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Sammanfattning 
I denna studie redogörs för hur förskollärare arbetar för att barn ska skapa tilltro till sin egen 

förmåga och om deras arbete varierar mellan yngre och äldre barn. Detta har undersökts 

genom intervjuer av fem förskollärare, som arbetar på samma förskola. Studien har 

genomförts utifrån den sociokulturella teorin och begreppen appropriering samt proximal 

utvecklingszon, där fokus har legat på hur förskollärare arbetar för att barn ska skapa tilltro 

till sin egen förmåga. 

 

Av studien har framgått att förskollärare spelar en stor roll i barns skapande av tilltro till sin 

egen förmåga. Hur förskollärare agerar i mötet barn spelar en stor roll för barns tilltro till sin 

egen förmåga och självkänsla. En av de intervjuade förskollärarna betonade exempelvis hur 

små saker kan ha stor betydelse. Saker som för vuxna är lätta kan vara svåra för barn, 

eftersom vuxna är mer kompetenta. Flera av förskollärarna poängterar även att ålder och 

förmåga inte alltid går hand i hand, utan att barns förmåga är personlig och inte nödvändigtvis 

bestämd av ålder. 
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INLEDNING 
I Läroplan för förskolan (Lpfö 98, rev. 2016, s. 11) står framskrivet att förskolan ska sträva 

efter att varje barn utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga. I Lpfö 98 (rev. 

2016, s. 11) står det också att arbetslaget ska ta vara på barns vetgirighet, vilja och lust att lära 

samt stärka barns tillit till den egna förmågan. Såväl pedagog som förälder som möter barn 

har troligtvis hört uttrycket ”jag kan själv”. Uttrycket i fråga kommer ifrån att barnet har en 

inneboende strävan att få klara saker på egen hand, att få försöka flera gånger och sedan 

känna att han eller hon lyckas och utvecklas. Min upplevelse är att förskolans vardag kan vara 

stressig och pedagogens syn på och arbete med barnet som självständigt och kompetent då 

kan bli haltande, och där finns chans att man hejdar barnets tro på sig själv. 

 

Under mina praktikperioder i förskollärarutbildningen har jag uppmärksammat att variationen 

kan vara stor kring hur förskollärare arbetar för att skapa till barns egen förmåga. Detta väckte 

mitt intresse kring hur förskollärare i fråga tänker kring detta ämne, och sedermera hur de 

också jobbar med det. Variationen i hur man arbetar verkar vara stor, vilket gör 

undersökningsområdet än mer intressant. Emilsson och Pramling Samuelsson (2012) 

beskriver hur sättet vi ser på barn på senare tid har genomgått ett paradigmskifte, där man 

tidigare såg på barn som generella, samtidigt som man nu ser varje barn som unikt med 

speciella förmågor och kompetenser. Detta återspeglas i förskolans läroplan (Lpfö 98, rev. 

2016), som genomsyras av att barn ska känna tilltro till sin egen förmåga. Barnet är alltså inte 

generellt, utan det har en egen förmåga, som är unik och speciell.  

 

Ibland kan det också finnas en utmaning i tron på yngre barns förmåga, och kanske tror man 

ibland för mycket på de äldre barnens förmåga. Min erfarenhet är att förskollärare har lättare i 

tron på äldre barn än yngre barn. Yngre barn blir burna av vuxna, medan det äldre barnet får 

höra: ”du orkar”. Yngre barn blir matade, medan äldre barn blir ombedda att ha bra 

bordsskick. Denna studie kommer både ha fokus på hur förskollärare arbetar för att barn ska 

skapa tilltro till sin egen förmåga, och om detta arbete skiljer sig mellan arbete med yngre 

kontra äldre barn på förskolan. I denna underökning är yngre barn sex månader – tre år, och 

äldre barn omfattar barn som är från tre år upp till sista året på förskolan, när de är sex år. 

  

SYFTE 
Syftet med denna studie är att undersöka hur förskollärare arbetar med barns tilltro till sin 

egen förmåga och om detta arbete varierar beroende på barnens ålder. 

 

BAKGRUND 
I bakgrunden beskrivs den teoretiska utgångspunkten för studien, Lev Vygotskijs 

sociokulturella teori. Här finns en redogörelse för vad olika begrepp inom denna teori betyder 

och hur dessa begrepp är relevanta för studien. Efter den teoretiska utgångspunkten redogörs 

för tidigare forskning inom ämnet och detsamma gäller här, den tidigare forskningen knyts an 

till studiens syfte och dess frågeställningar, för att stärka relevansen. Tidigare forskning lyfter 

fram tilltro till sin förmåga, begreppet ”det kompetenta barnet”, dokumentation som redskap i 

ämnet och barnsynens betydelse för tilltron till barns förmåga. 
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Teoretisk utgångspunkt 

Teoretisk utgångspunkt för denna studie är Lev Vygotskijs sociokulturella teori, som enligt 

Säljö (2015, ss. 90-91) ser människan som en biologisk, social, kulturell och historisk varelse. 

Lev Vygotskij var en ung forskare inom utvecklingspsykologin under det tidiga 1900-talets 

revolutionära Ryssland, och han har haft stor inverkan på forskning om lärande. I och med att 

han både såg människan som biologisk samt social, går det inte bortse från någon av dem. Ser 

man människan som endast biologisk varelse, bortser man från hur vi formas av yttre faktorer, 

medan om man ser på människan som endast formad av sin omvärld, ignorerar man de 

grundläggande förutsättningar vår kropp ger oss (Säljö, 2015, ss. 90-91). Barn i allmänhet, 

och förskolans barn i synnerhet, är därav barn som har mycket i ryggsäcken. Alla barn har 

grundläggande och biologiska förutsättningar och förmågor, och även en ryggsäck som är 

påverkad av yttre faktorer, så som familj, levnadsförhållanden och uppväxtmiljö. Detta 

betyder att förskolans praktik möter barn med olika förmågor, kvalitéer och färdigheter, vilket 

gör arbetet med tilltro till barns förmåga till en utmaning. Eftersom barn är påverkade av sina 

levnadsförhållanden och sin uppväxtmiljö blir det än mer intressant att undersöka hur 

förskollärare arbetar för att barn ska skapa tilltro till sin förmåga, alltså hur samspelet 

påverkar. 

 

Säljö (2015, ss. 95-99) beskriver också den sociokulturella metaforen för lärande, som kallas 

för appropriering, som ungefärligt kan översättas till ’ta över och göra till sitt’. Under det 

första levnadsåret utvecklar barnet bara grundläggande funktioner, så som att behärska sin 

kropp och kommunikation med hjälp av icke-verbala signaler (exempelvis ögonkontakt). När 

språket kommer in i bilden, vanligtvis vid ett års ålder, förändras detta däremot. Man kan då 

säga att hjärnan ”kidnappas” av kulturen. Denna appropriering går i fyra olika faser, som 

kallas ’inledande fas’, ’fördjupad exponering’, ’partiell behärskning’ och ’självständig 

behärskning’. Det går från att kanske kunna sätta foten på klätterställningen med hjälp av en 

vuxen, till att självständigt kunna klättra upp till toppen av densamma. Detta är relevant till 

denna studie eftersom barn för att ha tilltro till sin förmåga, också måste ha en förmåga. Barn 

går alltså från appropriering av något, till att till slut självständigt kunna behärska det utan 

hjälp av en vuxen.  

 

Säljö (2015, ss. 99-101) betonar också den sociokulturella traditionens proximala 

utvecklingszon. I denna utvecklingszon finns de kompetenser som ligger inom räckhåll, men 

stöd behövs fortfarande utifrån för att klara av det. Detta är en av Lev Vygotskijs teorier som 

har fått störst genomslag. Ett barn kanske vet att vid knytning av sina skosnören ska man 

lägga det ena snöret över det andra, men vet inte hur detta avslutas. Där blir den vuxna och 

mer kompetenta en viktig deltagare i lärandet. Ju mer av färdigheten som så småningom 

erövras, kan stödet från den mer kompetenta människan tas bort (Säljö, 2015, ss. 99-101). 

Sättet som Vygotskij ser på barns lärande, skulle kunna vara ett arbetssätt för att skapa tilltro 

till barns egen förmåga. När barnet får se vad den vuxna gör för att sedan kunna använda sig 

av samma teknik, kan stödet från den vuxna personen tas bort och barnet klarar av 

utmaningen på egen hand. Detta är alltså ett sätt för förskollärare att arbeta för att skapa tilltro 

till barns egen förmåga, att först vara en deltagare i barns lärande för att sedan succesivt ta 

bort stödet. 
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Tidigare forskning 

Tilltro till sin förmåga 

Förskollärares uppdrag är att följa förskolans läroplan (Lpfö 98, rev. 2016). Förskolan ska 

sträva efter att varje barn utvecklar sin självständighet, alltså förmågan att kunna själv, och sin 

tilltro till sin egen förmåga. Det står också att barnen ska få hjälp att känna tilltro till sin egen 

förmåga att kunna tänka själva, göra, tala, lära sig och röra sig (Lpfö 98, rev. 2016, ss. 9, 11). 

Jesper Juul är en dansk familjeterapeut samt författare, men ingen forskare. Han har blivit 

känd för sina åsikter om barnuppfostran och har skrivit flera böcker inom ämnet. Juul (1995, 

s. 93) lyfter barns självförtroende och självkänsla. Har ett barn förtroende till sig själv och en 

känsla av vad det själv klarar av, har det en tillit sin förmåga att klara av saker det företar sig. 

Författaren nämner att en människas självkänsla behöver näring, som tar sig i två olika 

uttryck: när en för oss viktig person ser och erkänner oss som vi är och när vi själva upplever 

oss värdefulla för andra människor precis som vi är. Eftersom självkänsla hänger ihop med 

tilltro till sin förmåga, kan detta vara ett sätt för förskollärare att arbeta med i skapandet av 

tilltro till barns förmåga. Ett exempel på detta skulle kunna vara att se och uppmärksamma 

barn när de klarar något som utmanar dem, som att dra upp sin egen dragkedja, hälla upp 

mjölken i glaset eller ta på sig skorna själv. 

 

Juul (1995, ss. 94-95) lyfter fram olika sätt att bemöta barn i olika situationer. Han beskriver 

hur en del vuxna, såväl föräldrar som förskollärare, har tendenser att visa för barnet hur 

duktigt det är. Om en pojke har klättrat upp i ett träd och vill visa sin pappa vad han har 

åstadkommit, söker han enligt författaren inte bekräftelse på hur duktig han är, utan bara en 

bekräftelse i det han gör. Barns självkänsla behöver ju näring, och det kommer när en för den 

viktig person ser och erkänner dem som de är. Att värdesätta barnets prestation bidrar inte till 

dess tro på sig själv. Juul menar även att vissa vuxna visar oro för barnen i situationer där 

skaderisker finns, men att det enda detta säger till deras tro på sig själv är: ”jag tror inte att du 

kan klara det här.” Ett exempel på detta skulle kunna vara ett barn som klättrar upp för en 

förskolas klätterställning varpå förskolläraren visar sin oro, exempelvis genom orden: ”Det 

där är ju farligt, akta så du inte ramlar.” I Lpfö 98 (rev. 2016, s. 11) står det framskrivet att 

förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar självständighet, och det sistnämnda sättet är 

kontraproduktivt i sammanhanget.  

Ålderns roll 

Vygotskij (Säljö, 2015, ss. 90-91) beskriver människan som både en biologisk och social 

varelse. Han betonar att man inte kan förbise hur människor påverkas av yttre faktorer, alltså 

hur tidigare erfarenheter formar människor.  En central utgångspunkt i Vygotskijs teori är att 

en människas (ett barns) förmågor, såväl fysiska som sociala och intellektuella, inte bestäms 

av biologiska förutsättningar. Detta står i kontrast till Jean Piaget, som beskriver hur barns 

utveckling följer ett mönster beroende på ålder (Säljö, 2015, s. 45). Ur Vygotskijs teori om att 

barns förmågor inte utvecklas utifrån biologiska förutsättningar, kan man då utläsa att barns 

olika förmågor inte handlar om ålder, utan om dess tidigare erfarenheter. 

Det kompetenta barnet 

Säljö (2000 se Bjervås, 2003, ss. 55) lyfter uttrycket ”det kompetenta barnet”. Ordet 

kompetens har på senare tid har flyttat in i förskolans verksamhet och ovanstående uttryck har 

blivit något man använder när man beskriver barnet i verksamheten. Varje vuxen har en egen 

bild av barnet, vilket reflekteras i de förväntningar vi ställer på barn vi möter (Gandini och 

Pope Edwards, 2000 se Bjervås, 2003, ss. 58-59). Detta kan sammanfattas som att olika 

människor, med olika bakgrunder och erfarenheter, har olika förväntningar på barn, och därav 
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också olika syn på barnet som kompetent. Vår syn på barnet som kompetent återspeglar ofta 

hur vi agerar i barns närhet. Bjervås lyfter att genom att ge omdöme på vad barn gör och 

klarar av signalerar vi till barnen att det som de gör är färdigt, och att det är dags att gå vidare 

(Bjervås, 2003, ss. 60-61). Ett exempel på detta kan vara ett barn som försöker måla ett hus, 

men som berättar att han eller hon inte kan. Förskolläraren har här ett val – stoppa 

lärprocessen genom att ge sitt omdöme eller låta barnet försöka sig fram genom att ge han 

eller hon verktygen till detta. Genom att utmana barn vidare när de inte har kunskapen, blir 

deras kompetenser synliga för såväl pedagoger som barn.  

 

Smith (2000 se Bjervås, 2003, ss. 67-69) beskriver även känslan av delaktighet är att uppleva 

sig som kompetent. Känslan av att vara kompetent är starkt kopplat till tilltro till sin egen 

förmåga, och till att känna sig som kunnig och uppskattad för det man gör. En annan 

intressant infallsvinkel är när vi ser på barn som människor med rättigheter, istället för 

människor med behov, så ser vi barn som kompetenta medborgare som aktivt kan bidra till sin 

utveckling om de ges möjlighet. Ett arbetssätt för att skapa tilltro till barns förmåga skulle 

alltså kunna vara arbetet med deras delaktighet i förskoleverksamheten. Även Lpfö 98 (rev. 

2016, s. 5) poängterar att delaktighet och tilltro till den egna förmågan ska grundläggas och 

växa på förskolan. I sin vetenskapliga artikel, beskriver Bae (2009) barns rätt till delaktighet 

och dess utmaningar i dagliga interaktioner. Hon framhäver att baserat på sin tidigare 

forskning har barn avsikter med vad de gör och är kompetenta att ta beslut och påverka sitt 

vardagliga liv.  

Det sårbara och beroende barnet 

I kontrast till synen på barnet som kompetent, menar Kjørholt (2001 se Bjervås, 2003, s. 67) 

hur det finns en syn på barnet som sårbart och beroende, men att vi under senare tid gått från 

en syn på detta, till en syn på barnet som kompetent. Båda synsätten är dock viktiga, 

poängterar författaren – barn är inte små kompetenta vuxna, de är sårbara och beroende av oss 

vuxna men samtidigt mycket kompetenta. Denna författare beskriver alltså ett förhållningssätt 

där vi, som förskollärare, inte har fullt förtroende till att barn klarar allt själva utan att vi också 

ser på barnet som beroende och behövande av oss. Synen på barnet som sårbart och beroende 

av den vuxna människan liknar den sociokulturella teorins syn på anammande av kunskap, 

som kallas appropriering. Det som Lev Vygotskij kallar för appropriering går i fyra stadier 

(Säljö, 2015, ss. 95-99). När ett barn initialt ska lära sig något, exempelvis knyta sina skor, 

behöver barnet i den inledande fasen hjälp av en vuxen. I detta fall är barnet beroende av en 

vuxen människa för att klara av den stundande utmaningen. När barnet sedan approprierar 

kunskapen kan stödet från den vuxna, mer kompetenta personen tas bort, och barnet kan 

istället ses på som kompetent i sammanhanget.  

Inflytande och delaktighet 

Eftersom känslan av delaktighet är kopplat till att uppleva sig som kompetent Smith (2000 se 

Bjervås, 2003, ss. 67-69), är det av relevans att också lyfta barns inflytande och delaktighet 

som ett sätt i skapandet av barns tilltro till sin egen förmåga. Westlund (2011) kommer i sin 

studie fram till att barns inflytande är något som återkommer i alla delar av det pedagogiska 

arbetet, såväl i det planerade som i det spontana. Hon lyfter att inflytande kan användas som 

ett begrepp som beskriver barns påverkansmöjligheter i förskolan. 

 

Elisabeth Arnér, som utifrån sin forskning deltagit i många diskussioner kring vad inflytande 

betyder, definierar begreppen inflytande och delaktighet på olika sätt, där det förstnämnda 

handlar om att barn ska få påverka sin egen tillvaro på ett påtagligt sätt (Arnér, 2009, s. 14). 

Detta kan exempelvis vara att barn får ha inflytande på hur avdelningen ska vara möblerad, 
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hur utegårdens miljö ska se ut eller vad det ska vara för mat på matsedeln. Författaren 

definierar däremot delaktighet som deltagande i något som andra redan bestämt, och att barns 

delaktighet troligtvis är vanligare deras inflytande i förskolan (Arnér, 2009, s. 14). Får ett barn 

vara delaktigt och involverat i verksamheten, upplever det sig själv som kompetent. Barnet får 

känna att dess röst blir hörd, och att dess kompetenser och förmågor är värdefulla i sin vardag 

på förskolan.  

 

Ett sätt arbeta med barns inflytande, beskriver Arnér (2006), är att låta barns initiativ bli 

verklighet. Ett ”ja” till barns initiativ bör gå före äldre traditioner på förskolan som inte har 

egentlig anledning. Den förskollärare som Arnér i sin avhandling intervjuar beskriver att ett 

”ja” kan leda till att lek och samspel utvecklas. En av dessa traditioner skulle kunna vara att 

barnen inte får klättra på klätterställningen, dels eftersom den är för hög och dels för att ”vi 

alltid har gjort så”. Författaren menar att många förskollärare säger nej därför de antar att ett 

problem ska uppstå. 

 

Ribaeus (2014) lyfter i sin doktorsavhandling bl.a. olika sätt förskollärare i förskolan arbetar 

med barns inflytande. Ett sätt kan vara att låta barnen komma med egna förslag, som 

författaren av avhandlingen beskriver som: ”Att göra val som erbjuds”. Ett exempel som 

beskrivs handlar om att avdelningen i frågas barn tidigare vart karaktärer från boken 

Snöflingan, men förskollärarna berättar för barnen att det inte passar längre, när det börjar bli 

bra väder. Hon frågar då barnen vilka karaktärer man skulle kunna vara istället, och låter på så 

sätt barnen göra val och få inflytande över sin vardag på förskolan. 

Dokumentation för att synliggöra barns förmåga 

Emilsson och Pramling Samuelsson (2012) beskriver jakten på det kompetenta barnet, vilket 

görs genom dokumentation. Dokumentation är enligt ovan nämnda författare följande: ”… 

bevisning, bestyrkande, dokumentering; handlingar, dokument som avser att styrka en 

argumentering.” Teorier om barns lärande under de senaste åren har genomgått ett 

paradigmskifte, vilket betyder att barnsynen har skiftat från synen på det generella barnet till 

det unika och specifika barnet. Författarna betonar att förskollärare måste utveckla kompetens 

i att se barns förmågor ifall man vill se varje barn som unikt med unika förmågor, och att det 

är inom detta område som dokumentationen har fått en större plats i förskolan. 

Dokumentation handlar om insamlandet, analysen och kategoriseringen för att förtydliga 

någonting, i detta fall barns förmåga eller kompetens. 

 

Pedagogisk dokumentation skiljer sig från dokumentation på så sätt att det ska leda fram till 

analys, reflektion och tolkning. Syftet med denna typ av dokumentation ska vara att 

synliggöra barnets potential.  Författarna citerar Hillevi Lenz Taguchi, som undervisar 

förskoledidaktik vid Stockholms Universitet, som säger att pedagogisk dokumentation 

handlar om att synliggöra den pedagogiska praktiken och generera kunskap om barn 

(Emilsson och Pramling Samuelsson 2012). Pedagogisk dokumentation skulle kunna vara ett 

sätt att få syn på barns förmågor, eftersom det enligt ovan nämnda författare handlar om att 

generera kunskap om barn. I Lpfö 98 (rev. 2016, s. 15) står det: Förskollärare ska ansvara för 

att dokumentation, uppföljning och analys omfattar hur barns förmågor och kunnande 

kontinuerligt förändras…”  

 

För att sammanfatta ovanstående stycken: dokumentation i förskolan handlar om 

synliggörandet av skeenden i förskolans verklighet, analysera, reflektera och tolka dessa 

skeenden för att synliggöra barns förmågor, kompetenser och potential för sig själv och sitt 

arbetslag (Emilsson och Pramling Samuelsson 2012). 



 

9 

Barnsyn 

Till grund för våra handlingar gentemot och syn på barn som kompetenta, självständiga och 

med egen förmåga ligger enligt Strander (1997 se Emilsson, 2003, s. 46) den egna uppväxten. 

Samma författare belyser även att lärares barnsyn kan vara påverkad av det kulturella 

inflytande som vi omedvetet blir påverkade av och som ger oss ögon att betrakta världen med. 

På grund av det är det viktigt att analysera sitt eget beteende och på så vis medvetandegöra 

ifall man bemöter barnen med tilltro till deras förmåga. 

 

Även Kennedy (2013, s. 17) belyser, precis som föregående författare, att barnsyn påverkar 

huruvida vi ser på barnet som kompetent. Hon belyser att man kan se på barn på två olika sätt. 

Vissa pedagoger väljer att se barns brister och behov, och där krävs en pedagog som hela 

tiden finns till hands, berättar, förklarar, alltså en pedagog som vet och kan allt. Med denna 

barnsyn ger man inte barn möjlighet att använda hela sin förmåga, fantasi och kompetens de 

besitter. Har man istället en barnsyn som ser ett barn med rättigheter, ger man barnen rätt att 

använda sina kvalitéer och förmågor. Då kan man se barns möjligheter istället för deras 

behov.  

 

METOD 
I metodavsnittet tas följande upp: intervjuer som undersökningsmetod, varför det är relevant 

för att svara på studiens syfte och vilken typ av intervjuer som genomförts. Avsnittet 

innehåller även en del som handlar om urval, där det redogörs för vilka som har intervjuats 

och varför just dessa har intervjuats. Sedan finns det ett avsnitt som tar upp genomförandet av 

studien, från början till slut, följt av en redogörelse för mina etiska ställningstaganden i 

studien. Metodavsnittet avslutas med en beskrivning av hur det insamlade material har 

analyserats och bearbetats. 

Den kvalitativa metoden 

Bryman (2011, s. 340) beskriver den kvalitativa forskningsmetoden som induktiv och 

tolkande till sin form. Den teoretiska utgångspunkten i en induktiv studie grundas i tidigare 

forskning, medan den tolkande delen handlar om inkännande och tolkning av insamlad data. 

Den inkännande delen handlar om att känna vad en respondent, i detta fall, känner för att jag 

själv vet vad jag känner. Detta tas också i beräkning när man tolkar data, att ha den 

inkännande förmågan. I denna studie handlar det förståelse av förskollärares svar och 

tolkandet av dessa. 

Reliabilitet och validitet 

Thurén (2007, ss. 26-27) beskriver reliabilitet och validitet. Det förstnämnda innebär att det 

undersökta är korrekt undersökt, det vill säga att tillfälligheter inte ska få påverka resultatet. 

För att detta skulle överensstämma med min undersökning valde jag att vara extra noggrann 

med vilka frågor som ställdes till respondenterna, så att inte min närvaro skulle påverka deras 

svar, alltså att den intervjuade personen skulle kunna säga samma svar, oberoende av 

intervjuare. Validitet handlar däremot om att undersökningen ska vara relevant och om att det 

som skulle undersökas verkligen undersöks. För att undersökningen skulle vara valid gick jag 

tillbaka till syftet, för att påminna mig om den relevans tidigare forskning, intervjusvar och 

annat hade.  
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Semi-strukturerade intervjuer 

För undersökning av syftet valde jag att genomföra intervjuer med förskollärare på en 

förskola. Löfgren (2014, ss. 144-147) beskriver i sitt kapitel hur man kan förstå förskolan 

utifrån lärares perspektiv, vilket är vad som gjorts i denna undersökning. Författaren betonar 

att lyssnandet är en viktig del av intervjun när en yrkesverksam förskollärare ska svara på 

frågor. Att respondenterna i denna studie fick associera relativt fritt var av betydelse, eftersom 

jag som intervjuare ville åt mycket information till undersökningen. Dessa intervjuer 

påminner om den kvalitativa forskningens semi-strukturerade intervjuer, som nämns i Bryman 

(2011, s. 654). Alan Bryman, författaren av boken, beskriver att intervjuaren ställer frågor 

från en generell intervjuguide och att intervjuaren har möjlighet att ställa följdfrågor om det 

uppfattas som relevant. 

Urval 

Studiens deltagare är fem förskollärare, med olika lång erfarenhet, som arbetar på en och 

samma förskola. Förskolan ligger nära till hands för mig, författaren av studien, och därför är 

valet av förskola ett bekvämlighetsurval. Bryman (2008, s. 433) beskriver att ett 

bekvämlighetsurval exempelvis kan handla om tillgänglighet till individer, där individerna i 

detta fall är studiens respondenter. Tre av de fem förskollärarna arbetar på en avdelning där 

det går yngre barn (ett-två år), en arbetar med lite större barn (tre-fyra år) och en arbetar med 

de största barnen på förskolan (fem år). Anledningen till att intervjuer har genomförts med 

pedagoger som jobbar med skilda åldrar är den andra syftesfrågställningen. För att få fasta på 

hur man jobbar med tilltro till sin förmåga med fem- och sexåringar kontra hur man jobbar 

med tvååringar är alltså motiveringen till detta. 

Respondenter 

 

Nedanstående namn är fiktiva. 

 

 Maria 
 

15 års erfarenhet av arbete som förskollärare. Har arbetat på aktuell förskola sedan starten 

2010. Arbetar för tillfället med de minsta, som är ett-två år. Maria arbetar på samma 

avdelning som Hanna. 

 

 Hanna 
 

Snart fem års erfarenhet av förskollärararbete och har arbetat alla sina år på samma förskola. 

Arbetar just nu med barn som ett-två år. Hanna arbetar på samma avdelning som Maria. 

 

 Emma 
 

Fem års arbete som förskollärare. Arbetar för tillfället med barn som är tre-fyra år, och har 

jobbat med alla olika åldrar. 

 

 Catarina  
 

19 års erfarenhet av arbete som förskollärare. Arbetar med barn som är ett-två år, men har 

arbetat med barn som är allt från ett-fem år. 
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 Ingrid 
 

Tog förskollärarexamen år 1980, och har därav 37 års erfarenhet av arbete som förskollärare. 

Arbetar för tillfället med barn som är fem och sex år, men har arbetat med alla åldrar. 

Genomförande 

Efter bakgrunden var skriven skrevs frågor till intervjuerna av förskollärarna. Det var viktigt 

att frågorna stämde överens framförallt med syftet och dess frågeställningar, men också 

bakgrunden och den forskning som finns där. Sedan genomfördes intervjuerna på en och 

samma förskola med fem olika förskollärare, och intervjuerna spelades in med en 

mobiltelefon. Intervjuerna gjordes med en förskollärare i taget, för att de skulle få utrymme 

att tala utan att någon avbröt dem varken när de talade eller tänkte. Eftersom intervjuerna var 

semi-strukturerade till formen, gavs respondenten mycket utrymme att tala och associera fritt 

kring sitt svar på mina frågor. När de fem förskollärarna hade blivit intervjuade (se bilaga 2) 

lyssnades intervjusvaren på för att plocka ut det material som var relevant för studien. Det var 

av vikt att välja ut intervjumaterial som svarade på mitt syfte. Istället för att lyssna igenom 

hela intervjuer åt gången, valde jag att bara lyssna på samma fråga från de fem olika 

intervjuerna åt gången, detta för att kunna få en helhetsbild om hur svaren såg ut från de olika 

respondenterna.  

 

Sedan bestämdes rubriker i resultatet, som skulle ge läsaren en fingervisning om vad stycket 

skulle komma att handla om. Ovanstående insamlat material skrevs sedan ut i resultatet under 

dessa rubriker som var relevanta för studiens syfte. Även citat från respondenterna plockades 

ut. Fortsättningsvis skrevs diskussionen. Innan det gjordes valde jag att läsa igenom såväl 

bakgrunden som resultatet, för att skapa mig en helhetsbild av det som var skrivet hittills. 

Denna helhetsbild var viktig när jag sedan började skriva diskussionen, eftersom jag visste 

vilka delar i bakgrunden som kunde relateras till vissa delar i resultatet. 

 

Sedan skrevs diskussionen fram i samma ordning som den tidigare forskningen, eftersom det 

skulle bli lättare för läsaren att läsa och navigera i texten. Här skrevs även metoddiskussionen. 

När den skrevs, funderade jag kring positiva och negativa aspekter kring den kvalitativa 

metoden och semi-strukturerade intervjuer i relation till mitt syfte. Innan de didaktiska 

konsekvenserna skrevs fram funderade jag kring vilka slutsatser som kunde dras kring det 

undersökta, i relation till tidigare forskning och diskussion. 

Forskningsetiska principer 

Vetenskapsrådet (2002, s. 6) redogör för att det finns fyra viktiga principer som behöver 

kännas till. Två av dessa är informations- och samtyckeskrav (Vetenskapsrådet, 2002, ss. 7-

11). Att man förhåller sig till informationskravet betyder att man informerar om sin 

undersökning och vad den handlar om, medan samtyckeskravet handlar om båda parter, 

studiens författare och respondenten, har samtyckt om i detta fall en intervju. Respondenten i 

en intervju bör också informeras om att trots samtycke om en intervju, har han eller hon vid 

valfri tidpunkt möjlighet att avbryta intervjun. Att respondenten informerats om och gett sitt 

samtycke till intervju heter informerat samtycke. Något som är viktigt, och som gjorts i denna 

studie, är att informera respondenterna om att deras identitet inte ska gå att känna igen genom 

att läsa studien. Detta gjordes före intervjuerna. Se bilaga 1. 
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Två andra krav som ställs på forskare, är konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2002, ss. 12-14). Det förstnämnda handlar om att personuppgifter från 

respondenter ska förvaras på så sätt att ingen kan ta del av dem, medan nyttjandekravet 

handlar om att uppgifterna endast får användas för forskningsändamål. Konfidentialitetskravet 

uppfylldes i denna undersökning genom att respondenternas riktiga namn endast fanns i min 

mobiltelefon (som spelade in intervjuerna), som har ett lösenord endast känt av mig. 

Nyttjandekravet togs hänsyn till genom att det inspelade materialet användes till 

undersökningen, och sedan raderades.  

Analys 

Svaren från de fem intervjuerna lyssnades på inledningsvis. För att de utvalda svaren skulle ha 

relevans till studiens syfte påminde jag mig själv om syftet. Respondenternas intervjusvar 

analyserades utifrån den sociokulturella teorin; hur förskollärare agerar för att barn ska skapa 

tilltro till sin egen förmåga. Fokus låg på interaktionen förskollärare och barn emellan. Säljö 

(2015, ss. 90-91) lyfter fram att man i den sociokulturella teorin delvis ser barnet som en 

social varelse, vars lärande påverkas i mötet med sin omvärld, därav fokuset på interaktionen 

mellan förskollärare och barn. Resultatet analyserades alltså utifrån en sociokulturell teori, 

som betonar vikten av det sociala samspelet.  

 

RESULTAT 
I resultatet beskrivs de olika förskollärarnas definition av begreppet ”tilltro till sin förmåga”, 

för att sedan kunna förstå vad de menar när de säger att de arbetar med det. Sedan redogörs 

för hur de olika förskollärarna arbetar ifall ett barn (Kalle) klättrar på klätterställning. Vidare 

beskrivs barnens ålders roll i skapandet av barnets tilltro till sin egen förmåga. Avslutningsvis 

lyfts respondenternas syn på uttrycket det ”det kompetenta barnet” fram. 

Begreppet ”tilltro till sin förmåga” 

Det som framgår av intervjuerna är att respondenterna anser att förskolläraren spelar en stor 

roll i att barn ska skapa tilltro till sin egen förmåga. Exempelvis betonar två förskollärare, 

Hanna och Maria, hur barnet behöver en vuxen som tror på honom eller henne, och att vuxna 

behöver skapa förutsättningar för barn att lyckas. För två av de andra förskollärarna, Emma 

och Ingrid, är det viktiga att barn får försöka, igen och igen, för att sedan se att de lyckas och 

på så sätt få tilltro till sin egen förmåga. 

 

Hanna säger: 

”… att barnet behöver en vuxen som tror på en. Men sen ska man givetvis hjälpa 

barnet på traven liksom. Och finnas där. Jag tycker man behöver göra barn 

medvetna om vad de kan.” 

 

Maria berättar: 

 

”… att man skapar möjligheter för barnet att lyckas. Till exempel, om man tar 

med rörlighet, att man försöker ge barnet utlopp för sin rörlighet.” 

 

För Emma är att skapa tilltro till barns förmåga att förklara för barnen att det inte alltid är lätt, 

och att man kommer behöva försöka igen och igen för att klara något. Att barn först får 
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komma till den insikten och sen märka att det funkar, är för Emma värdefullt. Ingrid belyser 

att barn växer med dess samtid, att barn inte är likadana nu som de var när hon började 1980, 

och att förmåga är ett begrepp som ändras i takt med den samtida utvecklingen. 

 

Ytterligare en av förskollärarna, Catarina, betonar vikten av att barnen lär sig att lyckas, för 

att sedan känna tilltro till att de kan detta. Hon tar upp påklädningssituationen i tamburen som 

ett exempel, där vissa barn kan vara vana vid att få hjälp med påklädningen. Hon säger att 

barn i dessa situationer i lugn och ro ska få försöka för att lära sig att lyckas, men att man som 

vuxen också behöver vara närvarande. Ett sätt för Catarina att hjälpa barnen att känna att de 

lyckas är att hon hjälper barnen ”på halva vägen”. Där tar hon upp ännu ett exempel från 

påklädningssituationen, där man som vuxen kan hjälpa barnet och hålla i tröjan, medan barnet 

själv får dra upp sin dragkedja.  

Kalle på klätterställningen 

I intervjun gavs ett exempel på ett barn som klättrar upp för en klätterställning. De intervjuade 

förskollärarna fick svara hur de hade agerat.  

 

Om Kalle, som är två år gammal men motoriskt duktig, är på väg upp för gårdens 

klätterställning är Maria, Hanna och Emma överens om att de skulle ställa sig på avstånd för 

att iaktta honom, för att inget farligt ska hända. Catarina och Ingrid, däremot, anser att 

vuxenstöd är nödvändigt för att Kalle ska både klara klättringen och skapa tilltro till sin egen 

förmåga. 

 

Hanna säger att hon inte skulle bära upp Kalle, eftersom han är motoriskt färdig, men att hon 

skulle erbjuda någon form av hjälp. Detta skulle enligt henne kunna vara en pall, som ger 

Kalle verktyg att klara klättringen upp för ställningen. Hanna nämner också att hon skulle 

”hylla” Kalle, och berätta hur duktigt han kämpar. Hon menar dessutom att förutsättningen till 

hennes agerande är att man vet om barnets färdigheter, att man vet vad barnet kan och inte 

kan. Maria anser att om man har möjlighet, ska man tro på Kalles förmåga. Möjligheten, 

menar hon, kan begränsas av att ett annat barn behöver hennes uppmärksamhet, då hon gärna 

vill vara nära ifall risken finns att han ramlar.  

 

Catarina poängterar hur Kalle gärna ska få försöka, men att detta helst ska ske med en vuxen 

som stöd. Hon säger att han kanske behöver ett litet lyft för att få försöka och känna att han 

lyckas, men att denna hjälp ofta handlar om hur väl man vet vad barnet klarar av och inte 

klarar av. Ingrid berättar att, så länge hon når upp, skulle hon hålla i Kalle så att han inte slår 

sig. Medan de tre förstnämnda förskollärarna endast skulle iaktta Kalle på avstånd, beskriver 

de två sistnämnda förskollärarna alltså att de skulle hjälpa Kalle på traven genom att lyfta 

honom. Ingrid säger: 

 

”Jag tror att jag skulle hålla i Kalle då, och om det inte är för högt att man skulle 

försöka hålla i Kalle så han får försöka och klättra.” 
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Hur arbetar de olika förskollärarna 

Något som är gemensamt för både Maria och Hanna är att de i sitt arbetslag talat lite eller 

ingenting om hur de arbetar för att skapa tilltro till barns egen förmåga i sin verksamhet. Båda 

två anser att barnen ska få klara saker själva, och att små saker kan göra stor skillnad. Emma 

och Catarina nämner olika saker, där Emma talar om att vuxna behöver en extra ”push” 

medan Catarina trycker på att barnen ska få försöka och sedan lyckas. 

 

Maria nämner att man har pratat om det lite i arbetslaget, men att det är något som alltid är 

aktuellt oberoende om man talar om det eller inte. Hon säger att de i sitt arbetslag trycker 

mycket på att man ska sträva efter att barnen ska klara saker själva och att man därav inte 

heller hjälper barnen för mycket med saker som de företar sig. Hanna betonar att små grejer 

kan göra en stor skillnad med yngre barn.  

 

”… och också såhär, såna små simpla grejer att du kan klättra upp på skötbordet 

själv på stegen när jag står här, eller du kan sätta dig på toaletten och kissa och 

spola själv. Asså såna här små grejer som man kanske inte lägger märke till, men 

som gör mycket.” 

 

Emma berättar vad hon tycker är viktigt i sammanhanget. Hon anser att det är viktigt att man 

stöttar barnen och hjälper dem, inte bara genom handling utan även genom ord. Emma känner 

att en del barn behöver den där extra ”pushen” för att få tro på sig själva, att de klarar av det 

de ska göra. Detta står i kontrast till det som Maria och Hanna belyser, som sätter vuxenstödet 

och hjälpen sekundärt efter barnen fått försöka själva. Skillnaden förskollärarna emellan är 

alltså att Maria och Hanna anser att barn först ska få försöka själva för att skapa tilltro till sin 

egen förmåga, medan Emma poängterar att barnen måste ”pushas” för att skapa tilltro till sin 

egen förmåga. 

 

Catarina berättar att de inte diskuterar speciellt mycket inom sitt arbetslag hur de ska få 

barnen att tro på sig själva, men att en stor del av arbetet sker omedvetet. Hon berättar att en 

förutsättning för detta arbete är lugn och ro, som hon poängterar ibland är svårt att få. Hon 

säger: 

 

”… är det stressigt och sånt runt omkring är det svårt att tro på barnen. Om det är 

lugn och ro får de sitta och försöka… och känna att de lyckas.” 

 

Ålderns roll 

I några av intervjuerna framgår att en viss ålder inte alltid överensstämmer med en viss 

förmåga, utan att förmåga skiljer sig från barn till barn oberoende av ålder. En av 

förskollärarna poängterar dock att man sätter och sedermera kan sätta större krav på större 

barn eftersom de oftast har en större förmåga, som hon anser vara både positivt och negativt. 

  

Hanna betonar vikten av ett medvetet förhållningssätt i arbetet med barn, där man är 

medveten om hur man bemöter barnen. Hon säger: 

 

”Jag tror det är lätt att vara för... daltig liksom. Bara för att de är små så tror man 

inte att de klarar det... men att man ibland kanske lägger för mycket förväntningar 

på de stora barnen. Att de klarar... ja, men det klarar du eller... Det kanske de inte 
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alls gör. Jag tror man kan sätta och sätter större krav på större barn, vilket jag tror 

kan vara både positivt och negativt.” 

 

Maria, däremot, berättar att hon inte egentligen gör skillnad i sitt jobb med äldre eller yngre 

barn, och att hennes förhållningssätt gentemot alla barn är detsamma. Däremot belyser hon att 

hon ger olika uppgifter till olika barn beroende på var i utvecklingen de är. Stommen, säger 

hon, ligger dock hela tiden i att alla barn, oavsett ålder, ska få känna att de lyckas med saker 

som de gör. För att barn ska känna att de faktiskt lyckas betonar hon vikten av lagom stora 

utmaningar. Dessa utmaningar ska utmana barnen, men aldrig bli överväldigande så de inte 

klarar sig. Ingrid är inne på samma spår. Hon anser att barn i olika åldrar behöver olika 

utmaningar för att lyckas och känna att de klarar av, men poängterar att man behöver vara 

ännu mer stöttande när det gäller yngre barn.   

 

Såväl Catarina som Emma ser på ett likartat sätt på relationen är mellan ålder och tilltro till 

barns förmåga. De båda betonar vikten av att känna barnen och veta var de ligger i 

utvecklingen istället för att gå in med en förutbestämd uppfattning om att utveckling alltid 

sker utefter ålder. Emma nämner exempelvis att hon träffat barn som är tre år, som är mer 

kompetenta och kunniga inom ramen för förskolan, än vissa av de femåringar som hon stött 

på. Av denna anledning belyser båda två att det är viktigt att man känner barnen väl som man 

arbetar med, för att man då har möjlighet att bemöta de olika barnen med olika utmaningar 

och olika tilltro till deras specifika förmågor. Emma berättar om ålderns roll. 

 

”... för det går liksom inte att säga: du är fem år, det här ska du klara. Ah, men, han eller hon 

kanske inte är där i utvecklingen riktigt än.” 

Det kompetenta barnet 

Ett barn som vet vad det klarar av och tar sig an utmaningar är ett kompetent barn, menar två 

av respondenterna. Två andra respondenter betonar att barn är fantastiskt kompetenta och ofta 

har större förmåga än vad vuxna tror, medan en respondent uttrycker att barns kompetens 

kommer från deras tidigare erfarenheter och träning. 

 

Maria anser uttrycket ”det kompetenta barnet” handlar om ett barn som är tryggt och vågar ta 

sig an utmaningar som är lite svårare än vad det kanske klarar av. Barnet vill kunna saker och 

har en stark tilltro till sin förmåga. Även Hanna anser att ett kompetent barn är tryggt i sig 

själv och har en uppfattning av vad det klarar av. Uttrycket ”det kompetenta barnet” betyder 

för Emma att barn kan, med hjälp av erfarenhet och träning. Hon betonar vikten av barns 

tidigare erfarenheter för att vara kompetent inom ett område. Ingrid lyfter att barn har större 

förmåga än vad vi ofta tror, och att hon blir förvånad över deras kompetens varje dag. Barn är 

fantastiskt kompetenta, menar Catarina, och hjälper man dem för mycket lägger man på en 

bromskloss på deras kompetens.  

 

Alla intervjuade förskollärare är överens om att barn bara är så kompetenta som ett 

sammanhang tillåter, och att man inte kan ha tilltro till barns förmåga vad de än företar sig. 

Det framkommer att alla barn är unika, och att de är kompetenta och har förmågor inom 

specifika områden, och att det är förskollärarens jobb att se förmågorna och uppmuntra dessa. 

Något som genomsyrar alla intervjuer är också vikten av att ha en relation till barnen och på 

så sätt veta deras förmågor. Emma berättar: 
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”… man får ju lära känna barnen, och hur man ska bemöta dem. Det kan finnas 

vissa som är stora för sin ålder och vissa som behöver mer stöttning från en 

vuxen.” 

DISKUSSION 
I diskussionen relateras den tidigare forskningen med det egna resultatet. Först, kommer en 

diskussion och reflektion föras kring hur förskollärare arbetar för att skapa tilltro till barns 

förmåga och även en jämförelse mellan respondenternas resonemang och tidigare forskning. I 

denna del diskuteras också valet av metod samt studiens didaktiska konsekvenser. 

Barns tilltro till sin egen förmåga 

Det framgår vid intervjuerna med förskollärarna att den vuxna personen i allmänhet, och 

kanske en förälder eller förskollärare i synnerhet, spelar en stor roll för att barn ska få tilltro 

till sin förmåga. Att det yttre påverkar barnet genomsyrar också Lev Vygotskijs 

sociokulturella teori, och i den proximala utvecklingszonen blir den vuxna personen en viktig 

deltagare i lärandet (Säljö, 2015, s. 99). Tidigare togs ett exempel upp med ett barn som vill 

knyta sina skosnören, men som inte kan hela processen. Han kan lägga ena snöret över det 

andra, men vet inte ännu hur man avslutar knytningen, och här blir den vuxna personen en 

viktig del i lärandet och för att barnet ska skapa tillit till vad han kan. Det har framgått av 

intervjuerna att barn behöver vuxna som tror på dem, men också hjälper dem på traven. Två 

av förskollärarna är också ense om att förskollärare behöver skapa förutsättningar för barn att 

lyckas. Trots att båda uttrycker att de på avdelningen talat lite eller ingenting om ämnet, 

verkar förskollärarna relativt samstämmiga i hur de ska arbeta för att barn ska skapa tilltro till 

sin förmåga. Att barnet behöver en vuxen som tror på honom eller henne stöds även av Juul 

(1995, s. 93), som betonar vikten av att se och uppmärksamma barn som de är. Min 

personliga erfarenhet är att stöd från en mer kompetent person är av vikt för att barnet ska 

skapa tilltro till sin förmåga. 

 

Det framgår av intervjuerna att små saker har stor betydelse för att barn ska skapa tilltro till 

sin förmåga. Som exempel tas upp att man kan låta barn göra små saker själv medan man som 

vuxen är närvarande för att hjälpa ifall det behövs. Detta klingar väl med den sociokulturella 

teorins appropriering, där barn går från att klara något med stöd av en vuxen i den ”inledande 

fasen” till att klara det helt själv i ”självständig behärskning” (Säljö, 2015, s. 98). 

Resonemanget om att vara med i de små och vardagliga tillfällena är därav vitalt, och något 

som kan ses som ett sätt att skapa tilltro till barns förmåga. 

Ålderns roll 

Det framgår av intervjuerna att barns förmåga inte nödvändigtvis följer en viss 

åldersutveckling, utan betonar istället vikten av att känna barnet och veta var i utvecklingen 

det befinner sig, för att sedan veta vilken tilltro de kan ha till barnets specifika förmåga. Man 

skulle kunna likna detta vid Vygotskijs teori (Säljö, 2015, ss. 90-91) som beskriver att barns 

förmåga inte enbart bestäms av biologiska förutsättningar. Det framgick också av intervjuerna 

att förskollärare är för ”daltiga” med yngre barn, vilket betyder att man är snällare och mer 

tillåtande än man egentligen behöver vara. Det beskrivs även att man ibland ställer för höga 

krav på äldre barn och att höga krav på äldre barn och låga krav på yngre barn är både positivt 

och negativt, vilket är intressant. Detta står dock i kontrast till vad Vygotskij beskriver som 

viktigt. Att vara ”daltig” med yngre barn eftersom de är yngre, talar emot Vygotskijs teori, 
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eftersom det inte handlar om ålder, utan om personlig utveckling som ett resultat av tidigare 

erfarenheter. (Säljö, 2015, ss. 90-91) 

Det kompetenta, sårbara och beroende barnet 

Om man ser på barnet som kompetent eller inte, torde bero på vilken barnsyn man har. 

Kjørholt (2001 se Bjervås, 2003, s. 67) beskriver barnet både som kompetent, sårbart och 

beroende, och vilket sätt förskollärarna skulle bemöta Kalle i situationen med 

klätterställningen uppenbarar möjligtvis vilken barnsyn de har, eller i alla fall har i den 

specifika situationen. Att se på barnet som sårbart och beroende kan i denna kontext 

översättas till att vara orolig genom att man som vuxen uttrycker sin rädsla för att det ska 

skada sig.  Vuxnas oro kan påverka barnet negativt (Juul, 1995, ss-94-95) och indirekt berätta 

för barnet att man inte tror på hans eller hennes förmåga. Allt är inte svart på vitt i detta ämne, 

alla respondenter uttrycker nämligen att barn inte är kompetenta oavsett sammanhang, utan att 

de är kompetenta i specifika sammanhang. 

Inflytande och delaktighet 

Vikten av att barn ska få känna att de är med och bestämmer och känner sig delaktiga framgår 

av intervjuerna. Det rimmar väl med vad Smith (2000 se Bjervås, 2003, s. 69) beskriver: att 

barn som upplever sig som delaktiga också upplever sig som kompetenta. Bae (2009) 

poängterar att barn är kompetenta nog att ta egna initiativ och beslut. En viktig poäng som 

Arnér (2006) tar upp är att ett ”ja” till barns initiativ är något positivt, och även detta rimmar 

väl med vad Maria tar upp. Om barn tar initiativ till att ta på sig ett visst klädesplagg, är ett 

”ja” något som bidrar till att barnet upplever sig som kompetent. Som tidigare nämndes, bör 

varje situation sättas i relation till sin kontext och reflekteras kring. Vissa av undersökningens 

respondenter anser att en relation till barnen och en kunskap om dem är vitalt och något som 

öppnar upp för reflektion kring de situationer som uppstår. 

Metoddiskussion 

Den kvalitativa metoden är relevant för denna undersökning eftersom Bryman (2011, s. 340) 

redogör för att man i den kvalitativa metoden är inkännande och tolkande. Inte bara det, vi 

kan även förstå hur människor tänker, eftersom vi kan se in i oss själva och se hur vi tänker 

och handlar. Relevansen med den kvalitativa metoden ligger i undersökningens syfte att 

undersöka just hur människor tänker och handlar.  

 

Det som var bra med semi-strukturerade intervjuer var blandningen av öppna frågor, 

följdfrågor och samtidigt en struktur. En annan positiv del av intervjuerna var längden. De 

kändes inte på något sätt för långa, men inte heller korta och intetsägande till sin form. Något 

som kunde gjorts bättre var dock frågorna, som för vissa av förskollärarna blev något 

otydliga. Frågan: ”Finns det några skillnader i ditt arbete om det är ett större barn kontra ett 

mindre barn? Om ja, varför?” kunde omformulerats, eftersom det för vissa förskollärare inte 

framgick att frågan handlade om att skapa tilltro till barns egen förmåga. Innan intervjuerna 

gjorde jag ett medvetet val att intervjua förskollärare som arbetar med olika åldrar. Detta 

gjordes för att jag antog att de som arbetar med yngre barn skulle svara hur de arbetar med 

yngre barn, och de som arbetar med äldre barn skulle svara hur de arbetar med äldre barn. 

Förskollärarna svarade istället mer generellt på frågorna, vilket jag tror har att göra med 

intervjufrågornas formulering.  
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Didaktiska konsekvenser 

Hur man som förskollärare ska arbeta för att barn ska skapa tilltro till sin egen förmåga är en 

fråga som alltid är aktuell, eftersom man i vardagliga situationer kan få barn att känna tilltro 

till sin egen förmåga. På grund av att mycket av arbetet sker i vardagliga situationer, finns det 

flera praktiska rekommendationer från undersökningen. Nedan följer dessa. 

 

Vuxna är en stor del i att barn ska skapa tilltro till sin egen förmåga. För att barn ska skapa 

tilltro till sin egen förmåga behöver han eller hon någon som tror på en. Detta genomsyrar de 

flesta intervjuer och även en del av den tidigare forskningen. Däremot måste tron på barnet 

sättas i relation till sin kontext, eftersom varje barn är unikt och har olika förmågor. En 

förutsättning för att kunna tro på barnet är att känna det och ha en uppfattning om vad han 

eller hon kan eller inte, för att på så sätt kunna tro på och utmana barnet.  

 

Oro för ett barns skaderisk, som barnet märker av, påverkar barnet negativt och säger indirekt 

till barnet att man inte tror på dess förmåga. Min rekommendation med utgångspunkt i studien 

är att i största möjliga mån inte visa oro eller försöka hjälpa barn i situationer där en skaderisk 

finns, om det inte är absolut nödvändigt. Jag tror personligen oron inte bara behöver vara 

genom ord, utan även genom handlingar. Dessa handlingar kan vara att bära ett barn ned från 

en klätterställning i oro, även om det inte är nödvändigt. Barn behöver inte heller höra hur 

duktiga de är, utan bli sedda som de är. Om ett barn på förskolan har klarat av något och vill 

visa detta, exempelvis målat en teckning, åkt i rutschkanan själv eller vågat klättra upp 

ställningen, bör man som förskollärare inte berömma barnet och berätta hur duktigt det är, 

utan istället visa att man ser barnet och dess försök att bli sett.  

 

Dokumentation kan vara bra i synliggörandet av barns förmågor. Om man vill arbeta med att 

skapa tilltro till barns egen förmåga, är det också av vikt att veta vad hans eller hennes 

förmågor är. Dokumentation blir viktigt i synliggörandet av vad som är barnets förmåga. Barn 

som känner sig delaktiga, känner sig även kompetenta. Upplever man sig själv som 

kompetent, har man också en tilltro till sin egen förmåga. Arbetet för att barn ska känna att de 

har inflytande och är delaktiga blir därav än viktigare. 

 

Som förskollärare bör man inte arbeta på olika sätt med yngre och äldre barn när det gäller att 

skapa tilltro till deras förmåga, utan man bör istället ha en uppfattning om vilken förmåga det 

specifika barnet har. Däremot inte sagt att man helt kan förbise de biologiska förutsättningar 

som alla människor har, men det har framgått av undersökningen att det mer handlar om varje 

barns unika utveckling istället för ett åldersmönster som alla barn följer
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BILAGOR 

Missivbrev 

 

Hej! 

 

Jag heter Jonathan Hansson och läser den sista och sjunde terminen till förskollärare på 

Högskolan i Borås. Under ovan nämnd termin skriver vi vårt examensarbete och min studie 

handlar om pedagogers syn på barns tilltro till sin förmåga, och om synen förändras vid jobb 

på såväl småbarns- som ”storabarns”-avdelning. För att få reda på era tankar kring ämnet 

kommer jag att intervjua några av er förskollärare, ca. 15 minuter åt gången.  

 

För att ha kunna göra undersökningen på förskolan behöver jag ditt godkännande. Fyll alltså 

gärna i blanketten så snabbt det bara går. Deltagandet är, givetvis, helt frivilligt. Det betyder 

också att du som medverkande i studien har möjlighet att avbryta ditt deltagande när du vill, 

antingen på plats vid intervju, via sms, telefon eller mail. 

 

I och med att undersökningen är en offentlig handling kommer dina intervjusvar vara en del 

av studien, men din anonymitet är alltid garanterad. Ditt namn eller den förskola du är 

verksam vid kommer inte att avslöjas i studien.  

 

Frågor? 

 

Jonathan Hansson 

Telefon: XXXX-XXXXXX 

Mail: S143590@student.hb.se 

 

Anna-Carin Bogren (studiens handledare) 

Mail: anna-carin.bogren@hb.se 

 

 

 Jag vill medverka i din intervju  

 

 

 Jag vill inte medverka i din intervju 

 

 

TACK! 

Jonathan Hansson, förskollärarstudent Högskolan i Borås 
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Intervjufrågor till deltagare 

 

 Hur många år har du arbetat som förskollärare? 

 Vad innebär det för dig att skapa tilltro till sin förmåga? 

 Har ni diskuterat hur ni i arbetslaget ska arbeta för att barns ska skapa tilltro till sin 

förmåga? Om ja, kan du berätta hur ni arbetar med det. Om nej, hur anser du att ni 

arbetar med det? 

 Finns det några skillnader i ditt arbete om det är ett större barn kontra ett mindre barn? 

Om ja, varför? 

 I vilka situationer anser du att det är en utmaning kontra enklare att ha tilltro till barns 

förmåga? 

 Tänk dig Kalle, två år, som är på väg upp för gårdens klätterställning. Kalle är 

motoriskt sett långt fram i utvecklingen, men i och med att han bara är två år vinglar 

det lite. Hur hanterar du situationen? 

 Hur tänker du kring begreppet ”det kompetenta barnet”? 

 Tror du att ett barn alltid är kompetent oavsett sammanhang eller är det så kompetent 

som sammanhanget tillåter? 
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