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ABSTRACT: 

Denna studies syfte är att bidra till kunskap gällande hur pedagoger kan påverka barns 

självbild. För att uppnå syftet har följande frågeställningar använts: Hur bemöter pedagogerna 

barnens känslor i förskolans vardagliga verksamhet? På vilka sätt anser pedagogerna det är 

viktigt att arbeta för att kunna skapa en miljö där alla barnen kan känna sig uppskattade och 

trygga? Metoderna som användes för att söka svar på ovanstående frågor, var både intervjuer 

och observationer där tre förskoleavdelningar deltog. Tre pedagoger intervjuades om sin syn 

på pedagogens betydelse för barns självbild och utöver detta observerades hur pedagogerna 

bemötte barnens känslor. Resultatet visar att pedagogers förhållningssätt har en avgörande 

betydelse för hur barnens självbild ser ut, då både utifrån hur de bemöter barnen och utifrån 

hur de arrangerar samt utformar miljön på förskolan. Vidare framkommer att barns känslor 

oftast uppmärksammas och bekräftas, men att de ibland kan avstyras. Slutsatserna som dras är 

att pedagogernas förhållningssätt är av största vikt för hur barns självbild ser ut, genom att 

deras bemötande och organisering utav miljö påverkar hur barnen känner för sig själva. 
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INLEDNING 

Barn kan befinna sig på förskolan under den största delen av sin vakna tid på vardagar, vilket 

ger förskolan en stor inverkningspotential på barnen. Enligt Skollagen (2010:800, kap. 1, §10) 

ska alla pedagoger alltid arbeta med utgångspunkt utifrån vad som är bäst för barnen. Hur ska 

pedagoger inom förskolan kunna veta vad som egentligen är bäst för dem? Det är svårt att 

hitta studier gällande barns självbild i förskolan och pedagogernas specifika betydelse för den, 

enligt vad som framkommit i mitt sökande i samband med detta arbete. Denna upptäckt har 

varit avgörande för mitt val och min inriktning. Det finns dock några studier gjorda kring 

barns självbild utifrån några olika aspekter, bland annat skriver Westling Allodi (2000, s. 73, 

75) om att barn som får stöd i skolan har en sämre akademisk självbild än övriga barn. 

Nordin-Hultmans (2004, s. 184, 191) studie visar att förskolans miljö och material påverkar 

barnens upplevelse utav sig själva. En annan studie menar att mödrar med låg självkänsla 

riskerar att påverka barnens beteenden negativt (Sener & Cimete, 2016, s. 89). Enligt Palla 

(2011, s. 81, 155) bedöms barn utifrån åldersrelaterade föreställningar och hur man klarar av 

omgivningen. 

 

Enligt Lpfö 98 (rev. 2016, s. 9) ska förskolan arbeta för att alla barn ska få känna trygghet i 

sig själv och utveckla sin egna identitet. Hur ser pedagogernas betydelse för barns 

självuppfattning ut? Under förskollärarutbildningens gång, har mitt intresse väckts för hur vi 

människor känner för oss själva och vilken betydelse omgivningen har för det. Många 

funderingar har kretsat gällande tillsägelser och dess konsekvenser för barnens bild av sig 

själva. Jag anser att ökad kunskap och medvetenhet om barns självbild bland pedagoger i 

förskolan skulle kunna utveckla förskolan som en trygg samt lärande miljö. Det vill jag bidra 

till med min studie. 

 

SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Syftet med studien är att bidra till kunskap om hur verksamma pedagoger arbetar med 

bemötandet av barnen i förskolan, utifrån betydelsen de vuxna har för barns självbild. 

Följande frågeställningar är utgångspunkten: 

 

  Hur bemöter pedagogerna barnens känslor i förskolans vardagliga verksamhet? 

  På vilka sätt anser pedagogerna det är viktigt att arbeta för att kunna skapa en 

verksamhet där alla barnen känner sig uppskattade och trygga? 
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BAKGRUND 

I detta avsnitt kommer studiens centrala begrepp samt självbildens betydelse att presenteras, i 

följd utav vad styrdokument, den tidigare forskningen samt det teoretiska perspektivet säger 

om ämnet. Stor vikt läggs inom studien på Juul och Jensens (2003) tankar kring barns 

självbild, utifrån bedömningen att det kan ge en god förståelse för självbildens betydelse i 

konkreta sammanhang. 

 

Centrala begrepp 

Nedan kommer kortfattade definitioner av begreppen självbild, självkänsla och 

självförtroende som samtliga är centrala för studien, att presenteras: 

 

 Begreppet självbild står på Nationalencyklopedins uppslagsverk som en förklaring för 

ordet ”identitet”, hur man ser på sig själv (Nationalencyklopedin, 2017a).  

 

 Självkänsla handlar enligt Juul och Jensen (2003, s. 65) om vilken känsla man har för 

sig själv. Nationalencyklopedin (2017b) beskriver begreppet som känslan för sitt eget 

värde. 

 

 Självförtroende beskrivs handla om prestationer, vad vi kan och hur bra vi kan det 

(Juul & Jensen, 2003, s. 65). Enligt Nationalencyklopedin (2017c) berör begreppet hur 

en människa känner inför sitt kunnande. 

 

I denna studie förstås begreppen utifrån ovanstående beskrivningar och begreppet självbild 

har fått en övergripande betydelse där självkänsla och självförtroende ingår. Fokus har 

medvetet riktats mot självkänslans del och dess vikt för ett barns självbild. 

 

Självbildens betydelse 

En god självkänsla är enligt Juul och Jensen (2003, s. 64, 67) nödvändigt för att en människa 

ska kunna hantera förväntningar från omgivningen på ett bra sätt, kunna ta beslut och våga stå 

för handlingar som genomförts. Författarna menar att en sämre självkänsla brukar uttryckas 

genom antingen en inåtvändhet eller en utåtvändhet. Det förstnämnda beskrivs som blyga och 

eventuellt deprimerade människor som ofta blir offer för mobbning utav andra vuxna och barn 
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som också har en sämre självkänsla, de utåtvända. Av övriga omgivningen bemöts inåtvända 

människor ofta positivt. Utåtvändheten kännetecknas av självupptagenhet och konkurrens, 

vilket gör att dessa människor ofta får ett negativt bemötande av omgivningen (Ibid.). Med 

tanke på detta, lyfter Juul och Jensen (2003, s. 62) vikten av att yrkesverksamma pedagoger 

besitter en medvetenhet gällande sin egen självkänsla. 

 

Det är viktigt att hålla isär begreppen självkänsla och självförtroende, då självkänslan mer 

berör vem man är och självförtroendet vad man kan, menar Juul och Jensen (2003, s. 67-68). 

Det som enligt författarna påverkar självförtroendet hos barn är den sakliga kritiken och 

berömmet som ges. När det kommer till att påverka självkänslan, är det stärkande att bekräfta 

och erkänna barnen istället för att bedöma dem, vilket får motsatt effekt (Juul & Jensen, 2003, 

s. 63). Det handlar om att bekräfta barnen och deras känslor utan att värdera, vilket hjälper 

barnen att få ord för sin inre upplevelse och de känner sig sedda (Juul & Jensen, 2003, s. 126, 

225-227). Vidare menar författarna att om barnens känslor inte bekräftas eller erkänns lär sig 

barnet att ta avstånd från de specifika känslorna, vilket leder till en sämre självkänsla. Juul 

och Jensen (2003, s. 225, 232) uppmanar också till försiktighet med att värdera barnen utifrån 

handlingar och prestationsgrad, då det kan leda till att barnen börjar ifrågasätta sitt egna 

mänskliga värde, vilket även det har en negativ effekt på självkänslan. Pedagogerna har en 

väldigt påverkande roll gällande vad som anses vara ”rätt” och ”fel”, vad normen säger, kring 

bland annat känslouttryck samt prestationer och därmed formas barnen efter detta (Juul & 

Jensen, 2003, s. 226). 

 

För att lärandet ska bli optimalt på en förskola där många barn och pedagoger vistas, krävs det 

att pedagogerna bemöter barnen som självständiga och kompetenta personer, i en ömsesidig 

relation, menar Juul och Jensen (2003, s. 119, 244). 

 

Styrdokument 

I enlighet med Läroplanen för förskolan, Lpfö 98 (rev. 2016, s. 9) ska förskolan sträva efter 

att ge alla barnen på förskolan chansen att utveckla sin konflikthanteringsförmåga samt en 

identitet som de känner sig trygg i. Pedagogerna inom verksamheten ska visa respekt och 

uppskattning för varje barn, oberoende gällande omständigheter, menar Lpfö 98 (rev. 2016, s. 

4). Detta ansvar vilar specifikt på förskollärarna, det är de som ska se till att detta verkligen 
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följs, medan det är upp till hela arbetslaget att praktiskt inta ett sådant förhållningssätt (Lpfö 

98, rev. 2016, s. 4-5). 

 

Vidare lyfts vikten av att barnen stöttas utav verksamheten till att lägga grunden för och 

erhålla en positiv självuppfattning som en kreativ och utvecklande individ. Vilket enligt Lpfö 

98 (rev. 2016, s. 7) kan erhållas genom att barnen själva, med stöd av pedagoger, får agera 

och sedan reflektera kring resultat, då det kan ge förutsättningar till att barnen tror mer på sig 

själva som handlingskraftiga individer. 

 

Skolverkets allmänna råd med kommentarer om förskolan fungerar som ett stöd för att 

omsätta styrdokumenten till den praktiska verksamheten. I detta vägledningsmaterial skriver 

Skolverket (2016, s. 26) att människorna i omgivningen är avgörande för hur ett barns känsla 

för sig själv och sin identitet ser ut. Då pedagogers förhållningssätt, hur de bemöter barnen, 

men också deras syn på bland annat normer, lägger grunden för hur barnen värderar sig själv 

och andra (Skolverket, 2016, s. 29). Därmed lyfts vikten av kritiska självgranskningar och 

analyser för alla verksamma pedagoger inom förskolan, för att få syn på vilken bild man 

utsänder till barnen. 

 

Skolverket (2016, s. 26) menar att trygghet är grunden för att barnen ska kunna utveckla en 

bra känsla gällande sig själv, vilket gynnar barns utvecklingsprocess. 

 

Tidigare forskning 

Sökningar efter tidigare forskning har gjorts utifrån flertalet begrepp så som barns självbild, 

självkänsla, identitetsskapande samt subjektskapande. Nedan presenteras tematiskt, efter 

gemensamma nämnare, en överblick av den forskning som ansetts haft högst relevans för 

denna studie. 

 

Vuxnas förståelse och kompetens är betydelsefull 

Nordin-Hultman (2004, s. 62) har bland annat gjort en observationsstudie, där hon jämförde 

svenska och engelska förskolors miljöer. Dels för att få överblick på hur miljön kan påverka 

barnens syn av sig själva och pedagogernas bild av barnen, men även för att lyfta fram 

miljöns övergripande betydelse på förskolor (Nordin-Hultman, 2004, s. 23). Studieobjektet är 

pedagogernas föreställning av miljöns betydelse för pedagogiken och materialet på 
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förskolorna. Sener och Cimete (2016, s. 82) har i sin studie tittat på vilken effekt 

småbarnsmödrars självkänsla har för barnet. Studien utgår ifrån ett social kognitivt perspektiv 

och deltagarna är mödrar som dels har en låg självkänsla och dels en mindre bra upplevelse 

utav sin föräldrakompetens, menar Sener och Cimete (2016, s. 83). Författarna tillägger också 

att deltagarnas barn hade ett problematiskt beteende. Sener och Cimete (2016, s. 83-84) 

skriver att de medverkande kvinnorna fick genomgå ett 10-veckors långt program, där de fick 

arbeta med sig själva på olika plan. 

 

Ovan nämnda studiers resultat visar att pedagoger och vuxna påverkar barnens självbild 

genom hur de själva mår och även väljer att arrangera miljön. Nordin-Hultman (2004, s. 184, 

191) påvisar i sin studie att pedagogernas val av utformning av miljön kan få konsekvenser 

för barnen i form av bland annat koncentrationssvårigheter om inte materialutbudet är varierat 

och anpassat efter individerna. Detta menar hon också påverkar barnens uppfattning av sig 

själva (Ibid.). Samtidigt visade Sener & Cimetes (2016, s 89) studie att programmet ökade 

mammornas självkänsla och deras föräldrakompetens, vilket i sin tur också ledde till att 

barnens problematiska beteende minskade. I båda studierna lyfts vikten av de vuxnas 

förståelse och kompetens. 

 

Normers påverkan på barns självbild 

I Pallas (2011, s. 17) doktorsavhandling är utgångspunkten att studera hur det egna Jaget hos 

barn påverkas av att pedagoger styr vilket utrymme olikheter ges. Perspektivet som studien tar 

stöd av är det poststrukturalistiska synsättet och genomförandet består av två intervjuer med 

specialpedagoger och ljudupptagningar från samtal mellan specialpedagoger och 

förskolepersonal (Palla, 2011, s. 41, 62). Studieobjektet är förskolepersonal och dess samspel 

med specialpedagog gällande samtal kring barn och användandet av bedömningsmaterial, 

såsom kartläggningar och individuella utvecklingsplaner (Palla, 2011, s. 14, 17). Westling 

Allodi (2000, s. 72) har i sin studie skrivit om bedömningar och dess påverkan på barn. Hon 

har genomfört en tre-årig studie med 183 stycken svenska elever genom ett 

självskattningsformulär som berör akademisk, social och personlig självbild. Detta för att 

undersöka hur elevers självkänsla skiljer sig åt mellan de barn som behöver stöd i skolan och 

de som inte behöver det (Westling Allodi, 2000, s. 71). Studieobjekten är skolelever med, 

samt utan behov utav stöd och perspektivet Westling Allodi (2004, s. 72) utgår ifrån är 

psykologiskt. 
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De två ovan nämnda studiernas slutsatser skiljer sig åt genom att de har olika fokusområden, 

men båda pekar ändå på att normer påverkar hur barnen känner sig och vad de tycker om sig 

själva. Palla (2011, s. 81, 91, 155-156) menar med stöd från sin studie att pedagoger bedömer 

barn utifrån åldersrelaterade normer kring hur ett barn bör vara. Vidare menar hon att det är i 

möten med omgivningen som Jaget konstrueras hos barnen, till exempel om miljön skulle 

vara lite för svår för ett barn, kan bilden som skapas framställa barnet som bristande (Ibid.). 

Att barnet kan framstå som bristande om miljön är för svår för barnen menar också Westling 

Allodi (2000, s. 73, 75), som i sin studie kommit fram till att barn som är i behov av stöd i 

skolan har en lägre akademisk självbild än barn utan stöd. Det som väger upp resultatet i 

studien är att barn i behov utav stöd verkar ha bättre kamratrelationer vilket gör att självbilden 

inte skiljer sig speciellt mycket överlag, utifrån det aktuella synsättet (Ibid.). 

 

Sammanfattning tidigare forskning 

Gemensamt för samtliga studier är att vuxna ständigt behöver kritiskt granska sig själva och 

på så sätt utvecklas. Vikten av en bra självbild nämns, likaså en medvetenhet kring hur vuxna 

medverkar i att skapa och bibehålla normer som är avgörande för vad som anses vara normalt 

och inte. Därmed påverkar de också vilka individer som faller utanför ramen av normalt och 

kanske anses vara i behov utav stöd, vilket enligt denna tidigare forskning visar har en negativ 

effekt på den akademiska självbilden. Som Nordin-Hultman (2004, s. 184,191) skriver så kan 

miljöns organisation få barnen att framstå som att de har koncentrationssvårigheter. Vuxnas 

kompetens har med stöd utav denna tidigare forskning en stor betydelse för hur barnens 

självbild och upplevelse utav sig själv ser ut. 

 

Teoretiskt perspektiv 

Den teoretiska utgångspunkten i studien är några utvalda begrepp som tagits ur Sterns (1991, 

2011) litteratur, vilken grundas på den utvecklingspsykologiska teorin. Nationalencyklopedin 

(2017d) beskriver att den utvecklingspsykologiska teorin berör hur en människas psykiska 

utveckling ter sig under livets gång. Teorin studerar hur olika omgivningsfaktorer påverkar 

bland annat den sociala och känslomässiga förmågan, samt en människans personlighet (Ibid). 

Denna teori är väldigt omfattande, varför vissa urval har gjorts i denna studie.  
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Subjektskapande 

Stern (1991, s. 17) menar att subjektskapande berör den stora frågan om hur ett barns 

upplevelser av sig själv, Jaget, skapas. Svaret han ger, är att vi konstant konstrueras i mötet 

med vår omgivnings intentioner, föreställningar och känslor, samt att miljöns utseende och 

människors bemötande påverkar hur vi känner inför oss själva (Stern, 2011, s. 21). Vilket 

betyder att barn kan känna olika inför sig själv beroende på den rådande kontexten. Ett bra 

bemötande får positiv effekt, medan ett mindre bra bemötande kan ge en negativ upplevelse 

utav sig själv. 

 

Intersubjektivitet 

Intersubjektivitet handlar om att två eller flera människor delar ett gemensamt fokus och 

förståelse för någons känsla och tanke (Stern, 2011, s. 20-21). Det kan till exempel handla om 

att en person bekräftar den andras känslor eller att ett barn visar en vuxen något och att de då 

tillsammans riktar ett fokus mot samma sak (Ibid). Intersubjektiviteten är enligt Stern (2011, 

s. 22) en process som pågår och mognar bit för bit under hela livet. 

 

Både selektiva intoningar och känslointoningar som nämns nedan är intersubjektiva händelser 

(Stern, 1991, s. 149). 

 

Selektiva intoningar 

Föräldrarna och andra vuxna i barnens omgivning lär barnen vilka upplevelser och beteenden 

som accepteras och ej, de avgör vilka önskningar och fantasier det finns utrymme för, samt 

vilka förbud som gäller (Stern, 1991, s. 217). Detta sker enligt författaren genom att de vuxna 

selektivt intonar, de väljer ut vilka beteenden och känslor de vill bemöta och på vilket sätt de 

vill göra det, vilket i sin tur formar barnet. Om vuxna till exempel ser ett beteende de ej tycker 

om, kan de via bemötande såsom tillsägelser eller ignorering signalera sitt missnöje. Via 

regler och bestämmelser kan de vuxna skapa riktlinjer för hur barnen tillåts agera. Den 

selektiva intoningen handlar om att lära barnet vad som är okej och inte, menar Stern (Ibid.). 

 

Känslointoningar 

Stern (2011, s. 27-28) beskriver känslointoning som att vuxna tolkar barnens känslouttryck 

och bekräftar känslorna samt namnger dem, vilket hjälper barnet att hantera känslor och 

utveckla empati. Hur en vuxen agerar när ett barn visar känslor, beror mycket på hur den 
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personens föräldrar hanterade dennes känslor som barn (Ibid). Det finns vuxna som anser att 

ilska är något negativt, i dessa fall blir ilska en känsla som barnen kanske inte tillåts känna 

och uttrycka, vilket kan försvåra barnets förståelse av sig själv, säger Stern (2011, s. 29). 

 

Vidare menar Stern (2011, s. 27-28) att föräldrarna, genom att tona in barnens känslor, efter 

en tid bildar en uppfattning om hur barnet är, vilket också kan påverka hur barnet upplever, 

samt ser på sig själv. ”Han är farfar upp i dagen, stark och tyst” (Stern, 2011, s. 28). En sådan 

uppfattning från föräldrarnas sida kan inverka på barnet både positivt och negativt beroende 

på hur väl det överensstämmer med barnets egna upplevelse av sig själv (Ibid). 

 

När barn hamnar i situationer som gör dem osäkra, söker de bekräftelse från en närstående, 

gällande huruvida det är farligt eller inte (Stern, 1991, s. 144). Enligt författaren läser då 

barnen av den närståendes känslor och agerar utefter det, visas då rädsla, blir barnet mer 

avvaktande. Stern (2011, s. 119) menar att om ett barn till exempel trillar, läser barnet först av 

den vuxnas kroppsspråk och avgör utefter vad det visar, hur känsloutloppet ser ut, om barnet 

börjar gråta eller inte. 

 

Styrande intoningar 

Styrande intoningar är enligt Stern (1991, s. 159-160) en form av felintoning, vilket innebär 

att en vuxen som tillmötesgår ett barns känslor, gör en känslointoning, inte möter känslan på 

samma nivå som barnet upplever den. Till exempel om ett barn är väldigt ledsen och gråter, 

möter den vuxna känslan avsiktligt på ett lättare plan, tar upp barnet i famnen men istället för 

att trösta och tillåta barnet uttrycka känslan, försöker den vuxna distrahera bort den (Ibid.). 

Styrande intoningar kan enligt författaren också ske genom att den vuxna bemöter barnets 

känsla på ett djupare plan än vad barnet upplever känslan som.  

 

Denna form av intoning förändrar barns beteende när det gäller känslouttryck (Stern, 1991, s. 

159). 

 

Sammanfattning teoretiskt perspektiv 

Enligt Stern (1991, 2011) så sker subjektskapande konstant när barn möter en miljö eller 

människor och beroende på hur den/dessa får barnen att framstå och känna sig, så uppfattar de 

sig själva på olika sätt. Intersubjektiviteten däremot handlar enligt Stern (1991, 2011) om att 
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dela en förståelse tillsammans med någon annan. Det kan handla om att två eller flera 

människor känner av hur någon mår eller känner sig, vilket han kallar för känslointoning. 

Vuxna som berättar för barnen vilken känsla de känner, eller barnen som känner in vad de 

vuxna utstrålar för känsla. Intersubjektivitet kan också beröra hur vi vuxna bemöter barnens 

beteenden och känslor, vilket kallas selektiv intoning, då drar de vuxna riktlinjer för vad de 

anser är okej och inte. Sist men inte minst beskrivs de styrande intoningarna, vilket Stern 

(1991, 2011) beskriver som en slags avledning. Om ett barn till exempel gråter och den vuxna 

tycker att det räcker kan den vuxna försöka distrahera bort gråten. 

 

METOD 

Valet av metod 

För att uppnå studiens syfte gällande hur pedagoger arbetar för att barn ska få känna trygghet 

och uppskattning, föll valet av metod på att intervjua. Intervjun är fördelaktig då den kan 

hjälpa till att ge en djupare förståelse utav någons synsätt (Bjørndal, 2005, s. 90). Intervjun 

har det Patel och Davidsson (2011, s. 14) kallar en kvalitativ inriktning, vilket de beskriver 

ger en djupare förståelse för någons upplevelser. Frågorna var öppet formulerade och dess 

ordning flexibel, vilket Patel och Davidsson (2011, s. 76, 82) kallar för en halvstrukturerad 

intervju. Intervjufrågorna skrevs med stöd utifrån Sterns (1991, 2011) teorier om hur barns 

självbild påverkas.  

 

Intervjuerna kompletterades med en observation per medverkande avdelning, för att besvara 

studiens frågeställning gällande hur pedagoger bemöter barns känslor. Observation är enligt 

Patel och Davidsson (2011, s. 91) ett användbart verktyg för att få syn på, samt samla in 

information om beteenden och händelser i förskolans vardag. Det är dock viktigt att vara 

medveten om att våra erfarenheter styr vad vi ser och hur vi uppfattar saker och ting 

(Bjørndal, 2005, s. 30). Syftet med studien är ej att jämföra intervjuerna och observationerna, 

utan metoderna besvarar olika frågeställningar och ses därmed som ett verktyg för att erhålla 

en djupare förståelse gällande barns självbild. Observationerna fungerar som en hjälp till att 

omsätta studiens begrepp till konkreta situationer inom förskolan. 

 

För att få en utomstående blick under observationerna och med tanke på att jag inte sedan 

tidigare kände barnen eller personalen, intog jag under genomförandet en roll som Patel och 

Davidsson (2011, s. 100) kallar för icke deltagande observatör. En nackdel kan ha varit att 
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information riskerar att ha missats, på grund utav en tillbakadragen roll, samtidigt som detta 

gav utrymme till att anteckningar kunde föras direkt. Patel och Davidsson (2011, s. 100) 

menar att en stor svårighet med att istället vara en deltagande observatör, är att memorera det 

som händer i detalj och anteckna i efterhand. Vid en observation lyfter också Bjørndal (2005, 

s. 76) vikten av att fundera kring hur påverkan på situationen som observeras kan bli så liten 

som möjligt. Utifrån detta, för att få en så naturlig och detaljrik bild av verksamheten som 

möjligt, tolkades därmed rollen som icke deltagande observatör vara det bättre alternativet. 

 

”Ett värderande öga ska aldrig vara till skada för dem som observeras.” (Bjørndal, 2005, s. 

143). Detta är anledningen till varför ingen observation filmades eller fotades, i och med att 

studiens fokus låg på känslosamma situationer. Dock kan detta beslut, samt det ovanstående 

gällande den icke deltagande rollen, ha resulterat i att information missades. 

 

Urval 

Studien genomfördes på två förskolor, belägna på två fjällnära mindre orter. Urvalet skedde 

genom kontakt med förskolechef och slumpvis utvalda förskolor, en avgörande faktor var att 

min erfarenhet från hur verksamheterna arbetar inte skulle vara så stor. Samt att jag ville ha en 

likvärdig kunskap kring de två förskolorna och hur de arbetar. Studien utgick ifrån 

avdelningarnas uppdelning och tre olika avdelningar kom att ingå i undersökningen. 

Förfrågan gick även till ytterligare två avdelningar på förskolorna, men i brist på 

godkännanden för observationsmedverkan valdes dessa bort. 

 

På varje avdelning genomfördes en observation med fokus på samspelet mellan barnen och 

pedagogerna, samt en intervju med en frivillig pedagog som riktade in sig på hur verksamma 

pedagoger inom förskolan kan främja barns självbild. Valet kring vem som intervjuades låg 

hos pedagogerna själva. Denna studie gör ingen skillnad mellan förskollärare och barnskötare, 

utan alla verksamma inom verksamheten benämns pedagog. Barnens åldrar har varierat, 

pedagogernas erfarenhet likaså, men detta saknar relevans för studiens syfte. 

 

Genomförande  

Efter överläggande med förskolechef kring vilka förskolor som skulle medverka, skickade 

förskolechefen ut ett meddelande till de utvalda med information kring att en studie skulle 

genomföras. Informationsbrev delades ut till pedagoger gällande kommande observation samt 
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intervju och ett annat brev delades ut till vårdnadshavare, en förfrågan om tillstånd att 

observera barnen. När underskrifterna samlades in, bestämdes en passande intervjutid med de 

frivilliga pedagogerna, likaså vilken förmiddag observationerna skulle ske. 

 

För att få vad Bjørndal (2005, s. 93-94) kallar för ett bra intervjuklimat, skickades en 

intervjuguide (se bilaga 4) ut till de berörda pedagogerna dagen innan intervjun, så att de 

kunde se över frågorna i lugn och ro, för att känna sig förberedda. Likaså ägde intervjuerna 

rum i avskildhet, där vi kunde sitta ostört, fika serverades, också det för att få en avslappnad 

stämning. Då ljudupptagning och intervjuer överlag kan skapa nervositet, menar Bjørndal 

(2005, s. 98). Det fanns också ett antal fördjupande följdfrågor nerskrivna, vilket enligt 

Dahlgren och Johansson (2015, s. 166) genererar mer utförliga svar. Svaren registrerades på 

två sätt, dels spelades intervjun in med röstinspelning via en mobiltelefon, så att ingenting 

riskerades att missas, och dels gjordes stödanteckningar under intervjuns gång. 

Anteckningarna gav mig en helhetlig bild av vad som hade sagts och utgjorde ett bra stöd för 

att ställa passande följdfrågor. Nackdelen med anteckningarna är att det tar fokus från 

informanten och riskerar att störa samtalet (Bjørndal, 2005, s. 98). Anteckningarna var ett 

komplement till ljudupptagningen för att kunna skriva ner stödord kring det som sagts men 

också eventuella kroppsspråk och gester. Intervjuerna varade mellan 30-50 minuter och 

frågorna synliggjorde hur pedagoger ser på barns självbild och vilken påverkan de kan besitta 

gällande den. 

 

Observationerna genomfördes under en förmiddag per avdelning, där endast de barn det fanns 

godkännande från, följdes från sidan. Då mitt fokus hade en bestämd riktning med ett 

observationsschema (se bilaga 3), som utformades i förväg utefter det valda teoretiska 

perspektivet, kallas observationen strukturerad, menar Bjørndal (2005, s. 50). 

Observationsschemats rubriker är uppbyggda utefter studiens utvalda begrepp från Sterns 

(1991, 2011) teori, subjektskapande, intersubjektivitet, selektiv intoning, känslointoning och 

styrande intoning. Anteckningar gjordes utifrån det i förväg konstruerade 

observationsschemat. Övriga barn vars godkännande saknades finns ej med i det insamlade 

materialet. 
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Bearbetning och analys av insamlad data 

Bjørndal (2005, s. 98) menar att ljudupptagningens stora fördel är att allt som sagts fångas 

upp, vilket i denna studie sammanställdes genom en transkribering, där hela samtalen 

ordagrant skrevs av och pauser markerades. Utifrån varje intervju gjordes en sammanfattning 

som sedan jämfördes sinsemellan, för att få syn på likheter och skillnader, i syfte att hitta 

tematiska områden för analysen. Kvale och Brinkmann (2014, s. 218) lyfter vikten av att 

besitta en medvetenhet kring att en transkribering ändrar form på språket och då tal- och 

skriftspråk skiljer sig mycket, kan detaljer lätt gå förlorade. När likheter och skillnader var 

funna, tematiserades empirin utefter det teoretiska perspektivet. 

 

Observationsschemana sammanställdes och kategoriserades utifrån hur barnens känslor blev 

bemötta utav pedagogerna. Ingen separation gjordes mellan empirin som samlats in på de 

olika förskolorna, utan allt sammanställdes tillsammans och jämfördes i syfte att urskilja 

eventuella skillnader och likheter. Därefter delades samtliga situationer från observationerna 

in utefter teman utifrån det valda teoretiska perspektivet. 

 

Validitet och reliabilitet 

Begreppen validitet och reliabilitet används främst inom den kvantitativa forskningen, menar 

Patel och Davidsson (2011, s. 105-106), dessa kan även användas inom den kvalitativa 

forskningen men då med en lite annorlunda innebörd förklarar författarna. Validitet berör då 

hur forskarens medvetenhet ser ut kring valen som görs och dess påverkan på studien (Patel & 

Davidsson, 2011, s. 106, 108). Reliabilitet däremot tittar till pålitligheten av de specifika 

situationerna som förekommer under studiens gång, vilket är nära sammankopplat till 

validiteten menar Patel och Davidsson (2011, s. 105-106). 

 

Resultatet som studien visar är inte generaliserbart utan gäller för de specifika rådande 

situationerna i denna kvalitativa studie. Då endast tre pedagoger är intervjuade i denna studie 

finns inte nog med underlag för att utgöra påståenden för att det är så det ser ut på flera 

förskolor, menar Patel och Davidsson (2011, s. 107, 109). Utan syftet med den kvalitativa 

studien är att ge en djupare förståelse kring ett område inom en situation, vilket gör att varje 

forskning blir unik, förklarar författarna (Ibid.). 
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Gällande observationernas resultat kan bristen av godkännande från vårdnadshavare på två av 

tre avdelningar ha påverkat reliabiliteten, då det där var knappt hälften av barnen som kunde 

följas. Vilket försvårades utav av att en pedagog behövde vara med i de samspel som 

observationerna berörde. 

 

Vid transkriberingen valdes kroppsspråket att bortses från, då inget speciellt kunnat urskiljas 

under intervjuerna. För studiens syfte kändes kroppsspråket mindre relevant, då målet var att 

få veta hur pedagogerna tänker och känner kring ett område. Mer fokus lades vid pauser samt 

betoningar, då dessa bedöms ha större betydelse för att kunna tolka informanterna korrekt. 

Kvale och Brinkmann (2014, s. 218) skriver att transkriberingens val påverkar hur innehållet 

framställs, detaljer såsom kroppsspråk och pauser har tolkningsbetydelse. 

 

För att öka tillförlitligheten skickades en sammanfattning utifrån transkriberingen till varje 

informant för godkännande, för att erhålla en försäkran om att informationen uppfattats rätt, 

vilket den enligt informanterna hade. 

 

Forskningsetiska principer 

Studien är utformad efter de forskningsetiska principerna som Vetenskapsrådet (2002, s. 6-14) 

kallar informationskravet, nyttjandekravet, samtyckeskravet och konfidentialitetskravet. 

Informationskravet handlar om att informera de som är berörda av studien om syftet och vad 

ett deltagande i studien innebär. Nyttjandekravet betyder att det insamlade materialet endast 

kommer att användas i forskningssyfte. Samtyckeskravet beskriver att de berörda i studien ska 

godkänna sin medverkan och har rätt att när som helst avsäga sin medverkan. 

Konfidentialitetskravet innebär att de medverkande i studien ej ska kunna vara identifierbara 

och att obehöriga ej ska kunna ta del av personuppgifterna. 

 

I början utav studien lämnades informationsbrev ut till alla de berörda pedagogerna och 

vårdnadshavarna, där alla kraven nämndes och förklarades. I detta gavs information kring 

studien, dess syfte och hur materialet kommer användas, samt att ingen medverkande kommer 

att vara identifierbar. Vidare beskrevs också rätten att när som helst avbryta sin medverkan. 

Pedagogerna gav ett muntligt medgivande och i deras brev beskrevs både observationerna och 

intervjuerna som studien innebar (se bilaga 2). Det var upp till pedagogerna själva att välja ut 

en frivillig till intervju, där personen också tillfrågades kring ljudupptagning när intervjun 
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ägde rum. 

 

Vårdnadshavarna ombads fylla i en blankett gällande barnets medverkan, som var bifogad 

med informationsbrevet (se bilaga 1), detta för att vara på den säkra sidan med att veta vilka 

barn vars föräldrar hade godkänt medverkan. Under observationerna var det viktigt att beakta 

barnens reaktioner gällande ett deltagande i studien kontinuerligt, då alla barnen inte hade 

möjlighet att verbalt förmedla sin egna vilja eller ovilja till att bli observerad. Med reaktioner 

menas till exempel om ett barn skulle dra sig undan eller visa något form utav obehag, vilket 

skulle lett till att observationen avbrutits. 

 

RESULTAT 

Resultatet av intervjuerna och observationerna sammanställs här i kombination med en 

analys. I analyseringsprocessen delades resultatet upp efter synliga teman, vilket fått utgöra 

grunden för rubrikerna nedan. Först presenteras den insamlade empirin från intervjuerna 

uppdelat efter hur omgivningen påverkar barns självbild och hur pedagoger kan arbeta för att 

främja barns självbild. Därefter beskrivs observationerna, vilka utifrån analysen av den 

insamlade datan visar att hur barnens känslor blev bemöta karakteriserades av tre olika 

fokusområden; att barnens känslor hamnar i fokus, riktlinjer dras mot barnen och att 

pedagogerna styr barnens känslor. 

 

De intervjuade är alla kvinnor och kommer här särskiljas som pedagog A, pedagog B och 

pedagog C. Pedagogerna presenteras ej närmare med hänsyn till konfidentialitetskravet och 

det anses ej heller ha någon större relevans för denna studie. 

 

Pedagog A arbetar på en avdelning där barnen är mellan 3-5 år gamla. 

Pedagog B arbetar på en avdelning där barnen är mellan 1-3 år gamla. 

Pedagog C arbetar på en avdelning där barnen är mellan 1-3 år gamla. 

 

De observerade barnen är mellan 1-5 år gamla, men någon åldersskillnad görs ej, då det ej 

anses vara av någon betydelse för studiens syfte. 
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Pedagogers tankar kring arbetet mot en trygg miljö där barnen 

känner sig uppskattade 

Det tematiserade resultatet som presenteras under den här rubriken är hämtat från de tre 

intervjuerna i studien. 

 

Omgivningens påverkan på barns självbild 

Samtliga intervjuade pedagoger beskriver att begreppet självbild handlar om bilden man har 

utav sig själv och därmed hur man ser på sig själv. Pedagog B tillägger att det gäller både hur 

man känner psykiskt och fysiskt om sig själv, samt att känslan är föränderlig, vilket 

överensstämmer med det Stern (2011, s. 21) nämner gällande självbildens kontextberoende. 

Han menar att upplevelsen och känslan av sig själv kan variera i olika situationer, detta 

benämns som subjektskapande (Stern, 1991, s. 17). Pedagog A funderar kring vad som 

påverkar barns självbild och säger: 

 

När jag tänker utifrån barnen så blir det ju på ett helt annat sätt, tror jag. Jag tror inte 

de har samma filter som vi har kanske, utan jag tror att deras självbild ser väldigt 

annorlunda ut och att den är mer skör kanske. (Pedagog A). 

 

Alla pedagogerna berättar att omgivningen har en stor betydelse för hur ett barns ser på sig 

själv. Med omgivning menar de, vuxna, andra barn och miljö. Enligt min tolkning kan 

pedagogernas uppfattning kopplas till Sterns (1991, s. 17) tankar om att omgivande 

människors bemötande och miljöns utformning påverkar barns självbild, i och med 

antagandet om att självbilden är kontextberoende. I intervjuerna framkommer att just 

bemötande är viktigt. Hur vi människor är, samt agerar mot varandra, är för samtliga 

informanter avgörande för hur en människas självbild ser ut. Detta kan relateras till Sterns 

(1991, s.17) tankar om att varje möte ett barn har med människor och en miljö är avgörande 

för hur barnet känner för sig själv, beroende på hur människan eller miljön får barnet att 

uppleva sig. 

 

Om jag bemöter de negativt så blir ju deras självbild mer negativ också, tänker jag, 

om de inte är fruktansvärt stark i självkänslan. (Pedagog B). 

 

För att upprätthålla bra relationer till barnen anser samtliga pedagoger att det är av betydelse 

att få alla barn att känna sig sedda, att finnas nära barnen och stötta vid behov. Pedagog A 
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tillägger vikten av att visa barnen uppskattning som en naturlig del av vardagen, i tron om att 

det kan stärka barns självbild. På avdelningen där pedagog B arbetar, nämner de alltid alla 

barnens namn vid samlingen, även de som ej närvarar, för att på så sätt visa barnen att de ser 

dem. 

 

Gällande miljön lyfter pedagog C vikten av att utforma samt arrangera den så att barnen klarar 

av den. Hon anser att det ska finnas åldersanpassat, intressant material som barnen kan 

handskas med tillgängligt och att förskolepersonalen behöver ge barnen chansen samt tilltron 

att vara självständiga i miljön, samtidigt som de finns där vid behov. Vidare menar hon att när 

pedagoger hjälper barnen, talar man indirekt om för dem att de inte kan själva, då blir de 

också lätt lite hjälplösa. Det kan tolkas som att det blir en form utav subjektskapande utifrån 

Sterns (1991, s. 17) teorier. Om omgivningen bemöter ett barn som om barnet ej klarar sig 

själv, kan barnet i den situationen uppleva sig som en individ i behov av hjälp. Pedagog C 

förespråkar därför en miljö som barnen kan känna sig självständiga i, hon säger: 

 

Att man så långt som möjligt försöker ordna miljön så att den är så att de klarar av 

den. Får då blir det ju tryggt för oss och det blir tryggt för dem. För jag tror ju lugnare 

vi är ju mer känner ju dem att de klarar av det också. (Pedagog C). 

 

Intervjucitatet ovan tar upp kroppsspråkets betydelse, vilket stämmer in på Sterns (1991, s. 

144) tankar kring känslointoning, som innebär att ett barn kan känna av de vuxnas känslor. 

Vilket pedagog C lyfter fram gällande att lugna och trygga pedagoger med tilltro till barnen 

inger ett förtroende för barns kompetens. 

 

En tillåtande miljö framhåller även pedagog B fördelarna med. Hon förklarar att en miljö där 

barnen kan uppleva med alla sina sinnen ger barnen möjlighet att få syn på samt uppleva sig 

själva på ett bredare plan, vilket gynnar barnens utveckling. Både pedagog A och B pratar om 

att miljön ska vara tillåtande, även utifrån ett annat fokus, nämligen att den ska ge utrymme 

för alla barnens olikheter och att de ska få vara den personen de är och känna sig trygg i det. 

Vidare menar pedagog A att pedagoger därmed behöver anpassa utbudet efter detta. Hon 

tillägger också i samtalet kring hur arbetet bör se ut för att barnen ska känna sig trygga i 

miljön, att pedagogerna behöver vara trygga i sig själva och sin omgivning: 
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Jag tror att det är viktigt att jag själv som jobbar, om jag ska kunna skapa en trygg 

miljö, så känner jag att då måste också jag på något vis vara trygg i mig själv och ha 

någon slags, ja trygghet i arbetslaget men också trygghet med barnen, att jag känner 

att jag har någon grund att stå på, jag vet vad jag står för lite grann. (Pedagog A). 

 

Hur pedagoger kan främja barns självbild 

För att främja barns självbild menar samtliga intervjuade att förhållningssättet pedagoger har 

gentemot barnen behöver ses över och reflekteras kring, då det är avgörande för hur de 

bemöter barnen. Pedagog C förklarar mer ingående att pedagoger behöver reflektera kring vad 

de vill uppmärksamma, vad de vill lyfta och prata om, vad de vill se och vad de vill bekräfta 

hos barnen. Detta för att ha ett medvetet bemötande, där dess påverkan är genomtänkt. Stern 

(2011, s. 29) kallar detta för att reflektera över hur man selektivt intonar barnen, vilket är 

viktigt att göra, då bemötandet man väljer formar barnen. Vidare menar han att de vuxna är de 

som avgör vad som är tillåtet och inte, gällande uppförande i helhet, men också barnens 

känslor (Ibid). 

 

Jag tror att vi har stor betydelse för vilken bild de får utav sig själv när de blir äldre. 

Vi kan nog både lyfta och sänka många genom vårt förhållningssätt. (Pedagog C). 

 

Makt är ett område som både pedagog A och B tar upp under intervjuerna. De menar att det är 

nödvändigt för pedagoger att fundera över hur deras makt ser ut samt brukas och försöka 

bemöta barnen på ett respektfullt sätt och verkligen låta barnen föra sin talan och få 

inflytande. Detta kan ha samband med subjektskapandet Stern (1991, s. 17) skriver om, då det 

kan få barnen att känna sig som kompetenta individer. Vidare lyfter både pedagog A och B 

vikten av att bemöta alla barn med öppenhet, för att alla ska få vara den dem är och inte 

formas av strikta normer. Pedagog B säger: 

 

Det ligger mycket i att vi behöver ha kunskapen som vuxna också, för att barnen ska 

få en bra självbild av sig själv. Att de ska få se att det faktiskt finns olika sätt att vara, 

och att det är helt okej. Att de får vara den de känner att de är, istället för att vi ska 

styra in dem på att det finns bara t.ex. han och hon, eller du kan bara tycka om 

motsatt kön. (Pedagog B). 

 

Alla informanterna menar att pedagoger bör arbeta med att ge barnen positiv feedback när de 

gör och säger bra saker, att ge barnen en bekräftelse. Fokus bör enligt samtliga ligga på att 
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lyfta det positiva barnen gör istället för det negativa. Pedagog C relaterar till sig själv och 

säger: 

 

Ju mer man börjar fundera på feedback som man får utav andra människor, så kan 

man ju byggas till att bli positiv och ha en stark tro på sig själv, eller till att känna att 

man inte klarar något. (Pedagog C). 

 

I intervjun framkommer att pedagog C förespråkar vikten av att fokusera på det som är bra 

samt gott och lyfta de situationerna. Även detta kan kopplas till begreppet subjektskapande, 

genom positiv feedback får då barnet en positiv bild utav sig själv enligt Stern (1991, s. 17). 

Pedagog B berättar att de på hennes avdelning arbetar med en kompissol, där de sätter upp 

foton de tagit från situationer där barnen har gjort positiva handlingar, som till exempel hjälpt 

varandra klä av sig ytterkläderna. Dessa foton och situationer lyfter de tillsammans med hela 

barngruppen, för att bekräfta barnen och framhäva bra saker. Vidare förklarar hon att de också 

arbetat mycket med att barnen ska lära sig att säga stopp och känna rätten att få ha sin kropp 

ifred. Pedagog A pratar om att visa barnen uppskattning, att det ska vara en naturlig del av 

vardagen att till exempel säga: 

 

Men va roligt att se dig, vi har saknat dig när du har varit borta. (Pedagog A). 

 

Även vid en konflikt vill samtliga intervjuade pedagoger att fokus ska ligga på det positiva 

som barnen gör och alla är överens om att barnen aldrig ska behöva känna någon skuld eller 

skam. Detta kan relateras till Sterns (1991, s. 17) beskrivning av begreppet subjektskapande 

och kan tolkas som att barnen annars skulle uppleva sig själva som negativa. Pedagogerna 

samtycker också till att först låta alla inblandade barn göra sin röst hörd, alla ska få berätta sin 

uppfattning utav situationen och hur de tänkte, så att det som Stern (2011, s. 20-21) kallar 

intersubjektivitet kan uppstå, det vill säga att barnen och de vuxna kan dela förståelse för 

varandras tankar och intentioner. Samtliga informanter anser också att pedagogens roll vid en 

konfliktlösning är att hjälpa barnen sätta ord på deras upplevelse och stötta dem i att fundera 

ut hur de istället kan göra nästa gång de hamnar i en liknande situation. Pedagog A förklarar 

att hon inte vill att barnen ska tro att de kommer få skäll från pedagogerna vid en konflikt, 

utan att de ska veta att pedagogerna vill hjälpa dem att lösa situationen. Hon berättar att alla 

kan göra fel, vilket pedagogerna bör visa barnen. Ibland kan barn vara svåra att nå om 
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situationen är väldigt känsloladdad och då kan man behöva vänta en stund innan man pratar 

med barnen. Så här säger hon: 

 

Men jag kan tycka bara det här att lägga handen på någon när man försöker få 

kontakt gör jättemycket. För det är precis som att ”jag är inte här för att hitta en 

syndabock, utan jag vill veta vad som har hänt.”  (Pedagog A). 

 

I situationer som är känsloladdade finner pedagog A och C det väldigt betydelsefullt för barns 

självbild, att pedagogerna bekräftar och sätter ord på barnens känslor. Betydelse av lyhördhet 

lyfter pedagog A och förklarar att man får försöka läsa av vad barnen känner och bekräfta 

dem i det. Att vuxna tolkar barns känslor kallas känslointonation, enligt Stern (2011, s. 27-

28), han förklarar att bekräftelse samt namngivning av känslan hjälper barnet att hantera 

känslorna. Detta är också enligt Stern (2011, s. 20-21) en form av intersubjektivitet, där fokus 

ligger på att ha en gemensam förståelse för någons känslor. Vidare skriver Stern (2011, s. 29) 

att vuxna genom känslointoningen är avgörande för vilka känslor barnen tillåts uttrycka. 

Pedagog A förklarar att pedagogers känslobemötande kan få konsekvenser för hur barnet 

upplever sig själv, och hon säger: 

 

Jag påverkar ju barnen igenom att jag faktiskt talar om för dem att det är okej om du 

inte vill, eller det är okej om du inte riktigt vet. Eller, och just det här att man ändå 

kan få vara olika i det sätt som man reagerar inför någonting, vad det nu kan vara. 

(Pedagog A). 

 

Gällande tillsägelser som till exempel att ett barn ska sitta still på stolen eller inte slå 

andra, menar pedagog B att det är viktigt att utgå ifrån sig själv och berätta varför man 

vill att barnet ska göra på ett visst sätt. Om någon slår ett annat barn kan man berätta att 

det gör ont, försöka förmedla hur det känns för det andra barnet och fråga om man kan 

göra på något annat sätt istället. Tillsägelser kan relateras till det Stern (1991, s. 217) 

kallar selektiv intoning, där vuxna lär barnen vad som är tillåtet och ej. Pedagog B 

nämner ovan att den vuxna kan försöka förmedla hur andra barn känner om det är en 

konfliktsituation, vilket kan tolkas som en känslointoning, som Stern (2011, s. 27-28) 

beskriver hjälper barn att utveckla empati. 
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Pedagog A förklarar att när hon är ny på en arbetsplats försöker hon stå tillbaka lite då 

det kan vara svårt för ett barn att få en tillsägelse från en person som de inte känner så 

väl och inte är helt trygg med. Att stå tillbaka lite menar hon ger utrymme för henne att 

lära känna barnen, men också för barnen så att de kan lära känna henne. En tänkbar 

tolkning utifrån detta är att barn kan känna olika inför sig själv beroende på vem som 

bemöter och på vilket sätt det görs, det Stern (2011, s. 21) förklarar som 

subjektskapande. En tillsägelse kan relateras till det hans förklaring av ett negativt 

bemötande, vilket då kan ge barnet en negativ upplevelse utav sig själv, beroende på hur 

väl den vuxna och barnet känner varandra och hur bemötandet sker (Ibid.). 

 

För att bemöta barnen på ett bra sätt och främja deras självbild anser pedagog B att 

verksamheten behöver ha en väl utarbetad likabehandlingsplan som alla verksamma 

pedagoger är insatta i och håller levande i det dagliga arbetet. Likaså behöver pedagogerna ha 

kompetens gällande normer och arbeta för en bred norm där alla barns olikheter uppskattas 

och tillvaratas menar hon. 

 

Pedagogers bemötande av barns känslor 

Under denna rubrik presenteras resultatet från studiens observationer, uppdelat utifrån 

kategorisering. Den första kategorin består av situationer där barnens känslor 

uppmärksammas från pedagogernas sida och de sätter ord på dem åt barnen. Den andra 

kategorin tar upp de situationer där barnens känslor inte uttrycks lika väl från pedagogernas 

sida, utan mer fokus hamnar på att tydliggöra för barnen vad som är tillåtet och ej. Den tredje 

och sista delen tar upp situationer där pedagogerna valt att styra barnets känslor. Då studiens 

främsta intresse är att ta reda på hur pedagoger bemöter barnen i den vardagliga verksamheten 

och inte hur olika pedagoger gör det, kommer observationerna ej delas upp efter avdelning. 

 

Barnens känslor hamnar i fokus 

Vid ett observationstillfälle sitter en pedagog med ett barn i famnen som inte varit på 

förskolan på ganska länge. Pedagogen pratar samtidigt med ett annat barn bredvid om längtan, 

att man kan längta efter någon när det är ett tag sen man sågs. Barnet svarar: ”Jag har längtat 

efter (namnet på barnet i famnen)”. Pedagogen bekräftar genom att säga: ”Ja, du har längtat 

efter (namnet på barnet i famnen)”. Detta kan kopplas till det Stern (2011, s. 27-28) skriver 

om känslointoning, att barnet får känslorna bekräftade. Utöver detta tolkas det också ske ett 
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subjektskapande, som Stern (2011, s. 21) kallar det, för barnet i famnen som får en bild utav 

sig själv som efterlängtad, utifrån omgivningens reaktioner och kommentarer. 

 

Vid en annan situation sitter några barn vid ett bord med en pedagog och letar efter mandalas 

på Ipaden för att skriva ut, så att barnen kan fylla i dem. Ett barn pratar med pedagogen om att 

hitta Trolls. Pedagogen kan ej urskilja vad barnet säger och ber barnet upprepa. Sedan 

kommer ett annat barn gåendes mot bordet och då frågar pedagogen det barnet ifall hon vet 

vad Trolls är för något. Barnet svarar högt: ”Ja, det vet jag faktiskt!” och vänder sig om och 

går därifrån. Pedagogen säger: ”Nu tycker jag du lät lite arg”. Barnet vänder sig inte om, säger 

inget, utan fortsätter gå iväg. Även här kan ett samband ses mellan pedagogens 

uppmärksammande utav barnets känslor och det Stern (2011, s. 27-28) skriver om att avläsa 

och tona in känslor. 

 

Riktlinjer för barnen markeras 

Vid ett tillfälle under observationerna springer två barn efter varandra runt, runt på mattan och 

skrattar. Efter en stund övergår ett av barnens skratt till skrik och en pedagog går då fram och 

säger: ”Men (namnet på barnet som skrek)” och barnet slutar skrika. I den här situationen görs 

ingen form utav känslointoning (Stern, 2011, s. 27-28), barnens känslor berörs inte alls, utan 

fokus ligger på att tydliggöra för barnen att skrik vid lek inte är tillåtet. En selektiv intoning 

görs enligt Stern (1991, s. 217). Det kan tolkas som att ytterligare en selektiv intoning görs 

vid en annan situation, där ett barn är på väg till skrivaren för att hämta en färgläggningsbild 

som pedagogen har skrivit ut. Barnet springer och snubblar längs med vägen. Pedagogen 

säger då: ”Oj oj oj, vet du vad? Gå istället”. Barnet som klivit upp, går den resterande vägen. I 

denna observation berörs inte känslorna hos barnet, utan fokus från pedagogens sida är att 

barnet inte ska spinga. 

 

Det är påklädning inför utgång och i hallen börjar ett barn dra i ett annat barn, som börjar 

skrika. Pedagogen som är i hallen lyfter bort barnet som drog och fortsätter sedan hjälpa till 

med påklädningen. Detta påminner om situationen ovan, då fokus inte heller ligger på barnens 

känslor utan det som Stern (1991, s. 217) kallar för selektiv intoning görs. I detta fall vill inte 

pedagogen att barnen ska dra i varandra och lyfter därmed bort ett av barnen. Ingen 

bekräftelse görs gällande handlingen. 
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I en situation håller två barn på att leka tillsammans när ett annat barn kommer och försöker ta 

en leksak från ett utav barnen. När barnet inte lyckas ta leksaken slår denne till det andra 

barnet som då börjar gråta. En pedagog kommer dit och säger: ”Så där får man inte göra, du 

leker där borta” och pekar mot platsen där barnet lekte innan händelsen. Pedagogen tillägger 

också: ”Nu blev (namnet på slagna barnet) ledsen”. Barnet som slog, går långsamt därifrån 

efter tillsägelsen. Den sista meningen från pedagogen kan kopplas till det Stern (2011, s. 27-

28) kallar för känslointoning, dock sägs det riktat mot barnet som slog och inte mot den 

slagna. Barnet som slog får ingen bekräftelse på sina känslor utan en selektiv intoning sker 

från pedagogens sida gällande att det inte är okej att slåss, beteendet accepteras ej av 

pedagogen i enlighet med Sterns (1991, s. 217) synsätt. 

 

Pedagogerna försöker styra barnens känslor 

Här presenteras två olika situationer där barnens känslor styrs på olika sätt. I den första 

beskrivna situationen är den styrande faktorn mer påtaglig än i den andra. 

 

Under en observation blir ett barn lämnat utav sin mamma på förskolan och börjar gråta under 

överlämningen. En pedagog tar upp barnet i famnen och efter en stund säger pedagogen: 

”Åh.. är det är sån dag idag?”. Pedagogen går omkring en stund med barnet i famnen som 

efter ett tag slutar gråta. Omgivningens bemötande påverkar hur vi känner för oss själva som 

person, vilket Stern (2011, s. 21) benämner subjektskapande. Här framställs barnet utifrån en 

händelse, att ”det är en sån dag idag”, en generalisering görs från pedagogens sida. 

Förväntningar på barnet blir att fler situationer med gråt väntas, utifrån Sterns (2011, s. 21) 

tolkning av barns självbild. Efter ett tag börjar samma barn att gråta igen och en pedagog tar 

upp barnet i famnen och frågar om de inte ska gå och titta på vad några andra barn håller på 

att bygga. Därefter går pedagogen in med barnet i ett annat rum. Nästan direkt när barnet för 

andra gången börjar gråta, sker en enligt Stern (1991, s. 159-160) styrande intoning där 

barnets känsla försöker avledas, så att barnet slutar gråta. I denna situation försöker fokus 

läggas på att fånga upp barnets intresse gällande hur några barn håller på att bygga. 

 

Även vid ett annat observationstillfälle börjar ett barn gråta vid lämning på förskolan, en 

pedagog tar då upp barnet i famnen, pratar med barnet och håller nära. Känslorna 

uppmärksammas och bekräftas genom att pedagogen frågar barnet: ”Längtar du efter mamma 

och pappa?”. Barnet fortsätter gråta och en annan pedagog kommer in i rummet och frågar om 

det är på grund utav sorg eller smärta. Pedagogen som håller barnet svarar då: ”Det är sorg i 
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hjärtat, (namnet på barnet) är ledsen”. Situationen kan tolkas som att pedagogen visar barnet 

att det är okej att vara ledsen genom att tillåta barnet gråta, vilket Stern kallar för att en 

selektiv intoning görs (Stern, 1991, s. 217). Likaså benämns känslorna vid namn och 

bekräftas, något som kallas för känslointoning (Stern, s. 2011, s. 27-28). Barnet gråter 

ytterligare en stund och efter ett tag riktas barnets blick mot en annan del av rummet och 

barnet går iväg. Senare kommer barnet gråtandes gående i rummet, samma pedagog möter 

barnet och frågar: ”Saknar du fortfarande mamma och pappa?” och tar emot barnet i famnen. 

Efter en stund säger pedagogen entusiastiskt: ”Ska vi gå och titta på vad de andra barnen 

gör?” och går iväg med barnet. Senare under dagen börjar barnet gråta igen och en annan 

pedagog lyfter upp barnet i famnen och säger: ”Du ser olycklig ut”, efter en stund frågar hon: 

”Ska vi gå och se om vi kan få igång Babblarna?”. När pedagogerna i denna observationen 

uppmuntrar barnet som vid flertalet tillfällen gråter till att göra något annat, försöker de 

avleda barnets känslor, vilket Stern (1991, s. 159-160 kallar för styrande intoning. Tolkningen 

om att de försöker avleda känslorna görs utifrån att pedagogerna försöker rikta barnets fokus 

mot någonting annat, vad de andra barnen gör och ifall de kan starta ett videoklipp med 

Babblarna på en Ipad. 

 

Sammanfattning 

Resultatet i studien visar att pedagogerna inom förskolan anser att omgivningen, bestående av 

människorna runt omkring, samt miljön, påverkar hur barnens självbild ser ut, hur de känner 

sig och hur trygga de är. De menar att verksamma pedagoger inom förskolan kontinuerligt 

behöver reflektera kring sitt förhållningssätt, hur de bemöter barnen, arbetar kring normer och 

sitt brukande av makt. Vidare visar resultatet också att barns känslor ofta bekräftas och 

omnämns utav pedagogerna, samt att det också finns tillfällen då de avstyrs. 

 

DISKUSSION 

I följande avsnitt kommer först en metoddiskussion därefter en resultatdiskussion att 

presenteras. I resultatdiskussionen kommer studiens resultat knytas ihop med den tidigare 

forskningen och bakgrunden. 

 

Metoddiskussion 

Det fanns en svårighet i att hitta tidigare genomförd forskning med hög relevans för studiens 

utvalda område. Detta påverkade studien och fokus riktades mot att söka svar på hur 
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pedagoger tänker kring vad som gynnar barns självbild, istället för att vara mer inriktad mot 

hur barn påverkas utav sin självbild. 

 

Valet av att använda intervju, gav en djup förståelse såsom Bjørndal (2005, s. 90) 

förespråkade. En intervjuguide skapades med inspiration från Sterns (1991, 2011) teori, vilket 

har påverkat intervjuns riktning. Samtidigt var frågorna öppet formulerade, berörde ett 

område och lämnade på så sätt stort utrymme för pedagogernas egna tankar. Frågorna kunde 

ha varit mer slutna, då hade fler intervjuer kunnat genomföras och en mer generell bild 

erhållas, men för att nå ämnet i studien på djupet var öppna frågor passande, vilket Patel och 

Davidsson (2011, s. 14) beskriver ger en djupare förståelse.  

 

Ljudupptagningen visade sig vara väldigt betydelsefull, då det transkriberade materialet 

visade och gav ett mycket fylligare samtal än vad anteckningarna gjorde. Utan 

ljudupptagningen skulle mycket värdefulla tankar gått förlorade, samtidigt som 

anteckningarna var bra då de underlättade möjligheten att ställa följdfrågor under intervjun. 

Anteckningarnas nackdel enligt Bjørndal (2005, s. 98) är att det tar fokus och kan störa, men 

tolkningen utifrån denna studie var att fördelarna övervägde detta, i och med att pauserna det 

innebar gav informanten tid att tänka efter. Samtidigt fanns en risk att någon av pedagogerna 

kände sig störd utav det under intervjuns gång, vilket i så fall kan ha påverkat resultatet. 

 

Observationerna hade fokus på hur pedagogerna bemöter barns känslor och var ett bra verktyg 

för att få syn på detta, vilket Patel och Davidsson (2011, s. 91) förespråkade. Det som dock 

har påverkat resultatet väldigt mycket är att förfrågningsblanketterna gällande barns 

medverkan ej lämnades in från många föräldrars sida, vilket gjorde att antalet barn som fick 

medverka i studien var begränsat. Ytterligare en påverkande faktor var att situationerna av 

intresse inte bara inkluderade ett barn, utan även en pedagog och känslor. Resultatet 

påverkades därmed inte bara utav att få barn deltog, utan också utav att en pedagog behövde 

närvara med barnen. När några utav barnen var i olika rum med dörren stängd fanns det vid 

något tillfälle endast ett barn som fick observeras, vilket var problematiskt och empirin blev 

därmed tunn. Valet att vara en icke deltagande observatör som Patel och Davidsson (2011, s. 

100) kallar det, tolkas ändå ha varit det bästa alternativet för att uppnå studiens syfte, även 

fast det innebar att färre barn kunde överblickas, i och med att pedagoger behövde närvara.  
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Observationsschemat som användes i studien utformades utefter Sterns (1991, 2011) teori. 

Detta har påverkat åt vilket håll fokus riktats vid observationerna och kunde sett annorlunda 

ut om metoden istället skulle varit att anteckna fritt eller om situationerna skulle tolkats 

utifrån ett annat perspektiv. Observationsschemat var till hjälp att strukturera upp empirin, 

men det var svårt att hinna anteckna allt och händelser samt detaljer riskerades att ha missats. 

Videofilmning hade enligt min tolkning varit ett bättre alternativ för att uppnå studiens syfte 

och situationerna kunde då kanske ha återgetts än mer detaljerat. Detta valdes bort, då 

situationerna av intresse karakteriserades utav känslouttryck, vilket kan relateras till det 

Bjørndal (2005, s. 143) menar gällande att en observation aldrig ska påverka ett barn negativt 

eller utsätta dem för en påfrestande situation. Under observationerna riktades fokus mot att 

kontinuerligt upptäcka när barnen ej önskade deltaga, vilket gjordes genom att ständigt avläsa 

barnens kroppsspråk och ageranden. Om ett barn hade visat på ett obehag inför att bli 

observerad hade observationen upphört, detta inträffade dock inte under studien. 

 

Utöver det kan mina tolkningar samt värderingar ha påverkat resultatet utav arbetet, då 

tidigare erfarenheter enligt Bjørndal (2005, s. 30) styr en människas uppfattningar, men det 

viktiga är att medvetenheten har funnit där och reflektioner har skett under studiens gång. 

 

Utifrån studiens resultat kan inga generella slutsatser dras, i och med att studien har en 

kvalitativ inriktning, vilket Patel och Davidsson (2011, s. 14) menar ger en djupare förståelse 

utav ett visst område, men det är kontextbundet. Resultatet gäller därmed endast för denna 

studie och är inte övergripande för alla förskolor och pedagoger. 

 

Resultatdiskussion 

I detta avsnitt kommer först en diskussion gällande intervjuresultatet i förhållande till den 

tidigare forskningen och bakgrunden att presenteras. Där berörs hur pedagogerna reflekterar 

kring samt arbetar utifrån betydelsen de har för barns självbild. Därefter diskuteras 

observationsresultatet som mer fokuserar på hur pedagoger bemöter barnens känslor. Då 

fokus ligger mer på att få en mer övergripande bild av hur pedagogerna bemöter barnen, är 

relevansen med att jämföra mellan intervjuerna och observationerna inte utav intresse. 
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Självbilden påverkas utav omgivningen 

Av denna studie framgår att barns självbild påverkas utav omgivningen, vilket gör den 

kontextberoende, det betyder att självbilden varierar beroende på hur den rådande 

omgivningen ser ut, vad och vilka som finns där. Detta överensstämmer med det Skolverket 

(2016, s. 26) skriver, gällande att omgivningen är avgörande för barnens känsla för sig själv, 

vilket i sin tur påverkar barnets utveckling. Vidare menar de att trygghet är grunden för att 

erhålla en positiv självbild, vilket flera av de intervjuade pedagogerna lyfte vikten av i 

studien. Därmed kan detta tolkas som att omgivningens roll i förskolan är av största vikt, inte 

bara för att barnen ska må bra, utan även ur ett pedagogiskt perspektiv. 

 

I denna studie framkommer att begreppet omgivning har två olika betydelser för de 

intervjuade pedagogerna. Omgivningen är dels människorna som finns runt omkring, det kan 

vara andra barn eller vuxna och det är avgörande hur deras bemötande ser ut. Omgivningen 

innebär också miljön, vilket pedagog C i intervjun menar kan handla om huruvida den är 

anpassad efter barnen eller inte. En miljö som ej är utformad efter barnen, kan i enlighet med 

det Nordin-Hultman (2004, s. 184, 191) visar i sin studie, ge upphov till bland annat 

koncentrationssvårigheter hos barnen. Detta tolkas i sin tur kunna relateras till det Stern 

(1991, s. 17) kallar för subjektskapande, att hur miljön är utformad påverkar huruvida barnet 

kommer uppleva sig själv som en positiv eller negativ individ vid det specifika tillfället som 

råder. 

 

Människor runt omkring påverkar, menar Sener och Cimete (2016, s. 2016, s. 89) som i sin 

studie visar på att mödrars självkänsla har betydelse för hur barnets beteende ser ut. Det 

förändras enligt dem i takt med mammans självkänsla (Ibid.). Detta kan betyda att pedagogers 

självbild har betydelse för hur barnen agerar i förskolan, vilket Juul och Jensen (2003, s. 62) 

skriver om. Under intervjuerna lyfte samtliga pedagoger vikten av bemötandet från 

pedagogernas sida, att det är något som påverkar hur barnets självbild ser ut. Enligt Juul och 

Jensen (2003, s. 64) finns ett samband mellan ageranden och självbilden. Författarna menar 

att en sämre självbild kan uttryckas genom inåtvändhet eller utåtvändhet, därav det första 

kännetecknas av blyghet och det sistnämnda utav ett mer konkurrensinriktat uttryckssätt 

(Ibid.). 

 

I studien framgår från samtliga intervjuade att barnen bör bemötas på ett positivt sätt för att 

självbilden ska vara bra. De lyfter vikten av att ge positiv feedback när barnen gör eller säger 
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bra saker och undvika att skälla på något barn, de är överens om att pedagoger aldrig ska 

döma eller skuldbelägga någon. Detta kan kopplas till Juul och Jensens (2003, s. 63) tankar 

kring att bedömningar av barn har en negativ inverkan på barns självbild, vilket Westling 

Allodi (2000,s. 73, 75) påvisar i sin studie. Samtidigt menar Juul och Jensen (2003, s. 225, 

232) att pedagoger överlag behöver vara aktsamma när det kommer till att värdera barnen 

utifrån deras ageranden och prestationer, då barnen genom det, kan börja ifrågasätta sitt egna 

värde. Vidare skiljer författarna också mellan att berömma och bekräfta, då berömmet främst 

påverkar självförtroendet, medan bekräftelse kan stärka barnens självbild (Juul & Jensen, 

2003, s. 63). Förskolan ska i enlighet med Lpfö 98 (rev. 2016, s. 7) arbeta mot att ge barnen 

en positiv självbild. Därmed kan bekräftelse tolkas vara ett nödvändigt inslag i vardagen för 

att nå strävandemålen som förskolan har. 

 

Både pedagog A och C nämner bekräftelse som en betydelsefull faktor för att främja barns 

självbild, de lyfter främst upp situationer med känslor inblandade. Båda pedagogerna menar 

att det är viktigt att läsa in barnens känslor och sätta ord på dem, som Stern (2011, s. 27-28) 

kallar känslointoning. Detta hjälper barnen att få ord på upplevelsen de känner inom sig, 

menar Juul & Jensen (2003, s. 126, 225-227), som tillägger att om inte känslointoning sker lär 

sig barnet att ta avstånd ifrån de specifika känslorna. Att bekräfta och benämna barns känslor 

kan därmed i stöd utav detta, ses som en nödvändighet för att barnen ska lära känna sig själva 

och lära sig att det är okej att uttrycka känslor. Ytterligare en faktor som studien visar har 

betydelse för barnens självbild är enligt pedagog A och C att barnen ska känna trygghet. Båda 

menar att förutsättningen för det, är att pedagogerna är trygga i sig själva men också i 

verksamheten. Att barnen ska få känna sig trygga är enligt Lpfö 98 (rev. 2016, s. 9) en 

grundsten för ett barns utveckling. Vidare skriver Läroplanen för förskolan också om vikten 

av att pedagoger visar barnen uppskattning, vilket kan relateras till det pedagog A tänker 

kring att uppskattning kan stärka barns självbild. 

 

I intervjuerna lyfte två utav pedagogerna upp vikten av att bemöta alla barn med en öppenhet, 

att inte låta strikta normer forma verksamheten. Detta kan relateras till Palla (2011, s. 91, 156) 

som skriver att barn är olika och ska tillåtas vara det. Om exempelvis miljön utformas efter 

vad barnen ”borde” kunna, kanske det inte finns ett passande alternativ för alla och ett barn 

kan framställas samt känna sig som bristande (Ibid.). Miljöns betydelse för hur barnen 

uppfattar sig själva, skriver också Nordin-Hultman (2004, s. 23) om, vars studie stödjer Pallas 

slutsatser, genom att visa på att förskolans miljö kan ge barn svårt att koncentrera sig om inte 
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utformningen passar alla barnen. Vilket kan ses som ytterligare ett exempel på hur miljön kan 

få barnet att känna sig bristande. I Westling Allodis (2000, s. 73, 75) studie påvisas att barn 

som är i behov av stöd, har en lägre akademisk självbild än andra barn. Detta kan tolkas som 

att normerna som råder på en förskola har betydelse för hur barnen värderar sig själva och 

känner kring sig själva som individer, med andra ord har det betydelse för vad Stern (1991, s. 

17) kallar deras subjektskapande. En slutsats utifrån detta är att det viktigt att arrangera miljön 

så den är utformad efter barnen, samt att det finns utrymme för gränsöverskridande normer, 

att vara olika. 

 

Att utforma miljön efter barnen så att de självständigt klarar av den, lyfter pedagog C i 

intervjun. Hon menar att pedagoger behöver ge barnen chansen att klara sig i miljön, att ge 

dem tilltron. Detta kan med hjälp av Pallas (2011, s. 91, 156) studie tolkas som att om barnen 

klarar miljön, erövrar de en positiv bild utav sig själva och de får en tilltro till sig själva. Det 

kan också relateras till det Juul och Jensen (2003, s. 119, 244) skriver om att pedagogerna på 

förskolan behöver bemöta barnen som självständiga och kompetenta personer, för lärandets 

bästa. 

 

Gällande människorna i omgivningen visar resultatet att bemötandet har en avgörande roll för 

hur ett barns självbild ser ut. Enligt Skolverket (2016, s. 29) påverkar pedagogens 

övergripande förhållningssätt och dennes syn på normer hur bemötandet sker. Detta stärker 

det de intervjuade säger gällande förhållningssättet, att pedagoger ständigt behöver reflektera 

kring hur de bemöter barnen, vilka normer som råder samt hur de använder sig utav makt. 

Vilket kan relateras till det Juul och Jensen (2003, s. 119, 244) skriver om att barnen behöver 

bemötas som självständiga och kompetenta personer då det optimerar lärandet. I denna studie 

tolkas detta som att pedagogerna behöver ha en medvetenhet kring hur de agerar och vilka 

konsekvenser det får för barnen samt verksamheten. Denna nödvändiga medvetenhet erhålls 

enligt studiens resultat, när man kritiskt granskar sig själv. 

 

Pedagogernas bemötande av barnens känslor 

Under intervjuerna framkom att två utav informanterna ser en stor vikt i att barns känslor blir 

bekräftade och erkända. Observationerna visar att pedagogerna ofta bekräftar barns känslor 

samt intentioner och att det skiljer sig lite olika kring hur utförligt detta görs. I de situationer 

där känslorna inte nämns lika väl och i vissa fall inte alls, lägger pedagogen mer fokus på att 

markera vilka riktlinjer som gäller på förskolan, det Stern (1991, s. 217) kallar för selektiva 
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intoningar. Till exempel vid en situation springer några barn runt på en matta och skrattar, när 

ett av barnen sedan skriker till, något som kan tolkas som ett glädjetjut, får barnet en 

tillsägelse, en markering för att agerandet inte var okej. Detta kan relateras till det Juul och 

Jensen (2003, s. 126, 225-227) menar, nämligen att när barn inte tillåts att fullt uttrycka sina 

känslor, kan det leda till att barnet lär sig att det inte är okej att vara glad och springa runt. 

Denna situation kan också kopplas till det Palla (2011, s. 91, 156) skriver om att barnet 

upplever sig själv i relation till miljön, Stern (2011, s. 21) kallar det för subjektskapande. 

Barnet kan, relaterat till denna teori och tidigare forskning ha upplevt sig själv som positiv 

och glad, fram tills tillsägelsen, som markerade att det inte var okej att agera och känna så. 

 

Två utav observationstillfällena visade på situationer där barnens känslor blev styrda på olika 

sätt. Enligt Juul och Jensen (2003, s. 126, 225-227) behöver pedagogerna bekräfta och sätta 

ord på barnens känslor, för att ge barnen en bättre självbild, om känslor inte bekräftas blir 

effekten motsatt. Lpfö 98 (rev. 2016, s. 7) menar att pedagoger ska hjälpa barnen mot en bra 

självbild. Detta talar för att pedagogerna bör bekräfta barnens känslor i förskolan. Vid en 

situation, överlämnades ett gråtandes barn från mamman till förskolan och pedagogen sa då: 

”Åh… är det en sån dag idag?”. Barnets känslor lyftes ej. När barnet efter en stund började 

gråta igen gick pedagogen med barnet i famnen nästan direkt in i ett annat rum för att titta på 

vad några barn byggde. Detta kan relateras till det Juul och Jensen (2003, s. 126, 225-227) 

skriver om att barnet kan i dessa situationer lära sig att de känslorna ej ska uttryckas. Detta 

stödjer även Stern (1991, s. 159) som menar att denna form av styrande intoning kan förändra 

barns beteenden. 

 

Ytterligare vid en observation styrs ett barns känslor vid två tillfällen. Barnets känslor 

uppmärksammas vid varje känslouttryck och pedagogerna pratar om det med barnet, om 

längtan, sorg och ledsenhet. När barnet för andra gången börjar gråta uppmärksammar en 

pedagog barnet och frågar: ”Saknar du fortfarande mamma och pappa?”, hon tar sedan upp 

barnet i famnen. Efter en stund frågar pedagogen: ”Ska vi gå och titta på vad de andra barnen 

gör? och går iväg med barnet. Vid tredje tillfället där barnet börjar gråta tar en pedagog upp 

barnet i famnen och säger: ”Du ser olycklig ut” och efter en stund frågar hon: ”Ska vi gå och 

se om vi kan få igång Babblarna?”. Denna situation kan också tolkas som en styrande 

intoning (Stern, 1991, s. 159), där pedagogen slutligen försöker distrahera barnet. 
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Tolkningen utifrån detta är att den senast nämnda situationen, där barnets känslor bekräftades, 

fick namn och slutligen styrdes, är bättre för barnets skull, i och med att barnet först fick hjälp 

att förstå sina känslor, än situationen där barnets känslor ej bekräftades. Detta kan relateras till 

det Stern (1991, s. 217) skriver om att pedagogerna genom styrningen, väljer vilka känslor de 

vill bemöta, vilket formar barnet och skapar riktlinjer gällande hur det är okej att bete sig samt 

vilka känslor som får uttryckas och ej. 

 

SLUTSATSER 

Syftet med studien är att bidra till kunskap om hur verksamma pedagoger arbetar med 

bemötandet av barnen i förskolan, utifrån betydelsen de vuxna har för barns självbild. Syftet 

anses ha uppnåtts genom de observationer och intervjuer som genomförts och resultatet utav 

dessa. 

 

Studien visar att pedagogers förhållningssätt är av största vikt för hur barns självbild ser ut. 

Det framkommer att pedagogerna anser det är viktigt att bekräfta och få alla barn att känna sig 

sedda i förskolan, då det får dem att känna sig uppskattade och trygga. Resultatet visar också 

att deras bemötande med barnen i olika situationer, såsom konflikter eller vid känslouttryck 

påverkar hur barnet upplever sig själv och formas som individ. Vidare framgår att 

pedagogernas syn på, samt val av utformning i miljön också har en avgörande betydelse för 

barns självbild. Genom att en för svår miljö kan få barnen att känna sig som bristande. Som en 

utav de intervjuade pedagogerna sa: ”Vi kan nog både lyfta och sänka många genom vårt 

förhållningssätt.” 

 

FÖRSLAG PÅ FORTSATT FORSKNING 

Denna studie är inriktad mot hur pedagoger bemöter barn i förskolan och hur de anser det är 

viktigt att arbeta för att barnen ska kunna utveckla en positiv självbild. Det skulle vara 

intressant att genomföra fortsatt forskning med ett fokus mot hur självbilden påverkar ett barn 

och hur verksamma pedagogers medvetenhet kring detta ser ut. Enligt min erfarenhet är 

kunskapen inom detta område bristfällig och därmed skulle det vara otroligt betydelsefullt 

med mer forskning inom självbildens betydelse, så att kompetensen kan öka. Vi inom 

förskolan ska alltid enligt Skollagen (2010:800, kap. 1, §10), utgå ifrån det som är bäst för 

barnen och då behöver vi besitta en så bred kompetens som möjligt. 
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BILAGA 1 INFORMATIONSBREV VÅRDNADSHAVARE 

 

 
 

Information om fältundersökningar som berör pedagogers bemötande av barnen 
Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. 

 

Hej! 

Mitt namn är Marie Hyttsten och jag håller för tillfället på att genomföra mitt examensarbete 

inom förskollärarutbildningen. Syftet med den kommande studien är att vinna kunskap om 

hur verksamma pedagoger arbetar med bemötandet av barnen i förskolan, utifrån betydelsen 

de vuxna har för barns självbild. Det finns inte så mycket forskning kring hur förskolor 

arbetar med detta, så intentionen jag har, är att studien ska bidra till en ökad medvetenhet om 

hur självbilden formas av omgivningen. 

 

Studien riktar sig mot två förskolor och alla dess barn, vars vårdnadshavare har tillåtit att 

medverka, kan komma att ingå i ett observationstillfälle under december månad. Observation 

kommer ske under en heldag per medverkande förskoleavdelning. Dessa tillfällen kommer 

dokumenteras skriftligt i form av fältanteckningar, som endast jag och min handledare 

kommer ha tillgång till.  

 

Allt insamlat material kommer att behandlas konfidentiellt, varken medverkande barn, vuxna 

eller förskolorna kommer att kunna vara identifierbart. Efter arbetet blivit godkänt kommer 

allt insamlat material att förstöras. 

 

Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Högskolan Dalarna. Ditt 

deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande 

utan närmare motivering. Om du är villig att låta ditt barn deltaga i undersökningen vänligen 

fyll i den bifogade blanketten och lämna till personalen på förskolan senast onsdagen den 

30/11. 

            

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga. 

 

XXXXXX 2016-11-24 

 

 

 

Marie Hyttsten 

Student på förskollärarprogrammet vid Högskolan Dalarna 

XXXXX 

XXXXX 

 

Sanna Bäcke 

Handledare vid Högskolan Dalarna 

sba@du.se 
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Vi samtycker till att vårt barn ……………………………….. deltar i studien i enlighet med 

det ovanstående. 

 

 

 

                        JA      NEJ 

    

 

Vårdnadshavare 1:          Vårdnadshavare 2: 

 

 

……………………………………………     ………………………………………….. 

Namn           Namn 

 

 

…………………………………………. ..      …………………………………………... 

Ort & Datum           Ort & Datum 

 

 

…………………………………………. ...     …............................................................... 

Underskrift           Underskrift  
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BILAGA 2 INFORMATIONSBREV PEDAGOGER 

 

 
 

 

Information om fältundersökningar som berör pedagogers syn på barns självbild 
Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. 

 

Mitt namn är Marie Hyttsten och jag genomför nu mitt examensarbete inom 

förskollärarutbildningen. Syftet med den kommande studien är att vinna kunskap om hur 

verksamma pedagoger arbetar med bemötandet av barnen i förskolan, utifrån betydelsen de 

vuxna har för barns självbild. Det finns inte så mycket forskning kring hur förskolor arbetar 

med detta, så intentionen är att studien ska bidra till en ökad medvetenhet om hur självbilden 

formas av omgivningen. 

 

Studien riktar sig mot två förskolor och alla dess pedagoger tillfrågas här om medverkan i 

observationer som kommer ske under en hel dag per avdelning. Dokumentationen kommer 

ske skriftligt i form av fältanteckningar. För att få en djupare insikt kommer även en intervju 

per avdelning att genomföras. Intervjun kommer dokumenteras med hjälp av ljudupptagning 

och beräknas ta ca. 30-60 minuter, frågorna kommer att skickas till den berörda dagen innan. 

Återkoppling kommer sedan ske när intervjun är sammanställd. 

 

Allt insamlat material kommer att behandlas konfidentiellt, varken medverkande eller 

förskolorna kommer att kunna vara identifierbara. Efter arbetet blivit godkänt kommer allt 

material att förstöras. 

 

Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Högskolan Dalarna. Ditt 

deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande 

utan närmare motivering. 

 

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga. 

 

XXXXXX 2016-11-24 

 

 

 

Marie Hyttsten 

Student på förskollärarprogrammet vid Högskolan Dalarna 

XXXXX 

XXXXX 

 

Sanna Bäcke 
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BILAGA 3 OBSERVATIONSSCHEMA 

 
Observationsschema som berör hur pedagogerna bemöter barnens känslor. 

 

Situation 
Uppmärksammar 

känslorna 

Sätter ord på 

känslorna 

Försöker avleda 

känslorna isf 

när? 

Övrigt 
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BILAGA 4 INTERVJUGUIDE 

Intervjuguide gällande hur pedagogerna anser att man kan arbeta för att förskolan ska vara en 

trygg miljö för barnen där de känner sig uppskattade. 

 

 

 Vad betyder begreppet självbild för dig? 

 

 På vilka sätt tror du att ett barn kan påverkas av omgivningen? 

 

 På vilka sätt tycker du det är viktigt att arbeta för att skapa en trygg miljö för 

barnen? 

 

 På vilka sätt tycker du det är viktigt att arbeta för att skapa en miljö där varje barn 

blir sedd? 

 

 Hur tycker du det är viktigt att tänka i arbetet för att varje barn ska få en positiv 

självuppfattning/bild om sig själv? 

 

 Vad tycker du är betydelsefullt att tänka på vid en konfliktlösning/tillsägelse för 

att inget barn ska få uppleva sig själv som negativ? 

 

 

 

 Följdfrågor: 

- På vilket sätt menar du? 

- Kan du berätta mer? 

- Hur tänker du då? 

- Vad tycker du om detta? 

- Om du fick bestämma? 

- Hur kommer det sig? 

- Hur vet du/man? 

 


