadshavarna om studien och 

hade då tillfälle att framföra sina åsikter. 

 

 

Konfidentialitetskravet 

Alla deltagare i studien hålls anonyma genom tystnadsplikt. De ska inte kunna identifieras av 

utomstående (www.vr.se).  Vi garanterade vår valda pedagog anonymitet. I vår uppsats 

använder vi oss inte av namn på varken pedagogen eller förskolan, och vi berättar heller inte 

var förskolan är belägen.  
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Nyttjandekravet 
Vi får inte, enligt nyttjandekravet, lämna ut några personuppgifter som vi samlat in för vårt 

forskningsändamål (www.vr.se). Vi har informerat i missivbrevet att det material vi får in 

endast kommer att användas i studiens syfte och det kommer därför inte lånas ut för något 

annat ändamål.   

 

 

Resultat 
Här redovisas studiens resultat där resultatet från intervjun och observationen redovisas ihop. 

Alla namn är fingerade. 

 

Vad innebär det att se varje barn? 
Pedagogen berättar att han hälsar på alla barn vid namn när han träffar dem på morgonen, 

samt säger att han är noga med att möta upp dem och deras föräldrar i hallen när de anländer 

till förskolan. Han hävdar att det är viktigt att benämna barnen vid namn på ett positivt sätt. 

 
Pedagogen har precis kommit tillbaka från sin rast. När han 

kommer innanför dörren går han fram till en pojke som anlänt till 

förskolan medan han var borta. ”Hej!  Nu kom ju du när jag var på 

rast!” säger han medan han böjer sig ner mot barnet, ler glatt och 

drar med fingrarna genom barnets hår. Pedagogen upprepar detta 

när han ser ännu en pojke som anlänt förskolan medan han var på 

rast. 

 

Barnen står i led på gården och väntar på att få börja gå mot 

skogen. Pedagogen går vid sidan om leden när han får syn på en 

pojke. ”Hej, Per! Är du också med? Vad kul!”, säger han och rättar 

till barnets mössa. 

 

Pedagogen anländer till förskolan på morgonen. I hallen hälsar han 

på två flickor: ”Hej, Signe! Är du här? Och Märta är här!”. 

Pedagogen ler glatt mot barnen medan han hänger av sig jackan. 

Han går sedan in till avdelningen och fortsätter hälsa på alla barn 

vid namn och med ett leende på läpparna. 

 

Ett barn som tillhör en annan avdelning har varit på besök. När 

barnet är på väg tillbaka till sin avdelning säger pedagogen: 

”Hejdå, Sara! Vad trevligt att du var här!”. 

 

Den intervjuade säger att ett av de viktiga momenten i att se barn är att läsa av deras signaler 

för att få en förståelse av vad de vill och tänker. Han framhåller att barn gör saker utifrån en 

tanke som de har. Tillit till barnen kan ge barnen känslan av att de duger och är värdefulla. 

Som pedagog är det viktigt att lita på att barn gör saker för att visa vad de behöver, även om 

deras agerande inte anses lämpligt har de en tanke bakom det. Då är det pedagogens uppgift 

att läsa av vad det är barnet behöver. Barn kommunicerar genom signaler, bland annat 

kroppsspråk, språk och blickar. Genom att se och förstå deras kommunikation kan deras 

behov tillfredsställas. Om vi inte lyckas med detta, anser den intervjuade, att barn kan förlora 

tilliten till vuxna.  
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En flicka går fram till pedagogen och ger ifrån sig gälla ljud. 

Pedagogen tittar undrande på henne och frågar: ”Vad säger du 

nu?” 

 

En annan pedagog bäddar i vilorummet intill matborden. En pojke 

grymtar och pekar på pedagogen. Den observerade pedagogen 

frågar pojken vad ha pekar på. Pedagogen ser att han pekar på den 

som bäddar och säger då: ”Ja, vad gör hon där? Bäddar hon?” 

Pojken pekar mot rummet igen när den andra pedagogen har släckt 

och gått därifrån. Den observerade pedagogen vänder sig mot 

rummet och sedan mot pojken igen. Han säger: ”Ja, det är mörkt 

där nu.” 

 

En pojke pekar på äpplen och pedagogen frågar: ”Vad vill du nu?” 

Pojken säger: ”Ett till!” Pedagogen säger: ”Ett till? Varsågod!” 

Pojken pekar igen. Pedagogen säger: ”Var det så gott med 

äpplen?” 

 

Genom att ha kunskap om och vara insatt i barnens omvärld blir det lättare att samtala med 

barnen om deras liv. Den intervjuade pedagogen säger att barnen kan få förståelse för 

varandras olika omvärldar om de får tillfälle att samtala om sig själva i gruppen. Detta, anser 

den intervjuade, blir ett sätt att se och bekräfta barnen som individer. 

 
På avdelningen har barnen egna böcker om sig själv som 

innehåller bilder. En pojke står vid soffan med sin bok i handen. 

Pedagogen frågar om han vill läsa den. De sätter sig ner i soffan 

och pratar om vad och vilka de ser på bilderna, bland annat 

pojkens katt. 

  

 

Barnet har förståelse för andras behov när en vuxen bekräftar deras behov och känslor, hävdar 

den intervjuade. Barnet kan även bli generöst mot sig själv. Om vuxna accepterar och 

bekräftar barnet när det är ledset kan barnet få förståelse för att det är tillåtet att inte alltid vara 

på topp. Barnet kan lättare hantera sina egna misslyckanden och acceptera sina känslor.  

Barnet får uppleva att det ändå duger, trots sina misslyckanden, menar den intervjuade. 

 
En pojke var ledsen innan läsvilan. När han sedan sätter sig vid 

matbordet frågar pedagogen: ”Hur känns det nu? Har du varit 

ledsen färdigt?” 

 

En av de andra vuxna på avdelningen går på toaletten. En pojke 

börjar gråta eftersom han inte får följa med henne. Pedagogen 

förklarar att Lisa skulle bara gå på toaletten, samt att hon snart 

kommer tillbaka. Pojken gråter: ”Jag vill ha min napp!” 

Pedagogen svarar: ”Ja, jag hör att du vill ha din napp.” Han sätter 

sig med pojken i knäet och kramar om honom: ”Hon skulle bara gå 

på toa.” Pojken lugnar ner sig och efter en stund frågar han: ”Var 

är Lisa?” Pedagogen svarar: ”Jag vet inte. Men du blev ju 

jätteledsen när Lisa skulle gå på toa. Trodde du att hon skulle 

försvinna på toa?” ”Ja.”, svarar pojken. ”Gjorde hon det?”, frågar 

pedagogen. ”Nej, det gjorde hon ju inte. Det gick ju bra, och nu 

kan du det där.” 
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Barn som inte känner sig sedda kan vara okoncentrerade och byta aktivitet ofta, 

anser den intervjuade. Han säger att det kan beror på många saker, men att det ibland kan 

beror på att ingen vuxen har bekräftat barnet i det det egentligen vill göra. Detta leder till att 

barnet blir vilsen i sig själv och känner ett behov av att söka sig till en aktivitet där det får 

beröm för sin prestation. Ett barn som inte är sett, enligt den intervjuade, vågar inte prova nya 

saker därför att det är rädd för att misslyckas. Detta beror på att barnet inte har blivit sett, och 

därmed saknar självkänsla, anser den intervjuade.  

 

Barn kan även få lätt till konflikter när de inte känner sig sedda, hävdar den intervjuade, 

eftersom de då kan sakna förmågan till empati då de själva inte är bekräftade i deras känslor. 

Den intervjuade framhåller att barnet inte kan utvecklas maximalt när det saknar stabiliteten 

inuti. 

 

Beröm respektive bekräftelse 
Den intervjuade pedagogen tror att människor får dålig självkänsla om de inte blir sedda, 

vilket medför negativa konsekvenser. Han säger att all utveckling hos barnet kan försenas om 

det inte känner sig sett. Om individen blir sedd får den en god självkänsla. Individen har då en 

inre trygghet som gör att den vågar lita på sig själv. Den har även känslan av att den duger 

som den är även om den misslyckas. Om invididen har inre trygghet, självkänsla, blir den inte 

lika beroende av yttre trygghet, beröm. Vidare hävdar han att vi är ingenting utan självkänsla. 

Han definierar självkänsla som att barnet vet att det duger som det är och vågar lita på vad det 

känner.  

 

Beröm är, enligt den intervjuade, en annan människas subjektiva bedömning på någonting 

någon har gjort. Människan behöver få beröm, men med viss måtta. Vidare säger han att det 

är lätt att berömma mycket i förskolan därför att pedagoger vill ha en positiv inställning till 

barnen. Den intervjuade ställer sig frågande till att ge så mycket beröm, då han upplever att 

han då bedömer barnen. För barnen kan följden av detta bli att beröm blir ett sätt att finnas 

till. Han menar att det kan bli så att barnen suktar efter beröm för att fylla på sin yttre 

trygghet, sitt självförtroende. Han framhåller att detta är baksidan med beröm. 

 

Vidare säger han att föräldrarna är tveklöst de viktigaste människorna i barnens liv. De 

förmedlar bekräftelse till barnen genom kärleksfulla handlingar. Den intervjuade anser att 

bekräftelse är ett viktigt verktyg att använda sig av i förskolan. Om barnen blir bekräftade för 

dem de är och att de duger, anser han, att förskolan har uppfyllt sitt syfte. Han säger att 

bekräftelse är grunden och att beröm bara är grädde på moset. 

 

Om ett barn kämpar med någonting och lyckas lösa problemet, anser den intervjuade, att 

berömmande ord kan vara på sin plats. Han säger att beröm och bekräftelse ibland går hand i 

hand, samt att det är viktigt att kunna särskilja dem. Vidare hävdar han att det viktigaste är att 

titta på hur barnen mår och inte var de gör. I förskolan finns en tradition av att göra bra saker. 

Detta anser den intervjuade kan och bör tränas bort. 

 
Alla barnen sitter i en ring på mattan och sjunger. När sången 

avslutas hörs ett hejarop från ett av barnen. ”Bra!”, instämmer 

pedagogen och börjar klappa händerna. Barnen och de andra 

pedagogerna börjar också klappa sina händer. 
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Under sångsamlingen ska de sjunga ’Imse Vimse Spindel’. En 

pojke försöker göra rörelserna med sina händer. Pedagogen säger: 

”Bra, Martin! Ska vi hjälpas åt?”  

 

Den intervjuade framhåller att det är stor skillnad mellan beröm och bekräftelse. Han menar 

att bekräftelse fokuserar på individens känslor medan beröm inriktar sig på det individen 

presterar. Vidare tror han att prestationsångest kan bli till följd av allt beröm. Pedagoger bör 

vara medvetna om när de berömmer och när de bekräftar, och varför. Han anser att pedagoger 

har stor betydelse med tanke på hur mycket vaken tid barn spenderar på förskolan, och därför 

bör de vara medvetna om hur de påverkar barnen. 

 

Det finns inte många ord för att bekräfta individen, anser den intervjuade. Han upplever att 

pedagoger ofta säger: ’Vad duktig du är som har klättrat så högt!’ istället för att säga: ’Jag ser 

att du är jättenöjd med att ha klättrat så högt!’. Genom att tala om för barnet att det är duktigt 

bedöms barnets insats. Den intervjuade vill komma ifrån att använda språk inriktat på 

prestation. Han säger att pedagoger måste hitta sitt eget vokabulär om de tycker att detta är 

viktigt. 

 
En flicka står i hallen på en pall och sträcker sig efter ett vindspel 

som hänger från innertaket. ”Kolla! Jag kan plinga!”, säger hon 

och tittar sedan mot pedagogen. ”Har du blivit så lång? Vad du har 

växt!”, säger pedagogen och ler mot flickan. 

 

Den intervjuade pedagogen säger att vi förmedlar 70 % kroppsspråk och att barn är bra på att 

läsa av den kroppsliga kommunikationen. Han säger att vi inte ska underskatta vad vi har för 

miner och gester. Därför anser han att det är viktigt att tänka på hur vi uttrycker oss kroppsligt 

i samspelet med barn. Kroppskontakt och beröring är även de en stor del av kommunikationen 

med barn, men det är viktigt att inte glömma bort att även se dem fysiskt. 

 
11En flicka ställer sig framför pedagogen och börjar vifta med 

armarna och dansa samtidigt som hon utbrister: ”Ett spöke!”. 

Pedagogen börjar även han vifta med armarna och dansa. ”Ett 

spööööke!”, säger han och ler mot flickan. 

 

 

Diskussion 
Metoddiskussion 
Vi anser att vi uppfyllt studiens syfte, samt att de använda metoderna har uppfyllt sina 

ändamål, då resultatet blev omfattande. Kombinationen av observation och intervju gav en 

bred bild av det studerade området.  

 

För att förbättra resultatet ytterligare hade det varit på sin plats att tolka intervjun var för sig 

istället för att, som vi gjorde, tolka den tillsammans. Detta hade eventuellt medfört att 

tolkningen hade blivit mer omfattande. Vi upplever även att ytterligare en uppföljande 

intervju hade kunnat genomföras, då vi i efterhand hade uppskattat utförligare svar om några 

av respondentens påståenden. Om tiden hade funnits hade vi kunnat utföra observationer 

under en längre tid samt använt videokamera. Detta för att kunna förmedla ännu tydligare 

exempel på hur pedagogen arbetar med det studerade området. 
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 Efter genomför intervju upptäcktes det att första intervjufrågan började med ett 

påstående. Detta kan ha kommit att påverka respondentens svar. Om detta hade upptäckts 

innan genomförd intervju hade påstående tagits bort. 

 

Vi har funderat kring valet att endast utgå från en pedagog. Studiens syfte var inte att få fram 

ett stort antal exempel, utan goda exempel på samspel. Därför anser vi att valet av en pedagog 

var tillräckligt för studiens syfte.  

 

Resultatanalys 
Syftet med denna undersökning var att undersöka hur en pedagog använder beröm respektive 

bekräftelsens i förskolan. Vi ville även lyfta fram goda exempel på hur en pedagog bekräftar 

barn. I detta avsnitt har vi för avsikt att koppla resultatet till tidigare forskning. 

 

Marshall Rosenberg genom Persson (2002) säger att man utövar makt när man berömmer 

någon. Den intervjuade pedagogen framhåller att beröm har en baksida. Han liksom Marshall 

upplever att han bedömer barnen när han berömmer dem. I förra avsnittet framkommer att vår 

intervjuade pedagog anser att det finns en tradition av att berömma barn för att skapa en 

positiv stämning på förskolan. Han säger att detta kan beror på att pedagoger vill barnen väl, 

men att de visar det på felaktigt sätt. Han upplever att det inte finns många ord för att bekräfta 

individen. Dock är detta någonting vår observerade pedagog har tränat upp, vilket visar sig i 

observationen. 

 
Pedagogen anländer till förskolan på morgonen. I hallen hälsar han 

på två flickor: ”Hej, Signe! Är du här? Och Märta är här!”. 

Pedagogen ler glatt mot barnen medan han hänger av sig jackan. 

Han går sedan in till avdelningen och fortsätter hälsa på alla barn 

vid namn och med ett leende på läpparna. 

 

Många väljer att ge beröm eftersom det saknas ord för bekräftelse (Sprenger, 2008). Sprenger 

framhåller att individer kan bli bekräftade bland annat genom kroppsspråk. Detta kräver inga 

ord. Den intervjuade pedagogen säger att kommunikationen människor emellan består till 

70% utav kroppsspråk. Han upplever att han behöver kunna tolka barns signaler för att kunna 

förstå deras behov och tillfredsställa dem.  Juul (1997) säger att dessa signaler kan yttra sig på 

olika sätt. Bland dessa finns kroppsspråk, verbalt språk, mimik och känslor. Både Sprenger 

och den intervjuade pedagogen är överens om att bekräftelse kan ges genom att utgå från 

känslor istället för prestationer. 

 
11En flicka ställer sig framför pedagogen och börjar vifta med 

armarna och dansa samtidigt som hon utbrister: ”Ett spöke!”. 

Pedagogen börjar även han vifta med armarna och dansa. ”Ett 

spööööke!”, säger han och ler mot flickan. 

 

 

Vi tror att det kan vara vanan att berömma barn som lett till det prestationssamhället som 

råder idag. Den intervjuade pedagogen anser att vi bör ändra på detta för att få ändring i 

framtiden. Juul (1997) och den intervjuade pedagogen är överrens om att det inte är fel att 

använda beröm i vissa sammanhang. I dessa situationer är det viktigt att skilja på beröm och 

bekräftelse och veta hur dessa påverkar individen. Pedagoger bör vara medvetna om att det de 

gör idag påverkar barnen även i framtiden (Engdahl, 1990).  
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Niss (2007) framhåller att det är pedagogens uppdrag att förmedla positiva 

uppfattningar om barnet, samt att detta ska ske i den dagligen verksamheten. Stening (1999) 

hävdar att man bekräftar en individs existens genom att se dem i ögonen och uppmärksamma 

dem. Pedagogen vi har följt visar detta tydligt genom att varje morgon hälsa på barnen vid 

namn. Genom dessa handlingar visar pedagogen för barnen att de är viktiga, då han ägnar tid 

åt varje individ. Pedagogens positiva attityd gentemot barnen gagnar deras samspel och bidrar 

till en god stämning (Niss, 2007).  

 
Ett barn som tillhör en annan avdelning har varit på besök. När 

barnet är på väg tillbaka till sin avdelning säger pedagogen: 

”Hejdå, Sara! Vad trevligt att du var här!”. 

 

Pringle (1978) säger att barns utveckling påverkas av bemötandet de får från andra 

människor. Hon anser att alla barn har ett behov av bekräftelse och att det kan medföra 

negativa effekter på barnets utveckling om detta behov inte tillfredställs. Pringle hävdar att 

pedagoger har en viktig roll i att fylla detta behov av bekräftelse då barn spenderar ungefär 

hälften av sin vakna tid på förskolan. Den intervjuade pedagogen instämmer i detta och säger 

vidare att barnen får bekräftelse hemifrån men att det även bör vara en stor del av förskolans 

uppdrag.  

 

Niss (2007) hävdar att barns känslomässiga och sociala utveckling påverkas av bemötandet 

barnet får. Hon säger vidare att en förutsättning för att barn ska utveckla en stark självkänsla 

är pedagogers positiva engagemang och intresse för barnet. Även den intervjuade pedagogen 

har uppfattningen att barns utveckling påverkas av att inte bli bekräftade. Han säger att barn 

har en inre trygghet om de har en god självkänsla, vilket medför att de inte blir beroende av en 

yttre trygghet i form av beröm.   

 

Fortsatt forskning 
Det finns flera aspekter av bekräftelse som vår studie inte berör. En fråga vi anser vore värd 

att belysa är om barn får mer bekräftelse inomhus eller utomhus. Vi undrar också om 

bekräftelsen är könsbunden. Kan det vara så att pedagoger använder olika ord för att bekräfta 

pojkar och flickor? Vilka egenskaper leder till bekräftande ord från vuxna? Vi frågar oss även 

om negativ bekräftelse ges till barn, och hur detta yttrar sig. I vilket tonfall får barnen höra 

sina namn?  

 

Avslutande ord 
Vi tror att många redan bekräftar barn som värdefulla människor, samt förstår att de är 

delaktiga i att lägga grunden för barns självkänsla. Med denna uppsats hoppas vi göra fler 

pedagoger medvetna om betydelsen av bekräftelse i den dagliga verksamheten. Vi är av 

uppfattningen att detta måste ske för att åstadkomma en förändring för nästa generations barn. 

Vår förhoppning är att samhället i stort kan bli mindre inriktad på att berömma människors 

prestationer, då vi är övertygad om att detta kommer ha positiva följder för människors 

självkänsla. 
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Bilaga 1 
Intervjufrågor 

1. a) Att se varje barn är ett sätt att bekräfta dem. Vad innebär det att ”se” barnen enligt 

dig? 

b) Ge några exempel på beteenden hos barn som skulle kunna bero på att de inte 

känner sig sedda. 

c) Vilka positiva effekter tror du kommer av att barn känner sig sedda? 

d) Ge några exempel på hur du får barnen att känna att de duger och är värdefulla.  

 

2. Hur uppfattar du begreppet självkänsla? 

 

3. Hur uppfattar du orden beröm/bekräftelse?  

 

4. Vilken plats anser du att beröm respektive bekräftelse har i förskolan? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

Bilaga 2 
En studie av förskollärares uppfattning och användning av bekräftelse  

Bästa förskollärare! 

Utifrån egna erfarenheter upplever vi att människor blir värderade efter vad de presterar, och 

inte efter vilka de är. Vi anser att detta påverkar människor till att vilja prestera enbart i syfte 

att andra människor ska uppskatta dem. Vi har sett i förskolan att barnen uppmuntras att vara 

duktiga. Vår uppfattning är att barnen får lovord för sina prestationer och mer sällan 

bekräftelse för vilka värdefulla människor de är. Detta, anser vi, medför att barnen måste 

prestera för att få positiv uppmärksamhet, och det i sin tur kan ha till följd att deras 

självkänsla påverkas negativt.  

 

I Läroplanen för förskolan (1998) står att alla pedagoger som arbetar på förskolan ska främja 

alla människors egenvärde, samt förankra alla människors lika värde. Läroplanen skriver även 

att pedagogerna ska se till att varje barns behov blir tillgodosedda samt att barnen får uppleva 

sitt eget värde. Vi anser att till detta hör att bekräfta barnens betydelse som värdefulla 

människor. 

 

Syftet med studien är att undersöka pedagogers tankar kring beröm respektive bekräftelse, 

samt att lyfta fram goda exempel på hur pedagoger i praktiken använder sig av bekräftelse när 

de samspelar med barnen.  

 

I syfte att studera detta skulle vi vilja observera dig vid två tillfällen, samt därefter 

intervjua dig utifrån det vi observerat. Detta är naturligtvis helt frivilligt och du kan när 

som helst avbryta din medverkan. 

 

Du kommer att förbli anonym, då vi ämnar använda fingerade namn. Intervjun kommer att 

spelas in med hjälp av bandspelare. Detta material ska endast användas i denna studie och 

inga utomstående kommer att ha tillgång till råmaterialet. Det bearbetade resultatet kommer 

att publiceras i form av B-uppsats. 

Önskar du ytterligare upplysningar om den aktuella studien får du gärna ringa på 070-402 

0640 (Haley) eller 073-575 3305 (Caroline) eller mejla till plu05hly@student.hig.se (Haley) 

eller plu06ckd@student.hig.se (Caroline).  
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