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Sammanfattning 

 

Arbetets art: Lärarexamen avsedd för undervisning i förskola och förskoleklass – 

inriktning grunden till lärande, 210  högskolepoäng. Examensarbete 

”Att utforska pedagogisk verksamhet” 15 högskolepoäng i utbild-

ningsvetenskap. 

 

Titel: Förskollärare resonerar om barns tro på sin förmåga – En kvalitativ 

studie om förskollärares uppfattningar om betydelsen av barnets 

self-efficacy. 

 

Engelsk titel: Preschool teachers discussing children´s belief in their ability – A 

qualitative study about preschool teachers´ perceptions of the impor-

tance of children´s self-efficacy. 

 

Nyckelord: Self-efficacy, förskollärares uppfattning, tro på sin egen förmåga 

 

Författare: Hanna Stjernström & Malin Nittborn 

 

Handledare: Martin G. Erikson  

 

Examinator: Thomas Barow   

 

 

Bakgrund 
Teoretisk utgångspunkt och bakgrund beskriver betydelsen av barnets self-efficacy, alltså 

barnets tro på sin egen förmåga och vilken betydelse den har för barnet i olika sammanhang. 

Bakgrunden tar även upp pedagogens viktiga roll för hur barnet ser på sig själv och sin för-

måga.  

 

Syfte 
Syftet med vår undersökning är att ta reda på förskollärares uppfattningar om betydelsen av 

barnets self-efficacy och vad förskollärare tror påverkar barnets self-efficacy, i relation till 

tidigare forskning.  

 

Metod 
Vi har använt oss av kvalitativ intervju som innebär att man vill ta reda på någons uppfatt-

ning om ett visst ämne som respondenten har personlig kunskap om. Vi har intervjuar sex 

verksamma förskollärare om deras uppfattning om betydelsen av barnets self-efficacy i olika 

sammanhang.  

 

Resultat 
Resultatet beskriver vad som framkom i våra intervjuer. Respondenterna beskriver bland 

annat pedagogens förhållningssätt som något som påverkar, samt andra betydelsefulla fakto-

rer som påverkar barnets self-efficacy. I resultatet framkommer det att verksamma förskollä-

rare är medvetna om att de påverkar barnets self-efficacy i olika sammanhang. Det fram-

kommer även övriga faktorer såsom exempelvis beröm och utmanande aktivitet som för-

skollärarna menar inverkar på barnets self-efficacy.   
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Inledning 

På senare år har vi börjat intressera oss för att känslan för sig själv har betydelse för hur en 

person bemöter utmaningar i livet och indirekt för en individs välbefinnande. Från början 

fokuserade vi därför på självkänslans betydelse och påverkan. Så småningom insåg vi kom-

plexiteten i självkänslan som begrepp eftersom det var svårt att definiera vad begreppet 

egentligen innebar och då också svårt att veta hur vi skulle lägga upp vår undersökning. 

Istället valde vi att fokusera på det som kan ses som en undergrupp till självkänslan, nämli-

gen Banduras begrepp Self-efficacy, vilket innebär tron till sin egen förmåga. 

 

Lpfö-98 Läroplanen för förskolan, framhäver vikten av att förskolan ska vara ett stöd i bar-

nets utveckling av en god känsla för sig själv och för att barnet ska känna en stark tro till sin 

egen kapacitet. En god känsla för sig själv krävs för att man ska utvecklas i positiv mening 

och därför anser vi att det är mycket relevant för vår yrkesroll att fokusera och lära oss mer 

kring detta aktuella ämne. Bandura (1994) menar att tron på sin egen förmåga är oerhört 

väsentlig för hur en individ mår, samt att hur individen mår i sin tur är viktigt för tron på den 

egna förmågan. Barnets välbefinnande anser vi vara den mest väsentliga aspekten att fokuse-

ra på. Då  barnets välbefinnande och barnets self-efficacy är starkt beroende av varandra så 

ser vi undersökningen betydelsefull.  

 

Forskning visar att pedagogens uppfattning är av stor vikt för hur barnet upplever sig själv. 

Beroende på hur den vuxne uppfattar barnet och vilka förväntningar som uppfattningen bi-

drar till har en avgörande roll för hur barnet ser på sig själv och sin egen förmåga. I och med 

pedagogens stora och viktiga betydelse för barnet har vi i vår undersökning intresserat oss 

för verksamma förskollärares uppfattningar. 

 

Vår förhoppning är att vi genom vår undersökning ska så ett frö till att fler inom förskolans 

verksamhet ska intressera sig för och engagera sig i detta ämne som är väsentligt för barnets 

utveckling.   
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Syfte  

Syftet med vår undersökning är att ta reda på förskollärares uppfattningar om betydelsen av 

barnets self-efficacy och vad förskollärare tror påverkar barnets self-efficacy, i relation till 

tidigare forskning.  
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Teoretisk utgångspunkt  

Avsnittet redogör för den teoretiska utgångspunkt som vi har valt att utgå ifrån i vår under-

sökning. Här beskrivs Banduras begrepp self-efficacy och dess innebörd, vilket är relevant 

till syftet.    

 

Allmänt om self-efficacy 

Bandura (1994) definierar begreppet self-efficacy, som människans tro på sin egen förmåga. 

Bandura menar att det är tilliten till sin egen förmåga som har betydelse för hur en person 

tänker, känner sig, förhåller sig och i vilken utsträckning han eller hon motiveras. Livet be-

står bland annat av utmaningar, frustration, motgångar, besvikelser, misslyckanden och hin-

der. På grund av livets alla utmaningar behöver människan en etablerad tro till sin förmåga 

för att ha kraft att bevara engagemang och ansträngningar som krävs för att nå framgång i 

olika situationer (Bandura 1994). 

 

En stark och etablerad tro på sin egen kapacitet gör att människans prestation ökar och att 

man i många avseenden mår bättre. Människor som har ett starkt self-efficacy ser svårare 

uppgifter som utmaningar som ska klaras av istället för att se dem som något som skrämmer 

vilket gör att man helst vill undvika uppgiften. Att se uppgiften som utmanande istället för 

något skrämmande gör att människan sätter upp mål och kan upprätthålla ett starkt engage-

mang. Personer med starkt self-efficacy återhämtar sig snabbt efter motgångar som de har 

utsatts för. Till skillnad från personer med lågt self-efficacy vilka är långsamma med att 

återfå tilltron till den egna förmågan. Personer som tvivlar på sin kapacitet avstår från svåra 

uppgifter som kan upplevas som hot för ens personliga utveckling. Ambitionerna blir oftast 

låga och engagemanget svagt till uppgiften. När en person med lågt self-efficacy ställs inför 

uppgifter som känns besvärliga, koncentrerar de sig på negativa sidor såsom brister i sin 

personlighet och andra hinder istället för att fokusera på hur man kan genomföra något på ett 

sätt som bidrar till goda framsteg i lösningen av en uppgift. För dessa personer krävs det inte 

mycket misslyckande för att de ska mista tron på sin förmåga (Bandura 1994). 

 

Hur self-efficacy utvecklas 

Bandura (1994) menar att tron på den egna förmågan kan utvecklas genom olika aspekter. 

En aspekt är kognitiva processer som kan ta form på olika sätt, exempelvis genom att perso-

nen följer en förutseende tanke. Mål som jag tror att jag kan uppnå gör chansen större att nå 

det specifika målet. Ju mer jag tror på min egen kapacitet ju högre mål sätter jag upp och 

desto starkare blir mitt engagemang och mina ansträngningar kring uppgiften. Möjligheten 

att förutsäga händelser är en viktig funktion i tankeprocessen för att man ska kunna utveckla 

metoder som kan kontrollera det som påverkar. Genom att förutsäga framtiden och föreställa 

sig vad som kan ske, motiverar och styr människan sig själv. En annan kognitiv process är 

då människan visualiserar, alltså ser ett framgångsrikt scenario framför sig vilket är ett bi-

dragande hjälpmedel i en människas personliga prestation. Personer som tvivlar på sin kapa-

citet använder dock den visualiserande tankeprocessen som något som stjälper snarare än det 

hjälper eftersom de ser misslyckande scenarier framför sig. Personer med lågt self-efficacy 

blir ofta ojämna i sitt sätt att analysera sina tankar och tvivlar på sin förmåga då de ställs 

inför svåra situationer, vilket medför sämre prestation. Individer med starkt self-efficacy 

använder sig istället av ett positivt analytiskt tänkande som bidrar till förbättrad prestation 

(Bandura 1994).  Bandura menar att tron på sin förmåga inte har något att göra med person-

liga drag eller biologiska behov (Bandura 1997 se Nordahl, Sørlie, Manger och Tveit 2007, 

s. 63).  
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En annan väg till att stärka tron till sin egen förmåga är att se andra människor liknande sig 

själv lyckas. Detta benämns som sociala modeller (social models). Om man ser någon lik-

nande sig själv behärska en uppgift inger det en tro till att även jag kan bemästra en liknande 

uppgift. Tvärtom kan en social modell också bidra till att tilliten till sin egen förmåga sjun-

ker då man ser någon liknande sig själv misslyckas trots mycket ansträngning. Ju större lik-

het det är mellan modell och observatör desto mer övertygande är den för tillit eller inte tillit 

till sin egen kapacitet. Genom modellens sätt att agera och tänka, för de över kunskap och 

lär observatören strategier för att hantera krav som ställs av en situation (Bandura 1994). 

 

Social övertalning är en annan aspekt som Bandura (1994) tar upp, och som kan bidra till att 

stärka människans self-efficacy. Någon som i ord är övertygad om att man har vad som 

krävs för att bemästra en viss situation har en starkare kraft att anstränga sig och klara av 

situationer än de som tvivlar på sin förmåga när svåra situationer uppstår. Människor som 

blivit verbalt övertalade om att de inte har vad som krävs för att klara av en viss situation 

tenderar att avstå från uppgifter som är utmanande och som hade kunnat lära personen nya 

saker. 

 

Bandura (1994) menar att en persons sinnestämning också påverkar bedömningen av tron 

till sin egen förmåga. Om en individ mår bra och känner sig tillfreds inombords genererar 

det i att man får en starkare tillit till sin kapacitet. Tvärtom kan en individs self-efficacy bli 

svagare om personen i fråga känner sig illa till mods och inte känner sig tillfreds inom sig 

själv. Bandura menar att upplevd tro på sig själv kan bidra till att en individ kan hantera och 

kontrollera sina skrämmande tankar om att inte klara av något. Dessa människor skapar inte 

enerverande och påfrestande tankar som inger känslan av att inte kunna bemästra. De som 

däremot inte kan hantera sina skrämmande tankar upplever oro och uppfattar många delar i 

situationer som farofyllda, överdriver svårighetsgraden och oroar sig för det som sällan in-

träffar. En etablerad känsla av self-efficacy krävs för att kontrollera tankarna vilket är en 

viktig del för att kunna reglera stress. Bandura menar att det är den upplevda känslan av att 

inte kunna stänga av tankarna som är den stora faktorn till stress, inte vetskapen av att tan-

karna finns. 

 

Bandura (1994) menar att om en person endast förlitar sin tro på sin förmåga till det som 

man redan vet att man klarar av, skulle man oftast lyckas och inte behöva utsätta sig för 

misslyckanden. Detta skulle bidra till att individen inte behöver anstränga sig särskilt myck-

et för att bemästra det man redan är van vid att klara av, vilket i sin tur leder till att individen 

inte vidare utvecklar sitt self-efficacy. Bandura menar att det mest framgångsrika sättet för 

att utveckla tron till sin egen förmåga är att uppleva känslan av att klara av en utmanande 

uppgift.       

 

Familjen är en grundläggande faktor till barnets första upplevelse av self-efficacy. Olika 

familjekonstellationer bidrar till olika sociala jämföranden. När barnet jämför sig med andra 

påverkar det barnets tro till sin egen förmåga. Senare i livet blir även kompisar betydelseful-

la för hur man värderar tron på sig själv. Jämnåriga kompisar ger mycket information i jäm-

förelsen kring varandras kompetenser vilket bidrar till hur barnet ser på sitt eget self-efficacy 

(Bandura 1994). 

 

Skolans betydelse för utvecklandet av barnets self-efficacy    

I skolan utvecklar barnet sitt sätt att tänka och skaffar sig kunskap och förmågan att lösa 

problem. Bandura (1994) menar att detta behövs för att barnet senare skall bidra i ett större 

sammanhang som exempelvis i samhället. Barnets kognitiva färdigheter och kunskap testas, 

utvärderas och jämförs kontinuerligt med andra i omgivningen. Barnet utvecklar sin känsla 

av tron till sin egen förmåga genom att bemästra kognitiva färdigheter. Bandura menar att 
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det är många faktorer i skolan förutom den formella undervisningen, som spelar en stor och 

betydande roll för barnets utvecklande av tillit till sin egen förmåga. Det kan till exempel 

vara då barnet jämför sig med andra kompisar genom att relatera sin egen förmåga med 

kompisars kompetenser eller genom mål och positiv uppmuntran där barnet motiveras till att 

utvecklas. Även lärares tolkningar av barnets prestationer påverkar barnets bedömningar av 

sitt eget self-efficacy.  

 

Bandura (1994) benämner vikten av att, om en lärare har tro på sig själv då det handlar om 

att undervisa kan det bidra till att elever utvecklar sina kognitiva färdigheter, vilket bidrar till 

att barnets self-efficacy förstärks. Om en lärare istället har en låg tro till sin egen undervis-

ningsförmåga kan det bidra till att barnets lärande påverkas negativt. Om lärarna ser sig själ-

va som en grupp som inte har någon makt att påverka att elever uppnår akademiska framsteg 

så inger det en känsla av meningslöshet hos barnet som kan leva kvar under hela skolgång-

en. Om lärarna istället ser sig som en grupp med chans att kunna påverka så kan det bidra till 

att utveckla elevens akademiska framsteg. Bandura menar dock att lärarnas syn till att kunna 

påverka både kan gynna och missgynna elever. 

 

Bandura (1994)  menar att organisationen i klassrummets struktur påverkar barnets utveck-

ling av self-efficacy. Om klassrummets struktur exempelvis består av att samtliga elever ska 

utföra samma uppgifter samtidigt och beta av samma kunskapsstoff så kan det bidra till att 

framförallt de svaga eleverna blir lidande. Ett sådant arbetssätt kan föra med sig att eleven 

rangordnar sig själv och sin egen förmåga då eleven jämför sig med andra. Då en stämpel 

skapats om sig själv och om sin kapacitet är det inte lätt att revidera den. Om strukturen i 

klassrummet istället består av ett arbetssätt, i form av individanpassad undervisning kan ele-

ven vidare utveckla sin kompetens och det är lättare att undvika jämförelser eleverna emel-

lan. Detta gör att eleven snarare jämför sig med sin egen förmåga istället för att jämföra sig 

med andras prestationer. Att jämföra sig med sig själv istället för med andra kan bidra till att 

eleven upplever ökad kompetens. Bandura framhäver även att en struktur där man samarbe-

tar i grupp, lär tillsammans och hjälper varandra gynnar eleven för en positiv bedömning av 

sin egen förmåga, istället för lärandesituationer där man konkurerar med varandra och jäm-

för sina förmågor. 
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Bakgrund 

I följande avsnitt relaterar och förstärker vi bakgrunden med hjälp av vår teoretiska utgångs-

punkt för att sambandet mellan bakgrund och teori ska bli mer tydligt och lättförståeligt. Då 

övriga författare i bakgrunden inte använder sig av Banduras begrepp self-efficacy, kommer 

vi i detta avsnitt även uttrycka self-efficacy i termer av tron på sin förmåga.  

 

Betydelsen av self-efficacy 

Taube (2007) menar att ett barn kan hamna i en ond cirkel då det handlar om tro till sin egen 

förmåga. Om ett barn ideligen upplever känslan av att misslyckas kan det leda till att man 

till slut ser sig som någon som inte kan. Och man slutar då att försöka eftersom man lever 

upp till den negativa bilden att se på sig själv som skapats. Även Nordahl m.fl. (2007, s. 65) 

behandlar denna företeelse då ett barn undviker en situation och slutar att försöka för att 

skydda sig själv från att vara någon som misslyckas. Även Bandura (1994) framhåller 

aspekten att ett barn med lågt self-efficacy tenderar att undvika utmanande situationer. Bar-

net kan också uppleva att inte heller omgivningen har några förväntningar och det kan leda 

till att barnet lever upp till de icke-förväntningar som finns (Taube 2007). Apter (1997, s. 

21) tar upp att en negativ attityd av sig själv leder till att barnet ser på sig själv som någon 

som inte kan och att man är mindre värdefull än andra. Oro för att inte klara av, kan genere-

ra i att barnet låser sig då det handlar om att prestera. Vidare menar författaren att ett positivt 

sätt att se på sig själv leder till en tilltro till sin förmåga och att barnet känner sig betydelse-

fullt. Johnson (2003, s. 69) menar att en god känsla för sig själv bidrar till att människan 

känner sig tillfreds med sig själv och mår bra. Bandura (1994) förstärker detta då han menar 

att individen mår bättre om han eller hon har tillit till sin egen förmåga. 

 

Apter (1997, s. 21) menar att barns sätt att se på sig själv och sin förmåga är instabilt. Ena 

stunden känner de sig trygga eftersom han eller hon vet att de klarar av en viss situation. 

Medan barnet i nästa stund kan känna en stor otrygghet eftersom det tvivlar på om han eller 

hon klarar av en för dem ny aktivitet. Apter menar att ett barn som känner sig rädd för att 

misslyckas undviker situationer som kan verka hotfulla.  Dock menar både Bandura (1994) 

och Johnson (2003, s. 41) att en liten dos av motgång i form av frustration är av fördel för att 

en positivare syn på sig själv ska utvecklas. Gottberg (2007, s. 43) tar upp att då ett barn 

vågar utsätta sig för det som kan verka svårt och sedan lyckas behärska situationen så leder 

det till att barnets tro på sig själv stärks. Bandura (1994) poängterar att det bästa sättet för att 

utveckla self-efficacy är genom att bemästra en uppgift som känns utmanande. Som vi tidi-

gare nämnt har undervisningsformen betydelse för barnets självuppfattning. Kihlström 

(1998, s. 44) menar att förskollärare som vill utveckla barnets positiva sätt att se på sig själv 

gör det i form av att lämpa verksamheten efter barnets nivå. Detta inger känslan av att barnet 

klarat av något som man inte kunde förut och stärker i sin tur barnets positiva syn på sig 

själv och sin kompetens. Apter (1997, s. 124) menar att barnets tankar om vilka faktorer som 

ligger till grund för medgångar och motgångar bidrar till barnets uppfattning om sig själv 

och sina framtida prestationer. Bandura (1994) förtydligar att ett starkt self-efficacy är nöd-

vändigt för att kunna kontrollera sina tankar. Vidare menar Apter (1997, s. 126) att barnets 

uppfattningar om vilka faktorer som ligger bakom bidrar till att barnets tro på sin förmåga 

antingen byggs upp eller raseras. 

 

Johnson (2003) menar att många olika faktorer i barnets omgivning påverkar barnets sätt att 

se på sig själv i både positiv och negativ bemärkelse. Exempelvis menar författaren att fa-

milj, vänner och samhället i stort påverkar barnets självuppfattning. Även Bandura (1994) 

framhåller familjen, vännernas samt lärarens påverkan på barnets self-efficacy.  
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Bandura benämner den viktiga aspekten att ett barn som fått låg tilltro till sin förmåga ge-

nom tidigare upplevelser kan med hjälp av skickliga lärare återfå tron till sin egen kapacitet 

(Bandura 1997 se Nordahl m.fl 2007, s. 64).  

 

Trygghet och motivation 

Hedin & Svensson (1997, s. 56) framhåller vikten av att uppleva en trygg känsla inom sig 

själv för att våga ta sig an det som kan verka svårt. Kihlström (1998, s. 44) menar att det 

krävs att behärska och våga ta sig an en utmaning för att en positiv tro till sin förmåga ska 

kunna utvecklas. Hedin & Svensson (1997, s. 56) anser att en stabil känsla av trygghet leder 

till att motgångar och misslyckanden inte känns nämnvärt skrämmande, istället vågar barnet 

utsätta sig för att prova nya situationer. Bandura (1994) menar att om en individ tror på sin 

förmåga medför det att man får lättare att hantera skrämmande tankar i form av att inte klara 

av en viss situation. Skarre Aasebö & Melhuus (2007, s. 99) framhåller vikten av en god 

trygghetskänsla för barns lärande. Tudor-Sandahl (2004, s. 51) menar att sunda relationer 

bidrar till barnets förmåga att känna trygghet i sig själv som i sin tur bidrar till barnets sätt 

att se på sig själv. Även Gottberg (2007, s. 43) framhäver vikten av och den stora betydelsen 

för att barnet känner sig trygg för att kunna utveckla en god känsla för sig själv och tillit till 

sin förmåga.   

 

Både Kihlström (1998, s. 45) och Bandura (1994) framhäver att anpassade aktiviteter som 

barnet upplever att det kan klara av inger trygghet i utförandet av uppgiften, vilket bidrar till 

att barnets tro på sig själv och sin förmåga ökar. I en undersökning uttalar sig en lärare om 

vikten av att anpassa undervisningen till elevens intresse för att elevens motivation ska öka, 

vilket gjorde att elevens tro på sin förmåga steg (Cushman & Cowan 2010). Hedin & Svens-

son (1997, s. 43) framhåller vikten av att använda sig av en atmosfär som signalerar att mot-

gångar ses som möjligheter till utveckling istället för misstag, detta skapar trygghet och 

gynnar motivationen till lärandet. Nordahl m.fl. (2007, s. 63) menar att barnets tankemönster 

kan bidra till att motivationen antingen stiger eller minskar. Barnets drivkraft och lust att 

vilja att behärska en situation påverkas av barnets tankemönster, i form av föreställningar 

och förväntningar till att klara av en situation. Barnet bestämmer i tanken om han eller hon 

har kompetensen för att utföra en situation (Bandura 1997 se Nordahl m.fl.2007, s. 63-64).  

 

Von Wright (2000, s. 179) påvisar barnets nödvändighet av att känna sig bekräftad. Kinge 

(2008, s. 69) framhåller den viktiga aspekten att barnet ska känna sig bekräftad för att upp-

leva sig betydelsefull, detta bäddar för ett positivt sätt att se på sig själv i vilket i sin tur ska-

par trygghet. Tudor-Sandahl (2004, s. 38) menar att ett barn inte har någon makt över sin 

situation därför måste det förlita sig på den vuxnes, alltså pedagogens skicklighet att få bar-

net att känna sig bekräftat. 

 

Varför är lärarens uppfattning viktig? 

Gunnarsson (1999, s. 60) menar att barnets upplevelse av relationen till pedagoger och vän-

ner har en betydande roll för hur barnet senare kommer att tycka och se på skolan, men 

framförallt för hur det kommer uppleva sig själv. Andersson menar att elevens sätt att värde-

ra sig själv och sina förmågor är bundet till hur han eller hon upplever responsen från bety-

delsefulla personer såsom vänner och lärare (Andersson 1984 se Gunnarsson 1999). Även 

Aspelin (2010, s. 97) påpekar vikten av en god relation mellan lärare och elev för att barnet 

ska kunna utveckla sina förmågor. Lindahl (1998, s. 58) tar upp det betydelsefulla samban-

det mellan den vuxnes exempelvis pedagogens förväntningar på barnet och barnets lärande. 

Gunnarsson (1999) framhåller en undersökning som gjorts för att förstå elevers negativa 

utveckling. Författaren tar upp vikten av elevens upplevelse av sig själv och att den påverkas 

av lärarens upplevelse av eleven. I en skolsituation uppfattade eleven sig själv exempelvis 

som någon som inte förstår, någon som stör, någon som inte hinner med i rätt takt, framför-
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allt upplevde eleven att man var mindre värd än dem andra. I en annan skolsituation där lä-

rarna hade andra upplevelser av eleven kände barnet istället att han eller hon kunde arbeta i 

egen takt, att de förstod, upplevde att de kunde lära sig mer och prestera i större utsträck-

ning. Men också att de kände att läraren trodde på dem vilket i sin tur gjorde att eleverna 

trodde på sig själva. Detta visar att ett barns syn på sig själv och på sin förmåga är beroende 

av lärarens uppfattning av barnet. Bandura (1994) framhåller att lärarens tolkning av vad 

barnet klarar av har betydelse för barnets sätt att se på sin egen förmåga. Även Lindö (1996, 

s. 37) belyser aspekten kring att lärare ofta för över medvetna eller omedvetna budskap till 

barnen.  

 

Aspelin (2010) menar att pedagogens och barnets förhållande är avgörande för hur under-

visningen utformas och då också för kvalitén i undervisningen. Gunnarsson (1999, s. 90) 

anser att det är av stor betydelse att relationerna inom skolan och undervisningsformen inte 

stämplar barnet som någon som inte kan, eftersom det kan bidra till en negativ självuppfatt-

ning. Bandura (1994) menar att då en stämpel skapats kring barnets self-efficacy så är den 

svår att få bort. Kihlström (1998, s. 44) menar att anpassad verksamhet till barnets förmåga 

leder till en utvecklad tro till sin egen kapacitet. Vidare menar författaren att om barnet upp-

lever känslan av att bemästra något så kan det leda till att barnet ser på sig själv som någon 

som kan ännu mer. Bandura menar att för att kunna behärska en aktivitet krävs relativt höga 

men framförallt verklighetsförankrade förväntningar på barnet (Bandura 1997 se Nordahl 

m.fl. 2007, s. 65). Även Johnson (2003, s. 20) påpekar att det har stor betydelse att lägga 

ribban på en lagom nivå för att inte barnet ska tappa tillit till sin förmåga.  

 

Apter (1997, s. 119-120) framhäver att det är relevant att pedagogen inte bör ge överdriven 

uppmuntran som inte stämmer överens med verkligheten. Det kan leda till att barnets moti-

vation till att anstränga sig ytterligare sänks. Nordahl m.fl. (2007, s. 64) menar att de barn 

som ofta upplever känslan av att inte lyckas ser igenom denna icke verklighetsförankrade 

uppmuntran och kommande sätt att se på sig själv kan bli skevt.  Nordahl m.fl. (2007, s. 65) 

menar att positiv och konstruktiv respons från läraren ska ges i största möjliga konkreta be-

märkelse och tydligt kopplas tillbaka till situationen. Författarna menar att uppmuntran ska 

vara uppriktig och trovärdig och medverka till att barnet ska känna tillit till sin egen kapaci-

tet. Vidare framhåller Nordahl m.fl. att det är viktigt att responsen syftar till barnets aktivitet 

istället för till barnets personlighet. Utifrån detta kapitel kan vi dra slutsatsen att lärares in-

sikt om processer kring self-efficacy har betydelse. 

 

Tidigare forskning om lärares uppfattningar  

Cross (1997) har genomfört en undersökning om lärares uppfattning om elevers känsla av 

sig själva och vilken betydelse den har. Lärarnas uppfattningar och kunskap byggde på deras 

erfarenheter och tro och inte genom läst litteratur. Cross tar i sin artikel upp att både lärar-

studenter och färdiga lärare anser att elevernas känsla och tro på sig själva bör utvecklas 

ytterligare för att i elevernas lärande ska kunna nå så högt som möjligt. Detta krävs också för 

att undervisningen ska kunna nå sin fulla potential.  

 

Pedagogerna i undersökningen var överens om att elevernas sätt att se på sig själva och sin 

förmåga är ett komplext problem på skolan. I artikeln uttalar sig en lärare som menar att den 

största utmaningen som verksam lärare, är att bidra till att eleven ska känna tillit och en god 

känsla för sig själv. Författaren tar vidare upp att en lärare i undersökningen poängterar vik-

ten av att arbeta med barnets känsla för sig själv innan den huvudsakliga exempelvis ämnes-

inriktade skolundervisningen. Pedagogerna anser att en god relation mellan pedagog och 

elev, som inger känslan av ömsesidig tillit, intresse och känslan av att någon bryr sig, skapar 

trygghet och kan utveckla barnets goda känsla för sig själv (Cross 1997). Även Cushman & 

Cowans (2010) undersökning om lärares och elevers uppfattningar visar att respondenterna 
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anser att en god känsla för sig själv utvecklas om det finns goda relationer mellan eleven och 

läraren. Detta bidrar i sin tur till ett mer framgångsrikt lärande. Lärare i undersökningen me-

nar att elevens känsla för sig själv påverkas av mycket runt omkring, vilket har betydelse för 

elevens förmåga att prestera. Även Bandura (1994) menar att omgivningen har stor betydel-

se för barnets sätt att se på sig själv. Vidare uttrycker en annan lärare i Cushman & Cowan 

(2010) sin medvetenhet om att sitt eget sätt att vara kan påverka. Dock menar Cushman & 

Cowan att lärarna inte var medvetna om i vilken utsträckning deras förhållningssätt påver-

kade elevernas inställning till sig själva.  

 

Cushman & Cowan (2010) tar upp att lärarna i undersökningen anser att det är lärarens upp-

gift att se något bra i varje individ, som kan lyftas och användas för att utveckla barnets po-

sitiva känsla för sig själv. Lärarna i undersökningen menade att man skall utgå ifrån elevens 

individuella intressen och behov för att elevens goda känsla för sig själv ska utvecklas. De 

intervjuade pedagogerna påvisade att lärarens positiva respons och konstruktiva kritik har en 

betydande roll för barnets känsla för sig själv. Samtidigt uttrycker lärarna medvetenheten om 

att man inför den övriga gruppen inte bör uttrycka sin negativa eller positiva respons till 

barnet. Detta för att undvika att någon känner sig utpekad eller kränkt.  

 

Styrdokument 

Läroplanen för förskolan (Lpfö-98) klargör att förskolans uppgift är att lägga grund för och 

bidra till den enskilda individens välmående, utveckling, lärande samt att känna tryggheten i 

sig själv och ha tillit till den egna förmågan. Förskolan skall sträva efter att barnet utvecklar 

en starkare upplevelse av tro till sin egen förmåga. Vidare i Lpfö-98 förklaras det att de som 

arbetar i förskolan ska se till den enskilda individens behov och fokuserar på att förskolan 

ska vara en miljö som utmanar och är anpassad för barnets vidare utveckling och lärande. 

Förskolan ska även bidra till att barnet har en god uppfattning av sig själv och känner sitt 

eget människovärde samt sin betydelse för den övriga gruppen. Lpfö-98 framhäver att peda-

gogerna ska stötta barnen i utvecklingen av att känna tillit till sin egen kapacitet när det gäll-

er att ha egna tankar, att ta egna initiativ och utveckla självständighet.   

 

En annan viktig aspekt som Lpfö-98 tar upp är vikten av att barnet ska utveckla en förståelse 

för sig själv och därmed också kunna utveckla en empatisk känsla och förståelse för andra. I 

Lpfö-98 beskrivs det att förskolan skall ge alla barn chans att skapa och att utveckla egna 

åsikter samt göra val utifrån sin egen nivå. Därigenom läggs grunden och den växande ut-

vecklingen till barnets tillit till sin egen förmåga. Förskolan skall även bidra till att varje 

barn får uppleva den goda känslan av att utvecklas i form av att göra framsteg och av att 

bemästra det som känns svårt. Förskolan ska också erbjuda barnen pedagoger som ser varje 

barns förutsättningar och arbetar för att utveckla dem. Vidare tar Lpfö-98 upp att personal-

gruppen ska ge barnet möjlighet att utmanas för att kunna uppleva känslan av att ha bemäst-

rat nya situationer.  
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Metod 

I följande avsnitt kommer vi beskriva vilken metod vi har valt att använda oss av i under-

sökningen. Avsnittet redogör för processen hur vi gått tillväga i form av kvalitativ metod,  

urval, genomförande, etik, tillförlitlighet och giltighet samt analys och bearbetning.   

 

Kvalitativ intervju 

Trost (2010) menar att undersökningens syfte är betydande för vilken typ av metod man 

kommer att använda sig av i genomförandet. Vidare menar Trost att en kvalitativ metod an-

vänds om man vill ta reda på någons uppfattning, förstå någons upplevelse eller hitta olika 

mönster i tankegångar hos individer. Författaren framhåller att en intervju i kvalitativ form 

innefattar lätta frågor där respondentens svar blir utvecklande och utförliga. Då vi i vårt syf-

te intresserat oss för hur förskollärare uppfattar och resonerar kring barnets self-efficacy, 

anser vi att en kvalitativ intervju var det redskap som var bäst lämpat för vår studie.  

 

Kihlström (2007a, s. 48-49) menar att det som utgör den kvalitativa intervjun är att den som 

intervjuar är uppmärksam på att inte ställa frågor som leder in respondenten till ett svar, 

samt att det är viktigt att den som intervjuar inte styr samtalet för mycket. I sammanhanget 

är det även av stor vikt att den som intervjuar är uppmärksam på att dialogen inte svävar 

utanför det bestämda ämnet. Ytterligare något som Kihlström menar utmärker en kvalitativ 

intervju är att respondenterna har en viss kunnighet och personliga uppfattningar eller upp-

levelser kring ämnet. Trost (2010, s. 55) menar att det är av betydelse att intervjun uppfattas 

som ett samtal av respondenten dock ska intervjun inte uppfattas som ett samtal av intervju-

aren.  

 

Lantz (1993, s. 21) tar upp olika former av tillvägagångssätt då man ska intervjua. Vår inter-

vjumetod stämmer bäst överens som en blandning av dem som författaren beskriver som den 

”riktat öppna” och ”den öppna” intervjun. I stora drag kan dessa intervjuformer sammanfat-

tas med att intervjuaren ställer öppna frågor som kan vara riktade till ett visst ämne. Samt att 

man är intresserad av hur en person uppfattar en viss aspekt och dess roll. Den riktade inter-

vjun innebär att den som blir intervjuad går djupare in i något som intervjuaren anser vara av 

betydelse. I och med denna beskrivning har vi använt oss av båda intervjumetoderna då våra 

frågor varit öppna men inramade till ett visst ämne som vi varit intresserade för. 

 

Kvalitativa metoder kan uppfattas som lättförståeliga eftersom redovisningen av resultatet 

blir tydligare för läsaren av studien, i jämförelse med kvantitativa resultat (Krueger 2000 se 

Trost 2010, s. 34). Trost (2010, s. 34) menar att då man använder sig av en kvalitativ metod 

kan läsaren uppfatta resultatet som mindre trovärdigt eftersom att urvalet oftast är mindre än 

i kvantitativa metoder. Kvantitativa studier ses ofta som mer tillitsfulla än kvalitativa meto-

der. Dock tror vi att det hade varit svårare att uppnå vårt syfte om vi hade använt oss av 

kvantitativ datainsamling eftersom att vi snarare är intresserade av hur pedagoger upplever 

något istället för hur många som anser något.    

 

Urval 

Eftersom att vårt syfte med studien var att ta reda på pedagogers uppfattningar kring barnets 

self-efficacy, bestämde vi oss för att intervjua verksamma förskollärare. Vi har intervjuat 

sex kvinnliga förskollärare som arbetar på samma förskola. Vi valde att göra intervjuer på 

denna förskola eftersom den är relativt stor och därför fanns det tillräckligt många som ville 

ställa upp. Dock var det meningen att vi skulle intervjuat åtta personer, men på grund av 

sjukdom blev det två bortfall. I enlighet med Kihlström (2007a, s. 50) ansåg vi att det kändes 

mest naturligt att intervjua pedagoger vi tidigare inte haft någon relation till. Detta för att 

bibehålla rollen som intervjuare och därmed undvika att intervjun blir någon form av infor-
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mellt samtal istället för en intervju. Kihlström menar att om man har en relation till någon så 

kan det medföra att jag som intervjuare i förväg antagit vad respondenten ska svara och då 

kan jag också bidra med synpunkter vilket gör att intervjun mer liknas vid ett samtal istället 

för en intervju. Hälften av dem intervjuade pedagogerna arbetar på en småbarnsavdelning 1-

3 år. Medan de resterande arbetar på en syskonavdelning 3-6 år.   

Nedan presenteras våra respondenter: 

 

Namn: Ålder: Utbildning: Erfarenhet: Avdelning: 

Åsa 40 Förskollärarexamen 

2,5 år 

13 år 1-3 år 

Ida  50 Förskollärarexamen 

3,5 år 

2 år 1-3 år 

Emma 38 Förskollärarexamen 

2,5 år 

14 år 1-3 år 

Sandra 53 Förskollärarexamen 

2,5 år 

5 år 3-5 år 

Sigrid 44 Förskollärarexamen 

2,5 år 

24 år 3-5 år 

Sara 48 Förskollärarexamen 

2,5 år 

24 år 3-5 år 

 

Genomförande 

Vi tog kontakt med rektorn för förskolan där vi genomfört våra intervjuer. När vi fått klar-

tecken om att det fanns tillräckligt med förskollärare som ville delta, skickade vi ut ett mis-

sivbrev till pedagogerna (se bilaga 1).  Lantz (2007, s. 72) menar att provintervjun är väsent-

lig för att den riktiga intervjun ska bli så bra som möjligt. Vi gjorde en provintervju för att ta 

reda på om intervjufrågorna var förståeliga och möjliga att svara på. Genom provintervjun 

upptäckte vi att två frågor bidrog till snarlika svar. Vi upplevde att det inte var relevant att 

ha med två frågor som gav lika svar vilket gjorde att vi tog bort den ena till vår huvudsakliga 

undersökning. I övrigt kände vi att frågorna var relevanta och hade funktion till vår studie.  

 

Med stöd från Lantz (2007, s. 72-74), valde vi i förväg ut ett rum som vi ansåg passade bra 

för att undvika att bli avbrutna eller på annat sätt bli störda under intervjun. Lantz menar 

även att det är av stor vikt att respondenten ska känna sig bekväm och att tiden är av bety-

delse för att varken intervjuaren eller respondenten ska känna sig pressad men också för att 

kunna få tid till reflektion. Vi beräknade att varje intervju skulle ta 30 minuter, vi ansåg att 

detta skulle vara tillräckligt för att respondenten skulle känna sig bekväm för att svaren skul-

le bli så utförliga som möjligt. Vi deltog båda två under samtliga intervjuer eftersom vi an-

såg att det var en fördel för resultatet om en av oss fokuserade på att anteckna medan den 

andra ställde frågor och följdfrågor. I enlighet med Kihlström (2007a, s. 51) använde vi oss 

av en diktafon under intervjun för att undvika att viktig data gick förlorad, samt att vi fick 

chans att vara självkritiska till vårt sätt att ställa frågor. Diktafonen var en stor hjälp vid tran-

skribering av datainsamlingen, likaså anteckningarna.   

 

Etik  

Björkdahl Ordell (2007, s. 26-27) tar upp fyra krav som måste uppfyllas i en undersökning 

enligt vetenskapsrådets etiska principer. Det första kravet som tas upp är informationskravet 

som innebär att inblandade personer ska få information av forskaren av vad det är som ska 

undersökas. Det andra kravet, samtyckeskravet vilket betyder att de inblandade själva ska 

kunna avgöra vad man vill vara med på och inte. Det tredje kravet kallas konfidentialitetsk-

ravet, vilket handlar om att skydda individens identitet samt att vara aktsam med materialet 
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så att ingen utomstående ska kunna ta del av uppgifterna. Det fjärde och sista kravet, nytt-

jandekravet innefattar att all data endast får användas i undersökningens arbete . För att upp-

fylla kraven skickade vi ut ett informationsbrev där vi i stora drag beskrev vad intervjun 

skulle komma att behandla och hur intervjun skulle genomföras. Vi informerade responden-

ten om att man får avbryta intervjun när man vill. Vi har skyddat individen genom att an-

vända oss av fiktiva namn på både personal och förskola. För att vår insamlade data inte 

skulle komma till användning i andra sammanhang än vår undersökning, så var vi mycket 

noga med hur och var vi förvarade den. Efter transkriberingen raderade vi all data i diktafo-

nen och förstörde alla anteckningar som vi skrev under intervjun.   

 

Tillförlitlighet och giltighet 

Enligt Kihlström (2007b, s. 164) handlar validitet om hur förståeligt resultatet i undersök-

ningen är, validitet kan också benämnas som giltighet. Även Stukát (1993, s. 10-11) behand-

lar begreppet validitet där han menar att giltigheten också innefattar att man har undersökt 

och granskat precis det som man har avsett att granska. Därför anser vi att validiteten ökar 

om vi har ett tydligt syfte som vi ideligen går tillbaka till för att kontrollera att vi inte svävar 

utanför syftets ramar. Kihlström (2007c) menar även att giltigheten i undersökningen ökar 

om man testar intervjufrågorna på en grupp personer som verkar inom samma yrke, som vi 

tidigare nämnt gjorde vi en provintervju innan den huvudsakliga intervjun. 

 

Vidare beskriver Kihlström (2007b) begreppet reliabilitet som handlar om hur trovärdigt 

resultatet är. Reliabilitet kan även benämnas som tillförlitlighet. Kihlström (2007c, s. 231-

232) framhäver att reliabiliteten kan öka genom att man använder bandspelare för att undvi-

ka att eventuell viktig fakta går förlorad. Vi anser att detta är en viktig aspekt och därför har 

vi använt oss av en diktafon vilket ökar tillförlitligheten i vår undersökning. Kihlström 

(2007c) menar att tillförlitligheten även kan öka om man är två som är med under intervjun, 

då den ena kan observera intervjun och den andra ställa frågor. Under vår dataproduktion 

deltog vi båda två under intervjuerna vilket medför att både validiteten och reliabiliteten 

ökar. Då har en chans att observera det som händer exempelvis gester och dylikt medan den 

andra kan fånga information som kan vara viktig i sammanhanget då kan reliabiliteten öka. 

Under intervjuerna så kan den ena mer koncentrera sig på att anteckna vilket gör att resulta-

tet blir mer förståeligt och validiteten ökar. En annan aspekt kan vara när två personer är 

närvarande så finns det större chans att fler följdfrågor kommer fram under intervjun och då 

blir även resultatet mer förståeligt och utförligt. 

 

Analys/Bearbetning 

Under transkriberingsfasen skrev vi ner allt material från diktafonen till ett dokument, som 

vi sedan utgick från när vi skulle analysera vår data. Varje intervju tilldelades en färg med 

hjälp av den strök vi under det viktigaste. Efter att vi strukit under och bearbetat varje inter-

vju skapade vi  relevanta kategorier. Varje intervju bröts ner i form av urklipp som lades 

under passande kategori, de olika färgerna var en hjälp för oss då vi sammanställde intervju-

erna till kategorier. Efter det sammanfattades varje kategori där vi fann likheter och skillna-

der i dem olika intervjusvaren. Vidare i resultatet tog vi ut det som var mest relevant från 

varje sammanfattad kategori och använde oss av citat för att göra undersökningen mer tydlig 

och trovärdig. 
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Resultat 

I detta avsnitt kommer vi att presentera vår datainsamling från samtliga sex intervjuer. Re-

spondenternas svar baseras på erfarenheter i yrket och privatlivet, utbildning, läst litteratur 

samt diskussioner med andra människor.   

 

Vad påverkar barnets self-efficacy 

Samtliga pedagoger menar att personer i barnets omgivning, såsom föräldrar, förskoleperso-

nal och andra betydelsefulla vuxna, påverkar barnets sätt att se på sin egen förmåga.  

 
Sigrid: Det första grundläggande är det ju föräldrarna som gör, men i och för sig så 

lämnas dom ju in så tidigt, från typ ett år, så vi är med i bilden tidigt. Så att hur 

mycket man pushar och hur mycket vi uppmuntrar barnen har ju väldigt stor bety-

delse för barnets tro på sin egen förmåga. 

 

Tre av pedagogerna pratade om självkänslan då det handlade om att ha trygghet i sig själv. 

Man menar att ett barn med bra självkänsla inte mådde dåligt av att misslyckas. Självkänslan 

bidrog till att barnet hade tilltro till sig själv. Majoriteten av pedagogerna menar även att 

känslan av att ha lyckats samt att känna trygghet i sig själv har betydelse för tilltro till sitt 

self-efficacy.  

 
Sara: Har man en bra självkänsla så har barnet lättare för att tro att det klarar av 

något som är svårt… Jag kan tänka mig att ett barn som har en väldigt bra själv-

känsla känner att det här är inte svårt. Det kanske bara testar och känner att man 

inte kunde det och dom mår inte dåligt av det. Medan ett barn svag självkänsla 

kanske inte vågar pröva för den kanske tror att den ändå misslyckas. Risken är att 

vi tappar det här med självkänsla. Det blir inte så viktigt längre med kärlek, trygg-

het och socialt samspel… Vi har snart barn som inte mår så bra. Jag är jätterädd 

för det.  

 

Åsa: För det är väldigt viktigt att dom har en grundtrygghet i sig själva, för då vå-

gar de prova nya saker. Barn som inte är trygga dom blir försiktiga... Jag tror att 

om dom har en trygg omgivning känner dom sig trygga i sig själva. Då ökar deras 

förmågor.  

 

Emma: Att dom får känna att dom lyckas. 

 

Pedagogens förhållningssätt 

Alla pedagoger är överens om att deras förhållningssätt har betydelse för barnets self-

efficacy. Respondenterna menar att förhållningssättet bör uttrycka att pedagogen tror på 

barnet, att pedagogen är intresserad, att inget är fel och att det inte ligger hos barnet som 

person utan att det är omständigheterna som bör förändras och det är förskollärarens uppgift 

att hjälpa barnet.  

 
Sigrid: Att man duger hur det än går, vad det än blir. 

 

Sandra: Det är helt och hållet att vi räknar med att barnet klarar jättemycket. Och 

barnen tvivlar väl egentligen inte så mycket på sig själva förrän vi dömer att det 

här går ju inte. 

 

Åsa: Att jag siktar på att förmedla att det här lyckas du med, det här klarar du. An-

nars förändrar jag omständigheterna, det ligger inte hos dig som person utan det är 

omständigheterna som gjorde att det inte gick. 

 

De menar även att deras kroppsspråk och hur de uttrycker sig har betydelse för hur barnet 

upplever sig själv. En pedagog poängterar vikten av att kroppsspråket och det man säger 



 16 

stämmer överens. Pedagogerna anser att man ska uttrycka det positiva till barnet för att öka 

barnets tro på sin förmåga.  

 
Ida: Att man pratar positivt till barnet, inte negativt. Framhäver allt det positiva…  

Man ska hela tiden se att dom kan… Pusha på dom hela tiden… Visar jag att jag 

suckar, då tappar dom det. 

 

Åsa: Det är så olika hur man är som person när man jobbar, det finns många som 

är negativa, gör inte så, nu gjorde du så, då blev det ju så. Det tror jag är livsfarligt. 

Får barn höra det hela tiden så tappar de tron på sig själva. 

 

Sara: Jag tror att säger man en sak till barnet och samtidigt visar med kroppssprå-

ket att det stämmer överens, då blir det trovärdigt för barnet och det är ju positivt 

för barnets tro på sin förmåga. 

 

Tolkningar påverkar 

Samtliga respondenter är överens om att pedagogens tolkningar om vad barnet klarar av 

påverkar barnets sätt att se på sig själv och på sin förmåga. En pedagog framhåller detta ge-

nom att förklara det så här: 

 
 Åsa: Jag har en bild av vad barnet klarar av, fast egentligen får man inte tänka så. 

Då kommer man på sig själv ibland, oj jag tror inte att han klarar det, det är för 

svårt. Men ofta får man sig en knäpp på näsan då…  Dom har ju mer kapacitet än 

vad man anar. Men det är klart att om jag hela tiden går och tänker om ett barn, nej 

du har inte den förmågan, så speglas ju det till barnet och dom känner ju det. Och 

då drar jag deras kapacitet.  

 

Majoriteten av pedagogerna tar upp vikten av att arbeta i ett arbetslag för att få en så rättvis 

bild av barnet som möjligt och inte ensam sätta prägel på barnet. De menar att det är bra att 

man kompletterar bilden av barnet med hjälp av varandra. En pedagog nämner även svårig-

heten i att kunna göra korrekta tolkningar av barnet. 

 
Emma: Det är skönt att vara ett arbetslag där man kan diskutera barnet med sina 

kollegor, eftersom jag ser barnet och dess kapacitet på ett sätt och mina kollegor på 

ett annat sätt. Så det tycker jag är en trygghet att ha kollegor att bolla med så att 

jag inte själv sätter prägel.  

 

Sandra: Vi jobbar ju i arbetslag och man borde lägga mycket mer tid på att prata 

sinsemellan, om hur man uppfattar barn. För det är klart att min syn på ett barn 

inte är komplett, aldrig någonsin. Jag är subjektiv.   

 

Sigrid: Det är väldigt svårt ibland. Det är ett jäkla tempo. Att då kunna göra rätt 

tolkningar är väldigt svårt. Det är nog den största utmaningen vi har.  

 

Beröm 

Alla respondenter är överens om vikten av att ge beröm för att barnet ska utveckla tron på 

den egna förmågan. Två pedagoger menar dock att man inte endast ska ge beröm för det 

barnet gör utan också för vem man är. En pedagog anser att det inte finns några problem 

med att ge beröm medan hälften av pedagogerna nämner faran i att endast använda sig av 

ordet duktig då det handlar om att ge beröm. En annan pedagog menar även att man med 

beröm kan förstärka fel saker vilket också är en fara. 

 
Sara: Det är klart att man ska ha beröm, men mer beröm för den man är än för det 

man gör. 
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En annan pedagog beskriver samma sak så här: 

 
Åsa: Det är väldigt lätt att hela tiden bara tänka på att säga något positivt om det 

man gör. Man måste tänka på att säga ååh nu kommer du Pelle, så härligt att se 

dig!  

 
Ida: Om man använder ordet duktig hela tiden, kan det bli lite negativt. För då ser 

dom att jag måste göra så för annars är jag inte duktig. En annan pedagog menar 

att detta kan bli en självuppfyllande profetia, att barnet ska vara den duktiga och 

hela tiden leva upp till det för att göra den vuxne glad.  

 

Två av pedagogerna poängterade vikten av att ge ärligt beröm. Så länge man ger ärligt be-

röm bör det inte vara något problem för barnets tro på sin förmåga. 

 
Sandra: Om man menar beröm allvarligt från hjärtat så tror jag aldrig att det är nå-

got problem. Jag tror att man ska strössla med beröm både till stora och små så 

mycket som möjligt… Så det är väl inga problem med beröm egentligen bara om 

det är falskt… Liksom det betyder ingenting för man vet ju själv inne i hjärtat. Det 

måste vara en samstämmighet i det man hör och det man upplever. 

 

Sara: Visar man något med kroppsspråket och säger tvärtom, alltså ger dubbla sig-

naler, då tror jag att det blir väldigt negativt för barnet. Så det gäller ju för oss pe-

dagoger att vara i sitt hjärta hela tiden.   

 

Utmanande aktivitet 

Samtliga pedagoger ansåg att det var av stor vikt att utmana barnen efter deras förmågor för 

att de skulle utveckla tron på sin egen förmåga. Fem av sex pedagoger poängterade svårig-

heten med att hinna med att utmana varje barn efter individuellt behov eftersom barngrup-

pen är stor.  

 
Sigrid: Det är inte alltid lätt när barnen ligger på så olika nivå. Vi hade någon som 

kunde allt för ett år sedan. Det var jättesvårt att hinna med att ge honom uppgifter 

som utmanar. 

 

Sara: Det är väldigt positivt att utmana barnen. Men det är en utmaning för oss pe-

dagoger att hitta uppgifter som utmanar eftersom vi har så många barn. 

 

Åsa: Att man hela tiden höjer ribban lite grann, att man lägger den på en rimlig 

nivå. Det ska vara en utmaning men inte omöjligt… Man måste hela tiden utmana 

lite för att barnet ska utvecklas. 

 

Två pedagoger poängterade dock att det även fanns en fara i att utmana barnet. 

 
 Åsa: Man hjälper barnen att hitta nivåer som är rimliga för barnen så dom inte 

misslyckas för mycket.  

 

Sara: Det finns alltid en fara med allting. Det är väldigt bra att ge dem utmaningar 

och så men samtidigt så får inte barnet känna att det är vi som vill se att det är duk-

tigt. 

 

Barnen påverkar varandra 

De pedagoger som arbetar med dem yngre barnen menar att barnen främst påverkar var-

andra genom att hjälpa och att härma varandra.  

 
Åsa: …så ger han henne en liten lätt knuff för att pusha henne i rätt riktning… Re-

dan när dom är så små så tror jag att dom kan pusha varandra och hjälpa varandra. 

Dom hjälper varandra mer fysiskt… Om en gör en sak så imiterar man varandra 

och gör likadant. 
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Även de pedagoger som arbetar med dem äldre barnen kunde se detta, men de kunde också 

se att barnen kunde påverka varandra negativt genom jämförelse. En pedagog tror att barnen 

påverkas mer av sina kamrater än av oss vuxna eftersom att det byggts upp en tillit mellan 

den vuxne och barnet. Samtidigt poängterar en annan pedagog som arbetar med dem äldre 

barnen att hon inte tror att de jämför sig med varandra utan snarare med sig själv.   

 
Sandra: Barn i tre till fem års ålder kanske även tidigare, skapar sig barn negativa 

bilder av sina kamrater… Lika mycket som man kan lyfta så kan man trycka ner… 

Det kan vara att någon inte har en snygg tröja eller att det inte står rätt saker på. 

För jäkligt egentligen… Det som kamraterna säger slår hårdare på deras tro till sin 

egen förmåga. 

 

Sara: Dom jämför sig inte med varandra utan dom jämför sig med sig själv. Åh nu 

kan jag det. Dom vill visa så men inte, nu kan jag men det kan inte du…   

 

Sinnesstämningens betydelse 

Samtliga pedagoger är överens om att barnets sinnesstämning spelar roll för barnets förmåga 

att utföra en aktivitet. Är man trött, stressad eller hungrig så blir det svårare för barnet att 

utföra en aktivitet. Pedagogerna menar att det är precis som för oss vuxna. 

 
Emma: Är man trött och kanske hungrig och sådär, det vet man ju själv så blir det 

jobbigare och svårare för en. 

 

Arv och miljö 

Samtliga pedagoger menar att miljön har den största påverkan för barnets tro på sin egen 

förmåga. De var osäkra på om det kunde vara en förmåga som var medfödd. Fyra pedagoger 

trodde dock även att man i viss mån var född med förmågan att tro på sin egen kapacitet.  

 
Sara: Om jag ska sätta procent, så tror jag att 20% är arv och 80% är inlärt.   

 

Sandra: Det är så att vissa behöver ha mycket mera ros och kärlek än andra för att 

våga växa, såklart är det så… Barnets tro på sin förmåga kan ju slås ner. Alla 

människor kan slås ner till småbitar om man får negativt bemötande eller ingen 

bemötande. Såklart. Ett barn som inte får någon stimulans alls, kanske inte tror på 

sig själv men det har ju samma egentligen naturkraft att lära att använda sina sin-

nen, men det är klart får man inget beröm för det så göra man inte det. Så det har 

väldigt mycket med bemötande att göra. 
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Diskussion  

Resultatdiskussion: respondenternas uppfattningar om self-efficacy 

Syftet med studien var att ta reda på förskollärares uppfattningar om betydelsen av barnets 

self-efficacy och vad förskollärare tror påverkar barnets self-efficacy. Vi kommer här att 

relatera vårt resultat till syftet, vår teoretiska utgångspunkt samt bakgrund. Generellt stämde 

respondenternas syn på self-efficacy överens med vår teoretiska utgångspunkt samt övrig 

litteratur som i bakgrunden behandlar tron på sin egen förmåga. Dock skiljde sig resultatet 

och utgångspunkten åt i vissa fall vilket vi också visar i avsnittet.  

 

Vad påverkar barnets self-efficacy  

Pedagogerna i vår undersökning anser att nära vuxna, tryggheten i sig själv samt känslan av 

att ha lyckats påverkar barnets self-efficacy. Respondenternas svar överensstämmer med 

Bandura (1994) och Gunnarsson (1999, s. 60) som menar att även pedagogerna har en bety-

dande roll för hur barnet upplever sig själv och sin förmåga. I undersökningen är det endast 

en pedagog som tar upp föräldrarnas roll för att grundlägga barnets self-efficacy. Bandura 

(1994) menar att familjen är en grundläggande faktor för utvecklingen av barnets self-

efficacy. I och med det är det intressant att notera att inte fler respondenter poängterat för-

äldrarnas betydelse.   

 

Hälften av respondenterna resonerade  på olika sätt kring vikten av att barnet har en trygghet 

i sig själv för att det ska tro på sig själv och våga prova något nytt eller svårt. En av dessa 

respondenter beskriver detta genom att bland annat framhålla att en bra självkänsla leder till 

att barnet tror på sig själv och att ett sådant barn inte mår dåligt av att misslyckas. Vidare 

menar de att ett barn med låg självkänsla inte vågar prova för rädslan av att misslyckas och 

att ett otryggt barn blir försiktigt. Detta kan vi relatera till Bandura (1994) som menar att de 

som har ett starkt self-efficacy inte avskräcks från svåra uppgifter, utan ser dem snarare som 

utmaningar medan de med låg tilltro till sin förmåga blir svagt engagerade till uppgiften.  

Vidare menar Bandura (1994) att de med starkt self-efficacy har lättare att återhämta sig 

efter en motgång till skillnad från dem med svagt self-efficacy.  Hedin & Svensson (1997, s. 

56) menar att en trygg känsla inom barnet bidrar till att motgångar inte upplevs som skräm-

mande, istället vågar ett tryggt barn utsätta sig för nya situationer. I samband med vikten av 

att ha en god trygghet i sig själv uttrycker en respondent sin rädsla för att vi snart har barn 

som inte mår så bra, på grund av att vi glömmer betydelsen av en god självkänsla samt 

trygghet. Respondentens föreställning stämmer överens med Apter (1997, s. 21) och Johns-

son (2003, s. 69) som framhåller att en god känsla för sig själv bidrar till barnets tilltro till 

sin egen förmåga samt barnets välbefinnande. Detta visar att en god trygghet i sig själv har 

en stor och avgörande betydelse för hur barnet vågar ta sig an och möta olika situationer 

samt för hur barnet mår.    

 

En aspekt som majoriteten av pedagogerna i undersökningen anser vara en faktor till barnets 

self-efficacy, är barnets upplevelse av känslan av att ha lyckats. Detta överensstämmer med 

Bandura (1994) som framförallt menar att barnets upplevda bemästrande är den mest fram-

gångsrika faktorn för att utveckla barnets self-efficacy.  Även Kihlström (1998, s. 44) fram-

häver betydelsen av att barnet ska känna känslan av att ha klarat av något för att utvecklas 

vidare.    

 

Pedagogens förhållningssätt och tolkningar påverkar  

Som vi nämnt ovan är samtliga respondenter medvetna om att deras förhållningssätt påver-

kar barnet på olika sätt. Våra respondenter menar att deras förhållningssätt bör signalera att 

de är intresserade och att inte felet ligger hos barnet som person, utan det är omständigheter-

na som bör förändras. Det tolkar vi som att om något inte går som man har tänkt så menar 
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respondenterna att man bör se möjligheterna genom att förändra omständigheterna istället 

för att ge upp.  Hedin & Svensson (1997, s. 43) menar att lärare bör använda sig av en atmo-

sfär som bidrar till känslan av att motgångar inte är något negativt utan snarare något som 

ses som en möjlighet. Exempelvis då ett barn möter en motgång framhåller en respondent att 

man som pedagoger bör hjälpa individen och förändra omgivningen för att barnet ska klara 

av något. Detta bidrar till en lättsam och icke kravfylld atmosfär. Gunnarsson (1999) fram-

håller att om läraren tror på barnet kan det bidra till att barnet i sin tur tror på sig själv. Två 

pedagoger i vår undersökning menar i enighet med Gunnarsson (1999) att man med sitt för-

hållningssätt bör uttrycka, att man tror på barnet och att man litar på att han eller hon ska 

klara av något för att barnets self-efficacy ska utvecklas.  

 

Respondenterna anser även att kroppsspråket och sitt sätt att uttrycka sig samt positiv re-

spons har betydelse för barnets upplevelse av sig själv. Cushman & Cowan (2010) menar 

precis som pedagogerna i vår undersökning att personalens positiva respons är viktig för hur 

barnen upplever och tror på sig själva. En respondent framhåller i vår studie  att det finns de 

som hela tiden bedömer det barnet gjort genom att utrycka sig skuldbeläggande. Även 

kroppsspråket såsom suckar och frustration var något som de intervjuade ansåg ha betydelse 

för hur barnet ser på sitt eget self-efficacy. Det visar även pedagogernas medvetenhet om sin 

negativa påverkan på barnet, som överensstämmer med Bandura (1994) som menar att lära-

res påverkan både kan gynna och missgynna utvecklingen av barnets self-efficacy.  

 

Respondenterna är även överens om att deras egna tolkningar av barnets self-efficacy inver-

kar på barnets sätt att se på sin egen kapacitet. Samtliga respondenter menar likt Bandura 

(1994) att pedagogens tolkningar av barnets prestationer påverkar barnets egen bedömning 

av sitt self-efficacy. Lindahl (1998) menar att pedagogens förväntningar på barnet har en 

avgörande roll för barnets lärande. I och med det är det relevant att en respondent uttrycker 

sin medvetenhet om att barnet ofta klarar av mer än vad man tror. Här kan vi dra slutsatsen 

att om en pedagog tolkar barnet som någon som inte klarar av något, kan det leda till att pe-

dagogen inte har några förväntningar på att barnet ska klara av en viss situation. Taube 

(2007) tar i kontexten upp den viktiga aspekten att ett barn kan leva upp till de icke-

förväntningar som skapats kring dem. I förhållande till Taube (2007) är det viktigt att man 

liksom våra respondenter är medveten om att sina egna tolkningar av barnet kan ha inverkan 

på barnets tro till sig egen förmåga. Trots att man är medveten om att sina egna tolkningar 

påverkar barnets self-efficacy, menar Lindö (1996, s. 37) dock att lärare även för över 

omedvetna budskap till barnet som påverkar barnet sätt att se på sig själv.  

 

Beröm 

Samtliga respondenter är överens om att man ska ge beröm till barnet för att barnets tro på 

den egna förmågan ska öka. Även Bandura (1994) menar att positiv uppmuntran är viktig 

för att barnets self-efficacy ska utvecklas. Till skillnader från övriga respondenter menar en 

pedagog att det inte finns några som helst problem med att ge beröm, medan de andra re-

spondenterna framhåller en viss fara med att ge beröm. Faran med beröm kan enligt pedago-

gerna vara att man endast använder sig av ordet duktig då man ska berömma barnet. En re-

spondent menar att det kan bidra till att barnet vill vara någon som är duktig och leva upp till 

den vuxnes förväntningar om att han eller hon hela tiden måste vara duktig. I samstämmig-

het med respondenten menar vi att verksamma pedagoger bör ha en tydlighet i sin beröm. 

Istället för att endast tala om att det barnen gjort är bra bör man precisera vad som är bra och 

varför. Exempelvis om ett barn kan knyta skorna kan det lätt bli att man som pedagog ut-

trycker sig med orden, vad du är duktig istället för att säga, vad bra att du kunde knyta dina 

skor för då kan du gå ut. Nordahl m.fl. (2007, s. 65) framhäver att responsen ska vara i så 

konkret form som möjligt och på ett tydligt sätt relateras till situationen.  
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En annan fara som en pedagog tar upp är att man kan förstärka fel saker med beröm. Re-

spondenten poängterar vikten av att inte endast ge beröm för det barnet gör utan också för 

den man är. Både Von Wright (2000, s. 179) och Kinge (2008, s. 69) framhäver vikten av att 

barnet upplever sig bekräftad för att kunna känna sig betydelsefull, vilket i sin tur leder till 

ett positivt sätt att se på sig själv. Utefter egen erfarenhet är vi medvetna om att man som 

pedagog lätt kan hamna i en sådan fälla som respondenten beskiver, att man glömmer stärka 

barnet för den man är istället för det man gör. Nordahl m.fl. (2007, s. 65)  menar däremot att 

responsen bör syfta till barnets aktivitet istället för till barnets personlighet. Vilket motsäger 

diskussionen ovan eftersom att respondenten menar att barnet bör få mer uppmuntran för 

den man är snarare än för det man gör.   

 

Två pedagoger i vår undersökning poängterar vikten av att ge ärligt beröm. De menar att det 

bör finnas en överensstämmelse i vad barnet hör och i vad barnet upplever för att responsen 

ska vara trovärdig och kunna bidra till att barnets tro på den egna förmåga stärks. Respon-

denterna menar i enighet med Apter (1997, s. 119-120) att beröm inte bör ges i överdriven 

eller icke verklighetsförankrad form eftersom att det kan bidra till att motivationen till bar-

nets ansträngning sänks.  I sammanhanget framhåller en respondent att barnet känner själv 

inom sig vad man klarar av och inte. I och med det menar vi att motivationen till att an-

stränga sig kan minska eftersom  barnet känner att berömmet inte är trovärdigt.     

 

Utmanande aktivitet 

Respondenterna i vår undersökning är överens om att man som pedagog ska utmana barnet 

för att han eller hon ska utveckla tron på sin förmåga. Bandura (1994) menar att det krävs 

utmanande aktivitet för att människan ska utveckla sitt self-efficacy. Johnson (2003, s. 41) 

framhäver vikten av att barnen bör möta lite frustration för att de vidare ska kunna utveckla 

en positiv syn på sig själv. Samtliga respondenter menar liksom Bandura (1994) och John-

son (2003, s. 20) att utmaningen bör vara anpassad till varje barns förmåga. Dock poängterar 

majoriteten av dem intervjuade att det finns en stor svårighet i detta eftersom barngruppen är 

stor. En pedagog beskriver detta genom att uttrycka svårigheten i att hinna med att utmana 

ett barn som ligger över dem andra barnens utvecklingsnivå. Här visar respondenten sin 

medvetenhet kring att inte hinna med dem barn som ligger före dem andra. Dock framhåller 

Bandura (1994) att framförallt de svaga barnen hamnar i kläm för undervisning som inte är 

individanpassad. I och med svårigheten i att kunna anpassa utmaningen efter varje barn tror 

vi likt Bandura att många barn kan falla emellan. Slutsatsen blir att både de barn som behö-

ver mycket utmaning och de som behöver väldigt lite utmaning för att utvecklas lätt kan 

hamna i kläm. Då det är svårt för pedagogerna att hinna med dem som är under eller över 

den genomsnittliga utvecklingsnivån.  

 

Som ovan nämnt menar samtliga respondenter att den utmanande aktiviteten bör vara anpas-

sad utefter varje barns förmåga. Kihlström (1998, s. 44) anser att verksamheten bör vara 

anpassad till barnets förmåga för att tilltron till barnets egen kapacitet ska stärkas. Gunnars-

son (1999, s. 90) menar att arbetssättet är av betydelse för att inte barnet ska bli stämplat 

som någon som inte kan. Taube (2007) menar att ett barn kan hamna i en ond spiral och till 

slut leva upp till de icke-förväntningar som finns, alltså till någon som inte kan. Bandura 

(1994) menar att ett arbetssätt som inte är individanpassat bidrar till att eleven rangordnar 

sig med dem andra vilket gör att barnet får en stämpel. Vidare menar Bandura att det är svårt 

att få bort en sådan stämpel dock påvisar han att barnet med hjälp av professionella och duk-

tiga lärare kan återfå tilltron till sitt self-efficacy (Bandura 1997 se Nordahl m.fl. 2007).  
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Barn påverkar varandra 

De tre pedagoger som arbetar med dem yngre barnen menar att barnen främst påverkar var-

andra i tron till sin förmåga genom att härma och hjälpa varandra. Bandura (1994) tar upp 

sociala modeller som innebär att om en person ser någon annan individ, liknande sig själv 

klara av något, bidrar det till en tro att även jag kan behärska en liknande situation. Bandura 

menar även att ett arbetssätt som innefattar att hjälpa och stötta varandra bidrar till utveck-

lingen av barntes self-efficacy.  

 

Två pedagoger som arbetar med dem äldre barnen menar även att barnen kan påverka var-

andra negativt med hjälp av språket och i jämförelsen med varandra. Bandura (1994), Gun-

narsson (1999, s. 60) och Johnson (2003) framhäver vännernas påverkan för hur barnet upp-

lever sig själv och sin kapacitet. Bandura (1994) menar att jämnåriga vänner bidrar med 

mycket information i jämförelsen kring varandras kompetenser vilket leder till hur barnet ser 

på sitt eget self-efficacy. Anledningen till att de som arbetar med dem yngre barnen inte sett 

den negativa inverkan vännerna kan ha, tror vi kan bero på att barnen i de yngre åldrarna 

inte har ett lika utvecklat språk som de äldre barnen, vilket vore värt att studera vidare.  

Dock påvisar en av pedagogerna som arbetar med dem äldre barnen att hon till skillnad från 

dem andra som arbetar med samma åldersgrupp, inte har upplevt den verbala negativa på-

verkan jämnåriga kan ha på varandra. Hon upplever istället att barnen jämför sig med sig 

själva snarare än med sina kamrater. Bandura (1994) menar att det är en vinst att jämföra sig 

med sig själv istället för med andra eftersom jämförelsen med sig själv kan bidra till att in-

dividen upplever ökad kompetens.  

 

Intressant var att en respondent poängterar att hon tror att barnen påverkas mer av sina vän-

ner än av oss vuxna då barnet utvecklar sitt self-efficacy. Hon menar att det byggts upp en 

tillit mellan den vuxne och barnet.  Som vi tidigare nämnt menar Bandura (1994), Gunnars-

son (1999) och Johnson (2003) att vänner har en stor påverkan, dock framkommer det inte i 

litteraturen om det är vännerna som har den största inverkan på barnets sätt att se på sig 

själv.  

 

Sinnesstämningens betydelse 

Samtliga respondenter anser i enighet med Bandura (1994) att barnets sinnesstämning har en 

betydande roll då han eller hon ska utföra en aktivitet. Respondenterna relaterar till sig själ-

va då de anser att sinnesstämningen spelar roll för barnet precis som för oss vuxna då vi ska 

klara av något. Bandura menar att då en individ känner sig tillfreds med sig själv bidrar det 

till att barnets tro på sin förmåga förstärks. Ett starkt self-efficacy leder till välbefinnande 

hos individen. Respondenterna menar att om barnet inte känner sig tillfreds så blir det svåra-

re för han eller hon att utföra en uppgift. Vilket överensstämmer med Bandura som  menar 

att om en individ inte mår bra bidrar det till att personens self-efficacy blir svagare. 

 

Arv och Miljö 

Respondenterna är eniga om att miljön har den största påverkan för barnets self-efficacy. 

Även Bandura (1994) och Johnson (2003) framhåller miljöns betydelse för barnets sätt att se 

på sig själv och på vad man klarar av. Majoriteten av respondenterna tror dock att barnets tro 

på sin förmåga i viss mån även är medfödd. Dock uttrycker de en viss osäkerhet kring detta. 

I motsägelse till att respondenterna menar att barnets self-efficacy i viss mån är medfödd, 

menar Bandura (1994) att barnets self-efficacy inte är något som barnet är född med. Han 

menar att det endast är miljön som har inverkan på barnets self-efficacy.  Med tanke på 

Banduras teori anser vi det intressant att så många som majoriteten av respondenterna ansåg 

att även arvet har betydelse för barnets self-efficacy.   
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Aspekter som respondenterna men inte litteraturen tar upp 

I sammanhanget att pedagogens tolkning av barnets prestation påverkar barnets sätt att se på 

sig själv, framhäver våra respondenter arbetslagets betydelse. Majoriteten menar att arbets-

laget är ett komplement och en trygghet för att en så rättvis tolkning som möjligt av barnets 

förmåga ska skapas. Arbetslagets betydelse för en så korrekt bild av barnet som möjligt är 

en viktig synpunkt som tyvärr inte Bandura (1994) tar upp som en specifik betydande faktor.  

 

En annan viktig aspekt som en av våra respondenter framhåller då det handlar om att utmana 

barnet, är betydelsen av att barnet inte ska uppleva att han eller hon ska klara av en utma-

nande uppgift för att vara duktig inför pedagogen. Respondenten menar att det är en fara för 

barnet att hamna i en sådan känsla. Detta är en viktig synpunkt som tyvärr hamnar utanför 

vad Bandura (1994) tar upp. Bandura behandlar aspekten kring att barnet bör utmanas för att 

utveckla sitt self-efficacy. Dock behandlas inte perspektivet att ett barn inte ska utmanas för 

att uppleva att han eller hon ska vara duktig inför en pedagog.   

  

Aspekter som litteraturen men inte respondenterna tar upp 

Aspelin (2010, s. 97) och Cushman & Cowan (2010) menar att goda relationer mellan lärare 

och elev har betydelse för hur barnet ser på sig själv och för att kunna utveckla sina förmå-

gor. Vikten av goda relationer mellan förskollärare och barn var inte något som framkom i 

vårt resultat. Det kan bero på att vi inte riktade någon fråga som fick respondenterna att re-

flektera över vikten av goda relationer. Det kan även bero på att respondenterna ansåg att 

goda relationer är en självklarhet för att barnet ska kunna utveckla sitt self-efficacy och där-

för var det inte något som de poängterade. Dock påvisade våra respondenter som vi tidigare 

nämnt medvetenheten om sin egen påverkan på barnets self-effiacy.  

 

Utöver övrig påverkan på barnets self-efficacy menar Bandura (1994) att även kognitiva 

processer är en faktor som påverkar sättet att tro på sin egen förmåga. Perspektivet att en 

individs tankemönster påverkar tilliten till sin förmåga, var dock inte något som våra re-

spondenter tog upp.   

 

Metoddiskussion 

Trost (2010) menar att frågorna i en kvalitativ intervju ska bidra till utförliga svar. Kihlström 

(2007a, s. 48-49) anser att det är intervjuarens ansvar att inte styra samtalet för mycket sam-

tidigt som man ska vara uppmärksam på att inte samtalet svävar utanför syftet med inter-

vjun. Under intervjuerna insåg vi att det var en konst att anpassa sig själv och intervjun efter 

varje person. Alla är olika och somliga pratar mer än andra, därför var det en svårighet att 

kunna känna av läget när det var dags att gå vidare eller inte. Vi ser det positivt att vi båda 

var närvarnade under intervjun eftersom det bidrog till att vi kunde ta hjälp av varandra och 

samspela då vi försökte känna av respondentens läge. Det faktum att vi båda närvarade un-

der samtliga intervjuer bidrog även till fler följdfrågor, än vad det hade gjort om vi var en 

intervjuare.  

 

Lantz (2007, s. 72-74) tar upp vikten av att respondenten ska känna sig bekväm genom att 

tiden för intervjun bör vara tillräcklig för att inte respondenten inte ska känna sig pressad 

samt för att hinna reflektera.  Tiden för varje intervju var 30 minuter, denna tidsram kunde 

hållas utan stress. Vi upplevde att respondenterna fick den tid de behövde för att kunna re-

flektera över frågorna men även över sina svar. För att tillförlitligheten i vår undersökning 

skulle bli så trovärdig som möjligt hade vi önskat att intervjua fler respondenter om deras 

uppfattningar. I sådant fall hade vi haft mer material att utgå ifrån vilket i sin tur antagligen 

hade bidragit till att studien blivit mer tillitsfull. Dock inser vi att tiden har varit knapp och 

att framförallt transkribering samt sammanställning till resultatet var mer tidskrävande än 
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vad vi väntat oss. I och med den knappa tiden som vi haft till vårt förfogande för studien så 

menar vi att sex intervjuer blev lagom för att hinna med att noggrant gå igenom vårt materi-

al.  

 

Didaktiska konsekvenser 

Barnets tro på sin förmåga är en grundläggande faktor för dess välbefinnande och barnets 

välbefinnande är i sin tur betydelsefullt för dess self-efficacy. Alltså är barnets välbefinnan-

de och tron på sin förmåga starkt beroende av varandra. Utifrån vår undersökning har vi i 

och med det kommit fram till att pedagogerna är medvetna om sin betydelse i arbetet för att 

barnet ska känna sig tryggt och tillfreds med sig själv. Läroplanen för förskolan (Lpfö-98) 

klargör att förskolan ska bidra till individens välbefinnande, trygghet samt tron på sin för-

måga. Pedagogens förhållningssätt har en betydande roll för hur barnet upplever sig själv 

och sina möjligheter till att  klara av något, därför är det viktigt att man som verksam för-

skollärare tar sig tid till att reflektera över situationer i vardagen. Då menar vi att man har 

chans att upptäcka om man påverkat barnets self-efficacy i positiv eller negativ bemärkelse. 

Resultatet visar att respondenterna anser att deras sätt att vara kan påverka barnets self-

efficacy. Att inte reflektera över sitt förhållningssätt och dess påverkan på barnets self-

efficacy, med sig själv och tillsammans med sina arbetskamrater, ser vi som något som kan 

hindra att varje barn ska kunna utveckla och stärka tron sin egen förmåga.   

  

Då tryggheten i sig själv, har en betydande roll för hur barnet vågar ta sig an och möta olika 

situationer inser vi vikten av att barnet känner trygghet i sig själv, men också faran i att bar-

net känner otrygghet och en svag tilltro till sin förmåga. Lpfö-98 framhåller att förskolan ska 

stötta barnen i deras utveckling av tillit till sin egen förmåga. Därför är det en del av peda-

gogens ansvar att skapa situationer där barnet kan utveckla en trygghet och därmed tillit till 

sitt self-efficacy. I vår undersökning framkommer det att respondenterna anser att individ-

anpassad aktivitet utvecklar barnets self-efficacy. Vårt antagande är att ett sådant arbetssätt 

inger trygghet. I överensstämmelse med respondenterna anser vi att det kan bli en svårighet i 

att lyckas hinna med att anpassa utmaningen till varje individ då det ofta är många barn i 

relation till antalet pedagoger. Att inte hinna med att anpassa utmaningen efter varje barn 

kan antingen leda till att barnet får för höga krav eller för låga krav på sig. Slutsatsen blir att 

barnet inte får chans att utveckla sitt self-efficacy på grund av olika anledningar, såsom för 

höga eller för låga krav då barnet ska utmanas.   

 

Att lyckas med något och särskilt att bemästra något man inte först trodde att man skulle 

klara av har en avgörande roll för att barnet ska utveckla sitt self-efficacy. Detta är som tidi-

gare nämnt något som tas upp av våra respondenter. Lpfö-98 framhåller att förskolan ska 

bidra till att varje barn får uppleva känslan av att bemästra något. I relation till det anser vi 

att det är av stor vikt att pedagoger ger barnen utmaningar och anpassar dessa efter varje 

barns behov. Vi inser att det finns en stor komplexitet i att kunna utmana varje barn utefter 

individuellt behov eftersom barngrupperna är stora och att det kan skilja mycket mellan bar-

nens utvecklingsnivå, vilket även är något som framkommer av våra respondenter. Trots 

svårigheten i att kunna anpassa utmaningen efter varje barns behov är det något vi ständigt 

måste sträva efter, eftersom alla barn bör få samma möjlighet till att kunna utveckla sitt self-

efficacy.      

 

Som vi tidigare nämnt menar Bandura (1994) att barnets self-efficacy ökar då han eller hon 

utför en aktivitet eller bemästrar något svårt. Därför är det bra att man som pedagog har tå-

lamod och ger tid för att barnet ska kunna utföra en uppgift. Dock menar vi att pedagogens 

arbete är mer komplext än så och pedagogen bör kunna känna av vart barnet befinner sig en 

viss dag.  Om barnet inte känner sig tillfreds i sin sinnestämning så tror vi att det kan vara 

till fördel om pedagogen är en hjälpande hand, trots att personalen är medveten om att bar-
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net klarar av en viss situation på egen hand. Om en pedagog i ett sådant sammanhang stän-

digt envisas med att barnet ska klara en viss situation själv eftersom man vet att barnet kan, 

så antar vi att det finns en risk att barnet misslyckas upprepande gånger och att det i sin tur 

kan bidra till att barnet tappar tron på sin egen förmåga.  

 

I vår undersökning framhäver respondenterna vikten av att inte endast berömma barnet för 

det han eller hon gör utan också för den man är. Vi tolkar det som att om man endast upp-

muntrar det barnet gör kan det leda till att barnet känner att det endast är bra om man preste-

rar något. Och i sådant fall kanske barnet inte upplever att det duger för den man är. Det tror 

vi kan vara ett hinder för att kunna känna tillit och utveckla sitt eget self-efficacy. Därför 

framhåller vi återigen vikten av att man som verksam pedagog reflekterar över sitt sätt att 

vara och påverka barnet.  

 

Förslag på fortsatt forskning 

Då pedagogens förhållningssätt är relevant för hur barnet upplever sig själv, vilket även våra 

respondenter anser så hade vi sett det intressant om forskning hade gjorts, på vilket sätt bar-

nets self-efficacy påverkas av pedagogen. Vi hade även sett det intressant att få veta hur, 

alltså på vilket sätt verksamma pedagoger arbetar med att stärka barnets self-efficacy i prak-

tiken. 

 

I diskussionen resonerar vi kring språkets betydelse då barnen påverkar varandra i sättet att 

se på sig själv och sitt self-efficacy. Vi nämner i denna kontext att respondenterna inte upp-

fattar att de yngre barnen påverkar varandra negativt verbalt, tillskillnad från pedagoger som 

arbetar med de äldre barnen som upplever att de påverkar varandra negativt genom ord. 

Aspekten kring språkets betydelse då barnen påverkar varandras self-efficacy, är ett intres-

sant perspektiv att forska vidare kring.  
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Tack! 

Vi vill tacka pedagogerna som ställt upp och deltagit i vår studie. Utan er medverkan och 

vad ni bidragit med hade inte vår undersökning kunnat genomföras. Vi vill även rikta ett 

stort tack till vår handledare Martin G. Erikson som har varit ett stort stöd och bidragit med 

bra handledning i form av konkreta tips och givande respons. Sist vill vi tacka vänner och 

familj som varit ett stöd under hela vår utbildning.  

      

Hanna & Malin 
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Bilaga 1 - missivbrev     

  

Hej! 

 

Våra namn är Malin Nittborn och Hanna Stjernström och går vår sista termin på lärarutbild-

ningen med inriktning på förskola och förskoleklass, på Högskolan i Borås. Vi har varit i 

kontakt med er rektor för att få verksamma förskollärare att delta i vår undersökning till vårt 

examensarbete och då fått information om att du vill ställa upp som respondent.  

Vi vill börja med att tacka dig för att du är villig att medverka i vår undersökning genom en 

enskild intervju. I vår undersökning är vi intresserade av lärares uppfattningar kring barnets 

utveckling. Vi hade gärna informerat dig mer exakt om vad intervjufrågorna ska komma att 

handla om men vi anser att trovärdigheten för undersökningen i sådant fall skulle kunna 

minska.  

 

Intervjun kommer att ta cirka 20-30 minuter och ske i ett enskilt rum på er förskola där vi 

kan undvika att bli störda. Vi båda kommer att närvara under intervjun där den ena av oss 

ställer frågorna medan den andra antecknar och ställer eventuella följdfrågor. Intervjun 

kommer att spelas in men det är viktigt att du vet att både anteckningsmaterial och inspel-

ningsmaterial kommer att förvaras säkert och till sist förstöras för att ingen utomstående ska 

kunna ta del av uppgifterna. I uppsatsen kommer vi att använda fiktiva namn på både dig 

och förskolan för att avidentifiera.  

 

Vi hade önskat att komma och göra våra intervjuer torsdag och fredag vecka 45. Vi vill att 

intervjumötet ska passa dig och er så bra som möjligt. Därför hade det underlättat om du 

tillsammans med övriga kollegor som också kommer att delta i undersökningen, kunde be-

stämma vilka tider under dessa dagar det passar att vi kommer och utför intervjuerna. Detta 

skulle kunna göras i form av ett schema där man kan se när var och ens intervju ska utföras. 

Räkna med 30 minuters förfogande till varje intervju för att vara på den säkra sidan. Inter-

vjuschemat skickas senast tisdag vecka 45. Dit kan ni också mejla eventuella frågor om nå-

got upplevs otydligt. 

 

Tack på förhand! 

Med vänlig hälsning 

Malin och Hanna 
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Bilaga 2  

 

Intervjufrågor 

 

Vad tror du påverkar barnets tro på sin förmåga att klara av något svårt?  

 

Vad tror du påverkar barnets tro på sin förmåga mest? 

 

På vilket sätt tror du vad du säger och gör påverkar barnet tro på sin förmåga? (nega-

tivt/positivt) 

 

På vilket sätt spelar barnets sinnestämning roll för förmågan att utföra en uppgift? 

 

På vilket sätt upplever du att barnen kan påverka varandra då det handlar om att ha tilltro till 

sin egen förmåga? 

 

Hur ser du på att ge barnen uppgifter som för dem känns utmanande? 

 

Vad ser du för problem och möjligheter med att ge beröm?  

 

På vilket sätt anser du att dina egna tolkningar om barnets kapacitet påverkar barnets sätt att 

se på sin egen förmåga?  

 

Tror du att barnets tro på sin förmåga endast är inlärd? 

 

Vad baseras dina föreställningar på?   
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