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Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats är att besvara mina frågor om bekräftelse. De undersökta frågorna 
handlar om på vilket sätt barn söker bekräftelse i förskolan, vad barn blir bekräftade för och hur de 
reagerar på bekräftelse, hur pedagogerna arbetar med bekräftelse och slutligen vad vill barn bli 
bekräftade för. 

Studien tar utgångspunkt i tre sinsemellan olika teorier; Skinner, Maslow och Bronfenbrenner. Ur 
Skinners teori valde jag att koncentrera mig på förstärkning, av Maslows teori var det behov och 
motiv som var det relevanta medan i Bronfenbrenners teori var det samspel som låg i fokus. Utöver 
dessa teorier utfördes dessutom observationer och intervjuer. 

Resultatet av observationerna och intervjuerna analyserades och därigenom besvarade de ställda 
frågor. Det blev dessutom tydligt i observationerna att barn bekräftar varandra vilket var en aspekt 
som var ny. Detta förekom tydligast under observationerna av den fria leken då jag dessutom fick 
upp ögonen för att barnen inte sökte bekräftelse från pedagogen lika mycket som mellan varandra. 

Egna tankar runt bekräftelse har under studiens gång dokumenterats och finns att läsa i bilaga 2. 
Det har medvetandegjort mig i vissa avseenden vilket har varit hjälpsamt när jag presenterade mitt 
resultat. 

 

Nyckelord: bekräftelse, beteende, förstärkning, behov och motiv, samspel 



  

Abstract 

The purpose of this study is to answer the following questions regarding confirmation: In what 
ways do children seek confirmation in preschool? What are children confirmed for and how do they 
react to the confirmation? How is confirmation used by teachers? What do children want to receive 
confirmation for? 

The starting point for this study is based on the unique theories of Skinner, Maslow and 
Bronfenbrenner. The main focus with regard to Skinner’s theory (in this study) lies in 
reinforcement. In Maslow’s theory, the concentration is on hierarchy of needs while in 
Bronfenbrenner’s theory, the study centers upon interaction. In addition to these theories, 
observations and interviews were conducted. 

By analyzing the results of the observations and interviews, the questions listed above were 
answered. It became clear during these experiments that children confirm each other on their own. 
While observing the children during free play, it was apparent that they were actually more 
interested in receiving confirmation from their friends than from the teachers.  
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Introduktion 

Alla människor verkar ha behov av att bli bekräftade. Jag vet själv hur det känns om jag går in i en 
affär och säger hej till butiksbiträdet och inte får något svar. Då känns det som om jag inte existerar 
och jag känner mig förbisedd.1 Det är ingen trevlig känsla alls att bli ignorerad och det är möjligt 
att man kan känna sig betydelselös vilket i längden, tror jag, kan vara en destruktiv och försvagand
känsla. Jag som vuxen människa kan förstå och se till situationer i sina sammanhang. Jag har 
möjligheten att vara medveten om att inte ta allt som händer personligt. Jag har förmågan att tänka 
att butiksbiträdet kanske har en dålig dag, han/hon kanske är en person som inte har för vana att 
hälsa eller så talade jag kanske inte tillräckligt högt. Med barn tror jag att det är annorlunda. 

Barn, tror jag, har en tendens att ta saker personligen, de har ännu inte byggt upp en distans mellan 
sig själv, sin omgivning och situationen. Det kan vara svårt för dem att veta vad som är direkt riktat 
till dem och vad som har sin orsak bakom något annat. Som exempel på detta har jag många gånger 
i förskolan sett hur ett barn snubblar och råkar knuffa till ett annat barn. Barnet som blir knuffat 
reagerar ofta med att säga: ”Fröken, Simon knuffade mig!” i tron att det var Simons avsikt att 
knuffa. Varpå fröken svarar att det inte var Simons mening att knuffa utan han snubblade och 
trillade då in i Morgan. Detta barn söker en bekräftelse av sin fröken på det som har hänt. Barnet 
vill ha en bekräftelse av situationen men i detta fall bekräftar fröken inte barnet i det det tror utan 
förklarar vad som verkligen hade hänt. Bekräftelse kan vara bejakande men likväl, som i exemplet 
ovan, kan det innebära en bekräftelse på barnets förfrågan men inte på det barnet uppfattade, dvs 
fröken lyssnar till vad barnet säger och svarar men hon håller inte med barnet utan förklarar att det 
var en olyckshändelse. Det finns flera olika lager av bekräftelser och det är ett väldigt komplext 
fenomen vilket gör, tycker jag, att det är viktigt att forska mer i detta ämne. Speciellt eftersom barn, 
mer än vuxna, i allmänhet verkar ha ett större behov av att bli bekräftade. 

Det generella barnet visar på ett större behov av bekräftelse än vad vuxna gör i allmänhet. Hur tar 
detta sig i uttryck i förskolan? På vilket sätt söker de bekräftelse? Hur reagerar de på bekräftelse? 
Jag vill undersöka hur fenomenet bekräftelse i förskolan kan yttra sig idag. Jag tror att det är en 
viktig del i allas liv eftersom jag vid återkommande tillfällen ser exempel hos både mig själv, andra 
vuxna och barn som på ett eller annat sätt söker någon form av bekräftelse. Därför är jag intresserad 
av att försöka komma detta fenomen lite närmare och studera hur det kan yttra sig i den förskola jag 
kommer att observera. Här nedan följer ett exempel taget ur förskolan. Detta exempel visar på olika 
sätt att söka bekräftelser och olika sätt att bekräfta på. 

”Kalle tar under leken fram träbockar och ställer dem vid sidan av pedagogen Lena samtidigt som 
han berättar för henne att han bygger en båt, när hon tittar på honom och nickar verkar han nöjd och 
fortsätter sitt byggande. Samtidigt som detta händer hoppar och studsar Malin på en häst bredvid 
Lena och som på ett lite påstridigt sätt försöker påkalla frökens uppmärksamhet. Eftersom Lena är 
upptagen av att lyssna till Kalle dröjer det en liten stund innan Malin får något gensvar av henne. 
Malins beteende intensifieras och hon blir alltmer högljudd. Detta beteende avtar inte förrän Lena 
har vänt sig till Malin och ägnat henne lite tid.  ”Fröken, fröken, titta när jag hoppar med Vitnos 
över hindret! Titta. Titta här!” Lena tittar en liten stund och nickar, sedan gör hon en ansats till att 

 
1 Dessa tankar finns i sitt fulla sammanhang i bilaga 2 
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vända sin blick ut i rummet mot barngruppen men då tar Malin tag i hennes arm och börjar rycka i 
den samtidigt som hon säger: ”Jamen titta på min häst! Visst är den fin? Visst hoppar vi högt?” osv. 
Malin nöjer sig inte förrän fröken har sagt att hästen är fin och utropat ett imponerat ”Oj vad högt ni 
hoppar!” 

Det blir tydligt av exemplet ovan att barn söker bekräftelser på olika sätt. Dessutom verkar det som 
om de vill bli bekräftade på olika sätt. De verkar ha olika behov av vilken slags bekräftelse de får. 
Det var tillräckligt för Kalle att få ögonkontakt med fröken och att få hennes bejakande nick medan 
Malin inte nöjer sig med nicken och blicken utan på ett envetet sätt fortsätter söka frökens 
bekräftelse. Utifrån detta exempel kan vi se att fröken verkar uppfatta Malins behov och hon 
bekräftar då Malin på ett nytt sätt. Det har varit en spännande resa som bara har påbörjats och jag 
hoppas att denna uppsats kan belysa det välanvända ordet bekräftelse ur fler perspektiv och 
därigenom generera lite nya tankar. 

Syfte och frågeställning 

Jag skulle vilja undersöka fenomenet bekräftelse i förskolan.  

• På vilket sätt söker barn bekräftelse? 
• Vad blir barn bekräftade för? 
• Hur reagerar barn på bekräftelse? 
• Hur arbetar pedagogerna med bekräftelse?  
• Vad vill barn bli bekräftade för? 



 3

Bakgrund 

I arbetet med barn blir det aktuellt för pedagogen att tänka på hur förhållandet till barnet ska se ut 
och vad som blir viktigt att bekräfta hos ett barn. En människas förhållningssätt styrs av den tid den 
lever i och ens egen medvetande nivå. Beroende på vilken teoretisk grund, eller vilka teoretiska 
grunder, man ställer sig bakom bekräftar man barn olika. Här kommer jag kort redogöra för 
förskolans historia och jag kommer dessutom att lyfta fram några olika tankar som har präglat 
pedagogiken som kan jämföras med de teoretiker som jag har valt att arbeta med i denna text.  

Förskolans historik 
Den första formen av förskola i Sverige startades någon gång på 1830-talet och kallades för 
småbarnsskola. Avsikten var att vårda och fostra fattiga barn som befann sig i åldrarna 2-6. Det 
handlade främst om undervisning och uppfostran. (Fredriksson, 2005) Under denna period var den 
undervisning och uppfostran som fanns lik Skinners tankar i det avseendet att barnen skulle formas 
efter en viss mall. Jag är medveten om att Skinner levde långt efter 1800-talet men vill med detta 
endast visa att det har funnits liknande tankar och arbetssätt i förskolans historia. Detta tankesätt 
bibehölls fram till slutet av 1800-talet då nya influenser tog över. 

Under slutet av 1800-talet skedde det en förändring i synsättet på pedagogiken i dåtidens förskola. 
Verksamhetens fokus ändrades från undervisning och uppfostran till att bli inspirerad av Friedrich 
Fröbels (1782-1852) tankar som lade tonvikten på alla barns rättighet till självförverkligande och 
möjligheten att uppnå en inre tillfredställelse. Dessa mål skulle uppnås genom att erbjuda barnen en 
omgivning där de har möjlighet att utveckla alla sinnen. (Engdahl, 1990) Här kan vi placera in 
Maslows tankar om självförverkligande. Återigen vill jag poängtera att Maslow levde efter Fröbel 
och jag menar inte att Fröbel blev inspirerad av Maslow utan jag önskar bara applicera Maslows 
teorier i förskolans tankesätt. Under 1900-talet skedde det många förändringar inom barnomsorgen. 

Det var under 1900-talet som den barnpsykologiska forskningen tog riktig fart. Detta innebar nya 
tankar för verksamheten och 1968 tillsattes Barnstugeutredningen som arbetade med utökningen av 
barnomsorgen och att nya mål formulerades både för samhället och också det pedagogiska arbetet 
med barn. De största influenserna under denna tid var Jean Piaget(1896-1980) och Erik Homburger 
Erikson (1902-1994). Övergången från de äldre förebilderna, exempelvis Fröbel, till Piaget och 
Erikson innebar en stor klyfta mellan den nya generationen och den gamla generationen 
förskolelärare. Detta innebar att det under 80-talet strömmade fram flera olika pedagogiska 
riktningar i förskolan. Det var också under 80-talet som Socialstyrelsen utarbetade: ”Pedagogiskt 
program för förskolan.” vilken innehöll allmänna råd kring mål, arbetssätt och innehåll. (Engdahl, 
1990) 

1996 tog utbildningsdepartementet över ansvaret för förskolan innan dess hade det varit 
socialdepartementet som ansvarade för frågor som rörde förskolan. Detta skifte innebar att 
förskolan nu blev en del av den pedagogiska verksamheten och 1998 fick förskolan sin egen 
läroplan, Lpfö 98. (Förskolor, 2008) I Lpfö 98 finns tydiga influenser av Bronfenbrenners tankar i 
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förskolans arbetssätt. ”Förskolan skall ta hänsyn till att barn lever i olika livsmiljöer och att barn 
med de egna erfarenheterna som grund söker förstå och skapa sammanhang och mening.” (Lpfö 98) 
Detta citat visar tydligt på en tanke om att se till barnets hela sammanhang precis som 
Bronfenbrenner förespråkade.   
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Teoretiska utgångspunkter för 
min studie 

Jag kommer i min text att utgå från tre teorier som sinsemellan är olika varandra. Den första, som är 
framarbetad av Skinner, handlar om att forma barnen efter en förutbestämd mall. Det rör sig om att 
forma barnets beteende vad gällande deras inlärning. Den andra teorin, grundad av Maslow, utgår 
från individens/barnets behov och motiv till självförverkligande vilket innebär att pedagogen ska se 
till barnets drifter och svara på dem. Den tredje, framtagen av Bronfenbrenner, ser till hela 
sammanhanget som ett barn befinner sig i. Han menar att det råder ett ständigt samspel mellan 
barnet och dess omgivning vilka påverkar varandra i en samverkan. Det är svårt att urskilja vad som 
påverkar vad. Jag vill observera en barngrupp för att se om det arbetas med bekräftelse utifrån 
någon/några av dessa teorier. Dessutom kommer jag att genomföra fokusintervju med två 
pedagoger.  

Definitioner av några begrepp 

I texten som följer finns de definitioner jag kommer att använda mig av på de nyckelord jag har i 
denna uppsats. Jag har valt att enbart definiera bekräftelse här nedan eftersom de andra nyckelorden 
finns det en förklaring på under teoridelen. 

Jag menar att bekräftelse handlar om att se en individ i dess varande. Det vill säga att bekräftaren 
både är närvarande mentalt och fysiskt samt delar individens upplevelse i det han/hon gör. 
Bekräftelse handlar även om att individen upplever sina tankar och känslor sedda och/eller hörda.  

Teorier 

Det formbara barnet 

Skinner (1904-1990) var beteendepsykolog inom behaviorismen. Han har haft en stor influens på 
synen och metoden av inlärning i skolans värld. Det var han som utformade en 
undervisningspedagogik som gick ut på att forma barnens inlärningsprocess efter en viss mall. 
Denna mall är grundad på något som Skinner kallar för instrumentell betingning som handlar om 
positiv och negativ förstärkning. Dessa förstärkningar går ut på att få fram ett önskvärt beteende 
eller att ta bort ett oönskat beteende hos eleven. Förstärkning kan räknas som en form av 
bekräftelse. Med beteende menas all aktivitet som är möjlig att observeras. Det är genom denna 
aktivitet som vi utvecklas, får erfarenheter och lär oss olika saker som exempelvis språket. 
Beteende ligger till grunden för människans psyke, medvetande och personlighet. (Skinner, 
2006:11ff)  

Positiva förstärkningar går ut på att belöna eleven när den har gjort något önskvärt medan negativa 
förstärkningar bygger på att lära bort oönskade beteenden. I denna relation lärare och elev emellan 
finner vi läraren vara den som genom sina förstärkningar bestämmer och väljer helt vad det är som 
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ska förstärkas, hur det ska förstärkas och i vilka situationer som något ska förstärkas. Det handlar 
om en styrning av elevens beteende. Denna relation bygger helt på den kausala effekten vilket 
innebär att person 1 utför en handling vilken leder till att person 2 ger en respons på denna 
handling. (Jerlang, 2001:191ff)  

Vidare talar Skinner om intermittent betingning vilket handlar om att efter att ett önskat beteende 
har uppstått så börjar man långsamt minska på förstärkningarna eftersom det är meningen att 
beteendet ska bestå utan att vara beroende av yttre förstärkningar. (Skinner, 2006:129ff) 

Det skulle vara intressant att se om något av detta går att återfinna i förskolan jag kommer att 
observera. Jag kan speciellt tänka mig att denna metod kanske används i syfte att få bort oönskade 
beteenden, d.v.s. i uppfostringssyfte. Skinner var noga med att poängtera att den negativa 
förstärkningen helst inte skulle användas eftersom motivation och intresse är viktiga grunder i 
inlärningsprocessen. Han menade att negativa förstärkningar ofta kunde få motsatt effekt.  

Skinners teori är ursprungligen framarbetad för skolan och avser barns inlärningsprocess och i 
förskolans läroplan (Lpfö 98) står det att ”förskolan skall lägga grunden för ett livslångt lärande.” 
Vidare står det i Lpfö 98 att verksamheten ska bygga på en pedagogisk grund som utgår från 
barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter. Det handlar inte om att forma ett barn utefter en 
viss mall utan istället att utgå från barnets egen kapacitet, nyfikenhet och förutsättningar. Utifrån 
denna teori blir det intressant att se hur pedagogen arbetar med bekräftelse och vad det är som de 
bekräftar barnen för. Kanske går det till och med att se i vilket syfte ett barn blir bekräftat? Är det 
för att få fram ett önskat beteende? Sedan blir det dessutom spännande att se hur barnen reagerar på 
pedagogens bekräftelser. Får det den önskade effekten, om det nu ens fanns en önskad effekt? Det 
kan ju hända att det får den önskade effekten för pedagogen men inte för barnet. När jag utgår från 
Skinners teori går det inte att få svar på min fråga om vad det är som ett barn vill bli bekräftat för 
eftersom i Skinners teori utgår man ej från barnet. Det kan kanske förklaras bättre utifrån Maslows 
motivationsteori som följer i stycket nedan. 

Barnet som utgångspunkt  

Abraham Maslow (1908-1970) var humanist psykolog. Han utgick från den friska människan. Han 
ansåg att alla människor har ett medfött ”Själv” som delvis är unikt för varje individ samtidigt som 
det delvis är artomfattande. Detta ”Själv” har flera inre drifter som tar sig i uttryck i olika behov. 
Personligheten hos människan präglas av de behov som individen känner av starkast. Han menade 
att vissa människors fokus ligger främst på de självförverkligande behoven medan andra kanske är 
mer inställda på de fysiologiska behoven.  

Maslow var grundaren av motivationsteorin som bygger på behov och motiv. Han ansåg att alla 
människor drivs av behov som motiverar deras handling. Enligt denna teori söker barn 
tillfredställelse utifrån deras behov som sedan styr deras handling i en viss riktning. 
Tillfredställelsen kan i detta sammanhang ses som bekräftelse. (Bärmark, 1985:144) 

 Maslow byggde upp en behovspyramid som innehåller fyra olika skikt. Det första och mest 
grundläggande skiktet är, de fysiologiska behoven som utmärks av bland annat hunger, törst, skydd 
och säkerhet. Sedan följer de sociala behoven som innefattar exempelvis vänner, gemenskap och 
kontakt. Självhävdelsebehoven, finner vi som tredje skikt, vilket utgörs av ett prövande av sina egna 
förmågor. Slutligen har vi behov av självförverkligande där den enskilda människans personliga 
utveckling ligger i fokus, upplevelser och uttryckande av det konstnärliga. (Bärmark, 1985:146ff) 
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Vidare delar han upp behov i bristbehov och växtbehov. Med bristbehov avses alla de behov som 
verkar motiverande när människan saknar något, exempelvis mat, sömn och kontakt. Det handlar 
om behov som är möjliga att tillfredställa. Växtbehoven identifieras av att de inte slutligt kan 
tillfredställas. Dessa behov leder till individens egen inre växt och utveckling och vi talar då om 
självhävdelsebehov och behov av självförverkligande. Generellt sett anser Maslow att det lilla 
barnets behov i allra största grad handlar om de fysiologiska och sociala behoven. Alltefter barnets 
uppväxt ökar behoven från de övriga skikten. (Bärmark, 1985:147ff) 

Malsow talade om motivkonflikter vilka betecknar situationer där barn får möjlighet att välja mellan 
olika aktiviteter som tillfredställer olika behov.  Han delar upp dessa konflikter i tre olika 
kategorier. Positiv-negativ konflikt där en situation kan se ut så här: Ett barn är mitt uppe i en 
fängslande aktivitet tillsammans med några andra barn. Barnet blir nu ombett, av exempelvis 
pedagogen, att avsluta den pågående aktiviteten för att hjälpa till att exempelvis duka bordet (något 
som detta barn inte alls anser vara roligt). Eftersom barnet är motivationsstyrd så förefaller 
dukningen inte alls lika tillfredställande som det som redan pågår. Därför lockas nu barnet med 
olika medel som också tillfredställer barnets behov, som exempel att få sitta tillsammans med 
pedagogen under sagan (kontaktbehov). Barnet hamnar nu i en konflikt över vad det ska välja. 
Dubbel negativ konflikt är en annan typ av konflikt som går ut på bestraffning. Vi utgår från samma 
situation som ovan men istället för att locka med en belöning så ”hotas” det med en bestraffning. 
Dubbel positiv konflikt handlar om valet mellan två enbart tillfredställande aktiviteter. (Jerlang 
2001:220) 

Med tanke på Maslows brist- och växtbehov kan det vara av intresse att se om handlingen tar sig i 
uttryck på olika sätt, beroende av vilket behov som motiverar handlingen? Vidare vore det lärorikt 
att se hur pedagogen tillfredställer behovet och hur barnet reagerar på den tillfredställelse de får. 
Motivkonflikterna, tycker jag, liknar lite Skinners förstärknings tankar i det avseendet att de båda är 
kausala. Det kan vara intressant att se om pedagogen använder sig av motivkonflikter i sitt 
arbetssätt och om de använder sig av detta, vilka situationer handlar det om då och i så fall hur 
reagerar barnen på de olika sätten?  

En skillnad mellan Maslows och Skinners teorier är att i Maslows teori utgår bekräftelserna från 
barnets motiv. Som exempel i motivkonflikterna ges barnet möjlighet att välja mellan olika 
konsekvenser medan Skinners teori handlar om att forma barnen efter en redan given mall. En 
annan skillnad i denna teori i jämförelse till Skinners teori är att denna utgår från barnets behov och 
ser till att barnet ska få möjlighet att utveckla sitt egna ”Själv”. Här ser vi också den kausala 
effekten i de fall då behov och motiv kan tillfredställas. 

Maslow har påpekat att de olika behoven framhävs olika hos olika människor beroende av deras 
livsvillkor. Exempelvis så har människor som lever i utvecklingsländer inte samma möjligheter att 
känna av växt behoven eftersom deras existens går ut på överlevnad. Här framkommer tanken om 
miljöns betydelse fram men Maslow fördjupade sig inte i detta. Det gjorde däremot 
Bronfenbrenner, vars modell jag kommer att presentera i texten nedan.  

Samspelande barn 

Urie Bronfenbrenner (1917-2005) grundade den utvecklingsekologiska teorin som innebär ett 
studium av barns utveckling i sin naturliga miljö. Bronfenbrenner integrerar i sin teori sambandet 
och samspelet mellan individen och dess olika direkta och indirekta miljö. Med samspel menas - 
gemensamt handlande med deltagande av inbördes olika parter (NE)  
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Han har delat upp samspelet mellan individ och miljö i fyra olika system. Dessa olika system 
hänger ihop och går från en mikromiljö till en makromiljö. Det första systemet, mikrosystemet, är 
det som befinner sig i direkt påverkan på barnet och det handlar om barnets närmiljö vilket 
innefattar, familj, förskola, skola etc. Alla dessa komponenter bilder ett nätverk av relationer till 
varandra och ingår i en ömsesidig påverkan av varandra. De olika mikrosystemen tillsammans 
bildar nästa system vilken benämns mesosystemet. Därefter följer exosystemet som innefattar 
exempelvis föräldrarnas närmiljö, i denna miljö ingår barnet indirekt. Föräldrarnas närmiljö kan 
vara deras arbetsplats, olika samhälleliga institutioner och lokala variationer av vår övergripande 
barn- och familjepolitik. Slutligen har vi det som kallas för makrosystem vilket utgörs av 
ideologiska, kulturella, ekonomiska, historiska och politiska värderingar och förhållningssätt som 
omfattar de föregående systemen.  

Det är främst i mikro- och meso systemet som de centrala begreppen roller, relationer och 
aktiviteter är relevanta. Utanför dessa system är barnet inte längre i direkt kontakt med miljön och 
därav har dessa begrepp inte samma innebörd. Bronfenbrenner menar att människor tar olika roller 
beroende på vilken miljö de är i, vilka relationer som finns och vilken aktivitet som pågår. Det 
handlar om ett intrikat samspel där alla dessa faktorer ständigt påverkar varandra. (Andersson, 
1980) 

Inom denna teori är det helheten jag studerar. Jag kommer att studera samspelet i miljön jag 
befinner mig i för att försöka få svar på mina frågor. Här vore det intressant att se om och i så fall 
hur barnen byter roller i olika aktiviteter. Hur ser pedagogens arbetssätt ut? Ser det olika ut 
beroende på aktivitet? Agerar pedagogen annorlunda mot samma barn i de olika aktiviteterna? Om 
så är fallet beror det på att barnet har tagit en annan roll? 

Sammanfattning 

Sammanfattningsvis vill jag jämföra de tre olika teorierna lite. Skinner fokuserade sig specifikt på 
ett område, inlärningen, medan Maslow fokuserade på hela människans utveckling och 
Bronfenbrenner försöker se till hela sammanhanget i vilken människan lever i. Skinners teori visar 
på en tydlig kausal effekt medan i Maslows teori återfinns den kausala effekten dock inte i alla fall 
utan enbart i de fall då behov och motiv tillfredställs. I Bronfenbrenners teori är det mycket svårare 
att avgöra vad som har påverkat vad eftersom allt påverkar varandra i ett samspel. Detta innebär att 
det blir svårare att komma till roten av vad som egentligen fungerar bra och vad som kanske inte 
fungerar lika bra. Det finns många olika faktorer som spelar in.  

Skinner har utformat tydliga riktlinjer för hur ett barn ska bekräftas medan Maslow talar om 
motivkonflikt som inte specifikt påtalar i vilka situationer de ska användas. Bronfenbrenner har inte 
alls utformat några riktlinjer för hur man kan arbeta med barn hans teori är mer en modell för att 
försöka förstå och studera människan i hela sitt sammanhang. 

Utifrån dessa tre teorier hoppas jag kunna få svar de frågor som jag har ställt. Det fängslande med 
att använda mig av olika teorier är att jag kommer kanske få fram olika svar på samma händelser 
beroende av vilken teori jag tolkar utifrån. Det visar på komplexiteten i våra liv när det handlar om 
exempelvis pedagogiska beslut som ska tas. Enligt Maslow har alla människor olika behov som de 
önskar få, och genom handling, söker bekräftelser på och att det finns en behovspyramid att utgå 
från som är gemensam för alla människor. Detta ger svar på vad barn vill bli bekräftade för. 
Dessutom blir det möjligt att utifrån barnets handling se på vilket sätt de söker bekräftelser på. I 
Skinners teori är det tydligt vad ett barn blir bekräftat för, hur pedagogen arbetar med bekräftelser 
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och han har dessutom teoretiserat över hur barn reagerar på bekräftelser. I både Maslows och 
Skinners teori finns det vissa pedagogiska arbetssätt som skulle kunna användas och jag får i mina 
observationer se om och hur de i så fall används. Bronfenbrenner är lite svårare att på förhand få 
fram några entydiga svar eftersom hans modell är mycket mer situations baserad. Därför kommer 
det att bli intressant att se vad av Bronfenbrenner jag kommer att kunna finna under mina 
observationer.  
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Metod 

I detta avsnitt kommer jag att redogöra för hur jag har gått till väga, vilka metoder jag har använt 
mig av. Dessutom kommer jag att redogöra för mitt hänsynstagande till de forskningsetiska 
principer samt ger jag en förklaring på reliabiliteten och validiteten av min studie.  

Val av metod 
Jag har utfört en kvalitativ fallstudie. Jag har försökt att utgå från mina försökspersoners egen 
utgångspunkt. En studie som denna handlar om insikt, upptäckt och tolkning framför hypotes . 
(Carlsson, 1991:25) ”Fallstudiebaserad forskning innebär att ett eller flera fall från verkliga livet 
används som empiriskt underlag för forskning, särskilt när kunskap om ett område helt eller delvis 
saknas och när det rör sig om komplexa fenomen.” (Gustavsson, 2004:116)  

Jag kommer i min undersökning att observera tre olika aktiviteter under femton minuter vardera i 
tre dagar. Jag har valt ut dessa tre aktiviteter baserat på deras olika innehåll. Den fria leken, vilket är 
en aktivitet där barnen har mycket utrymme för egenbestämmande. Samlingen, som i detta 
sammanhang ställer sig nästan som motsats till den fria leken eftersom denna aktivitet är till största 
delen styrd av pedagogen och slutligen valde jag måltiden vilket utgör en blandning av de två övre 
aktiviteter. Det finns en viss frihet för barnen samtidigt som det finns tydliga regler. 

Jag har observerat en barngrupp vid flera olika tillfällen i ett försök att närma mig fenomenet 
bekräftelse. Dessutom har jag vid två olika tillfällen genomfört fokusintervjuer med två 
förskolepedagoger som arbetar på samma förskola. Den ena pedagogen jobbar i den barngrupp som 
jag observerade.  

Deltagande observation är den form som jag har använt mig av. Med deltagande observation menas 
att jag som observatör iakttar och samlar information i försökspersonernas naturliga miljö. 
(Carlsson, 1991:42) Den fokuserade intervjun bygger på att intervjuaren ofta har en eller flera 
grundfrågor som den ställer och därifrån får de intervjuade tala och associera fritt. Fördelen med 
detta är att det blir ofta lättare att analysera eftersom strukturen är bestämd i förhand. Svårigheter 
med intervjuer är att intervjuarna är människor och kanske omedvetet påverkar deltagarna i en viss 
riktning.(Bell, 1995:93ff) 

Forskningsetiska principer 
Det finns fyra grundläggande krav inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning som är till för 
att skydda de deltagande i undersökningar.(www.vr.se) 

Informationskravet handlar om den information som ges till de deltagande. Det är forskarens 
uppgift att se till att deltagarna har kännedom om deras möjlighet att avbryta sin medverkan när 
helst de önskar. Deltagarna ska även få veta vilken uppgift de har i projektet och de ska bli upplysta 
om alla moment som kan tänkas påverka deras beslut att vara med. Jag skrev en presentation av 
mig själv, mitt arbete och mitt syfte.Denna lapp sattes upp på förskolan där alla hade möjlighet att 

http://www.vr.se/
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se den. (Se bilaga 1). Efter en muntlig presentation av mitt arbete och mitt syfte frågade jag P1 och 
P2 om de ville medverka i fokusintervju.  

Samtyckeskravet ser till att de berörda i forskningen går med på att deltaga. I mitt fall skulle jag 
observera barn vilket innebar att jag var tvungen att vända mig till föräldrarna vilket jag gjorde med 
min skriftliga presentation. De intervjuade hade möjlighet att tacka nej till att medverka vid min 
förfrågan vilket de inte gjorde.  

Konfidentialitetskravet avser att skydda de inblandades identitet speciellt när det rör sig om etiskt 
känslig uppgifter. I min presentation poängterade jag att allas identitet kommer att hemlighållas och 
jag skrev dessutom på ett sekretesspapper. 

Nyttjandekravet är till för att skydda de berörda i forskningen från ett kommersiellt eller icke-
vetenskapligt användande av deras uppgifter. Min avsikt är att endast använda den information jag 
samlar in till mitt examensarbete dessutom så kommer kommer inte de deltagandes identitet att 
avslöjas. 

Validitet och reliabilitet 
Validitet, giltighet, handlar om i vilken mån resultatet stämmer överens med verkligheten. Återger 
resultaten faktiskt det som finns? Ett spännande perspektiv som Ratcliff (1983) har gett angående 
validitet pekar på att man alltid behöver tänka på att informationen inte talar för sig själv, utan man 
ska vara medveten om att det alltid finns en översättare eller uttolkare. Dessutom går det inte att 
mäta eller observera en händelse utan att förändra den, vidare menar han att siffror, ekvationer och 
ord är abstrakta. De fungerar endast som symboler av verkligheten men representerar inte 
verkligheten i sig. Ratcliff drar slutsatsen att det inte finns något objektivt eller universellt sätt att 
garantera validitet, det finns enbart olika tolkningar av den. (Merriam, 1994:177) 

Det finns en par faktorer i denna undersökning som gör att validiteten inte är hundra procentig. Det 
första är givetvis det faktum att så fort det handlar om en tolkande undersökning så finns där inga 
vetenskapliga bevis för att det som beskrivits visar på den verklighet som faktiskt är. Dessutom så 
finns det ingen suverän objektivitet eftersom allting i slutändan är en definitions och tolkningsfråga. 
Skulle det ha funnits två forskare som observerat samma sak så skulle vi ändå få två olika 
beskrivningar av ”verkligheten”. Det andra handlar om min erfarenhet av fallstudier. Detta är mitt 
första forskningsförsök vilket innebär att det sannolikhetsmässigt finns större risker för mig att falla 
i gropar som jag ej varit medveten om. Beskrivningarna av mina observationer och intervjuer är 
tolkningar som jag har försökt göra på ett så objektivt sätt som möjligt men vi har alla våra 
glasögon på som färgar vårt seende precis som när du läser detta så lägger du omedvetet in lite av 
dina tolkningar. 

Utifrån erfarenheter från praktisk forskning och utifrån litteraturen om kvalitativ forskning finns det 
några grundläggande strategier som en forskare kan använda sig av för att säkerställa validiteten. 
Triangulering, är ett sådant sätt som man kan använda sig av för att säkerställa validiteten, dvs att 
man använder sig av flera forskare, flera informationskällor och flera metoder för att bekräfta de 
resultat som efterhand visar sig. (Merriam, 1994:179) Jag har använt mig av litteratur, observation 
och fokusintervjuer vilket gör att denna forskning blir en form av triangulering. Jag har dessutom 
använt mig av tre olika teorier vilket blir en egen form av triangulering i sig. Dessa teorier 
kompletterar varandra och ger en viss spännvidd på området. Utöver detta så har jag observerat tre 
olika aktiviteter vilket i sig utgör en egen triangulering. 
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Reliabilitet, pålitlighet, handlar om i vilken omfattning ens undersökningsresultat kan repeteras. 
Kommer en ny undersökning av en annan fallstudie att ge samma resultat vid upprepning av 
tillvägagångssätt? Människans beteende befinner sig i ständig förändring vilket innebär att det är 
problematiskt med reliabilitet inom samhällsforskningen. (Merriam, 1994:180)  

På grund av att det ofta saknas resurser att genomföra samma studie flera gånger eller att involvera 
flera olika forskare är det viktigt att försöka i förväg försäkra sig om att undersökningen har så hög 
reliabilitet som möjligt. Detta går att göra genom att använda olika mätredskap för sin 
undersökning. (Holme, Solvang, 1997:165) Jag har valt att genomföra både observationer och 
fokusintervjuer i hopp om att kunna få en så täckande bild som möjligt. På grund av denna studies 
begränsade tidsram fanns det ingen möjlighet för mig att genomföra samma undersökning två 
gånger. 

Tillvägagångssätt 

Jag valde en förskola som jag ansåg vara lämplig att utföra mina observationer och intervjuer på. 
Lämpligheten handlade om att jag kände varken pedagogerna eller barngruppen sedan tidigare. Jag 
ville ha ett så öppet och fördomsfritt förhållningssätt till förskolan som möjligt. Dessutom var det 
lämpligt eftersom förskolan gärna tog emot mig som forskare. Det är inte alltid enkelt att hitta 
deltagare till sin forskning. 

Mina observationer och mina intervjuer genomfördes sammanlagt under en veckas tid. Jag 
observerade barngruppen under tre dagar där jag observerade tre olika aktiviteter under femton 
minuter vardera. Jag hade valt ut att observera den fria leken, samlingen och måltiden. Anledningen 
till att jag valde just dessa tre olika aktiviteter var för att karaktären av dem skiljer sig avsevärt från 
varandra.  

Den fria leken handlar om en aktivitet där barnen i största möjliga mån själva kan välja vad det är 
de vill leka och leka med. Pedagogen är minimalt involverad och styr inte leken utan ingriper 
endast vid behov som exempel om det blir bråk, om någon slår sig eller dylikt.  

Samlingen är det tillfället under dagen då alla samlas i en ring och utför några rörelselekar, ramsor, 
rim och/eller sånger tillsammans. Det finns en medveten pedagogisk tanke bakom denna aktivitet 
och är styrd av pedagogen. I jämförelse med den fria leken finns där ytterst lite utrymme för barnen 
att påverka samlingen.  

Måltiden är ett mellanting mellan de andra aktiviteterna. Det finns vissa grundregler men samtidigt 
finns där utrymme för barnens initiativ. 

Därefter genomförde jag två intervjuer med samma pedagoger. Den första intervjun hölls på 
måndagen och den varade i femton minuter. Den andra intervjun hölls på torsdagen och den varade 
också i femton minuter.  Min avsikt med dessa intervjuer var att bredda min informationsbas och att 
få möjlighet att utifrån pedagogerna ta del av deras resonemang kring bekräftelse. Eftersom jag 
använde mig av fokusintervju så kunde pedagogerna tala relativt fritt utifrån den ursprungliga fråga 
som jag ställde. Den urpsrungliga frågan var: Hur arbetar ni med bekräftelser här på förskolan?  

Min ursprungliga önskan var att ha tre intervjuer med samma pedagoger men efter den andra 
intervjun hade jag intrycket av att en tredje intervju inte skulle ge något nytt. 
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Analys och Resultat 

Jag har valt att redovisa mitt resultat och min analys i samma kapitel eftersom det kommer att bli 
lättare för läsaren att följa med i resonemanget när jag efter att ha beskrivit en observation följer 
upp med en analys direkt efteråt. Likadant kommer jag att göra med intervjuerna. 

Jag kommer att efter bästa förmåga försöka beskriva och sammanställa den information jag har 
samlat ihop. Utifrån det material jag fick ihop har jag valt ut, enligt mig, relevanta delar för 
undersökningen. Jag kommer att presentera en situation per aktivitet.  

Jag kommer dessutom att redogöra för de två intervjuer som jag genomförde med två pedagoger. 
Presentationen kommer att bestå av utvalda delar tagna ur intervjun vilka jag kommer att 
kommentera efteråt i min analys. Sammanfattningen är en förkortad version av hela intervjun 
eftersom det fanns många ofullständiga meningar, som jag drog samman och gjorde en mening av. 

I min analys kommer jag att framställa hur jag förstår det resultat som jag har fått fram. Jag 
kommer att utgå från mina frågor och de tre teorier som jag tidigare i min text redovisat. 

Jag försökte på förhand bestämma mig för vad som skulle vara relevant för min undersökning. Jag 
utgick från mina teorier och valde ut de centrala begreppen ur mina teoridelar.  

Med hänsyn till Skinners metod var det intressant att tänka på hur pedagogen gjorde för att få 
barnen att följa dagsrytmen. Används förstärkningar av pedagogen? På vilket sätt yttrar sig detta? 
Hur reagerar barnen på dessa förstärkningar? 

När det gällde Maslow fokuserade jag mig på att försöka se hur de olika behoven tog sig i uttryck. 
Vilken handling som följde de olika behoven? Vilka behov uppkom i vilka situationer? Hur svarade 
pedagogen på de olika behov som uppkom? Använde sig pedagogen av de olika motivkonflikterna? 

Utifrån Bronfenbrenner teori fokuserade jag mig på samspelet och de olika roller som uppkom. 
Följade frågor hade jag med mig i mitt bakhuvud: Hur samspelet fungerade barnen emellan och 
barnen tillsammans med pedagogen? Var det någon skillnad på rollerna i gruppen i de olika 
aktiviteterna? Förändrades gruppkonstellationerna? Och i så fall när och hur? 

Observation 
Den här situationen visar på exempel från de teorier som jag har presenterat och svarar på följande 
av mina frågor; på vilket sätt söker barn bekräftelse, vad blir barn bekräftade för, hur reagerar barn 
på bekräftelse och hur arbetar pedagogen med bekräftelse? 

En situation från den fria leken 

Anna, 4 år och Kajsa, 4 år är de första av de äldre som befinner sig i förskolan, pedagogen Lena 
befinner sig i periferin och pysslar med olika saker. Hon förbereder smörgåsar till testunden, hon 
vattnar blommor, hälsar på de barn som kommer in. Kajsa och Anna finner varandra snabbt och 
hoppar omkring lite planlöst inne i rummet samtidigt som de pratar. Jag kan inte riktigt urskilja vad 
det är de säger. Efter en liten stund ser jag hur Kajsa springer ut ur rummet och Anna springer för 
att gömma sig. 
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 I samma stund kommer Lars in. När Lena ser honom i dörren säger hon: ”Nejmen, här har vi Lars! 
Vad kul att du kunde komma idag!” och så ler hon mot honom. Lars ler ett litet leende tillbaka och 
går fram till fröken och hälsar. När de har hälsat springer Lars fram till Annas gömställe och ställer 
sig bredvid henne och så säger han:”Jag är med.” Anna svarade:”Ja det får du. Vänta så ska jag 
springa ut och säga till Kajsa att du är med.” Sedan springer hon ut till Kajsa och berättar för henne 
att Lars också är med i leken. Kajsa hittar Lars och Anna ganska snabbt. När Kajsa hade hittat Lars 
och Anna sa hon att det var Lars tur att räkna. Lars springer iväg och räknar medan Anna och Kajsa 
gömmer sig. Kajsa springer och gömmer sig under ett bord och strax därpå är Anna på samma ställe 
och gömmer sig tillsammans med Kajsa. Lars hittar dem och då säger Anna att det är hennes tur. 
Under tiden som Anna räknar flyttar Lars lite på det stora skåp som står utmed en vägg. Detta skåp 
står i ett hörn så efter han flyttat den ytterst lite så klämmer han sig bakom. Kajsa kommer fram till 
skåpet och vill också gömma sig där men det finns ingen plats. Kajsa gömmer sig under bordet 
igen. Anna hittar Kajsa ganska snart efter att hon kommer in i rummet, men hon kan inte hitta Lars. 
Kajsa skrattar och säger att hon vet var Lars är någonstans och så pekar hon mot skåpet. Anna ser 
förtjust ut över Lars gömställe och Lars tittar fram med ett stort leende på sina läppar. Kajsa bryter 
in med att säga att de inte leker kurragömma mer för att det är tråkigt. 

Lars föreslår att de ska bygga ett stall. Kajsa går fram till Lena och säger att Anna och Lars inte vill 
leka det hon vill leka och därför vill hon inte vara Annas kompis längre. Lars säger snabbt att han 
vill leka det som Kajsa vill leka och Anna säger också att hon vill leka det som Kajsa vill leka. 
”Jamen, det var väl bra Kajsa. De vill ju leka samma som du. Förresten så behöver man inte alltid 
bara leka det man själv vill utan man kan komma på någonting tillsammans med de andra.” säger 
Lena De fortsätter med att bygga ett stall och Kajsa säger inte emot. Efter att Lars och Anna sagt att 
de vill leka det Kajsa vill leka går hon med dem i deras lek. Lars tar genast tag i projektet och är 
den som organiserar bygget. Anna och Kajsa tar fram olika leksaker och frågar Lars om de ska 
använda den här, eller om den ska stå här osv. Pelle, 4 år, har nu kommit förskolan. Han kommer 
fram till stallbygget och ställer sig vid sidan av och tittar på. Efter en liten stund tar han upp ett 
snöre och går fram till Lars och säger: ”Här!” Lars slänger bort snöret och svarar: ”Ska ej ha 
snören!” Han tittar på Pelle och frågar honom om han vill vara med. Pelle nickar och Lars säger: 
”Hämta en häst då.” Nu har de varsin häst som de galopperar med. De galopperar fram till Kajsa 
och Anna och försöker få med dem.  

Kajsa säger att hon hellre leker hundvalp vilket Anna håller med om. Anna säger vidare att det är 
tråkigt att leka hästar. Lars och Pelle frågar vad de ska leka istället. ”Vi ska leka hund istället.” 
säger Kajsa. Lars till Pelle: ”Vad ska vi leka?” varpå Pelle svarar: ”Jag vet inte.” Efter en liten 
stund utropar Lars att han vet vad de ska leka. ”Vi leker pysslingar.” Anna: ”Pysslingar är tråkigt.” 
Därefter vänder sig Kajsa och Anna ifrån Lars och Pelle och går helt in i sin nya lek. Anna och 
Kajsa började smycka förskolans två gunghästar. Lars frågar Kajsa om han kan få en gunghäst. 
”Nej.” svarade Kajsa ”Nu leker vi inte med er längre.” Anna håller med och säger: ”Vi leker katt 
och hund.” ”Nej” säger Kajsa ”Vi leker katt och häst.” Anna håller med och upprepar: ”Ja vi leker 
katt och häst.”Nu har det bildats två grupper och flickorna leker för sig medan pojkarna leker för 
sig. 
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Analys utifrån Det formbara barnet 

Leken 

Lenas morgonrutin att hälsa på alla barn är en positiv förstärkning av barnet. Det är hon som tar 
initiativet och jag tänker mig att det finns flera olika orsaker till att hon hälsar. Den största 
anledningen (vilket framgår ur intervjun) är att barnen ska bli sedda. 

Men det som dessutom sker är att hon lär in ett beteende hos barnen. Jag har märkt att barn i 
allmänhet inte hälsar, på det sätt som vi vuxna gör, såvida de vuxna inte hälsar först. Oftast när barn 
ser varandra i förskolan ser man tydligt deras glädje över att se kompisen och de skuttar glatt eller 
dylikt samtidigt som de kanske säger något till varandra. Det är nästan alltid de vuxna som manar 
på barn att hälsa. Att fröken varje dag hälsar och tar farväl av barnen leder till att de lär sig att hälsa. 
Pedagogen förstärker här ett beteende som anses vara önskvärt. Lars verkar bli glad av att bli sedd 
av Lena och ler när hon pratar till honom. Lenas hälsning leder till ett leende på hans läppar och 
han ser ut att trivas med situationen. Han går villigt henne till mötes och tar henne i hand. Anna 
förstärker Kajsas uttalande genom att upprepa dem vid flera olika tillfällen.  

Analys utifrån Barnet som utgångspunkt 

Leken 

Lars uttrycker sitt sociala behov genom att springa fram till Anna och säga att han också är med i 
leken som om det vore en självklarhet. Anna bekräftar hans infall genom att säga ”Ja, det får du.” 
Pelle söker bekräftelse utifrån sitt sociala behov genom att föreslå till Lars att de kan använda 
snöret till leken. När Lars säger att han gärna leker det Kajsa vill leka visar han prov på 
självhävdelsebehovet.  

Självhävdelsebehovet syns också när han hittar det finurliga gömstället bakom skåpet, han är 
uppfinningsrik och påhittig medan de andra två antingen gick till samma gömställe som den andra 
eller till samma ställe som de hade gömt sig på tidigare. Anna verkar tillfredställa och säkra sitt 
sociala behov genom att göra och tycka som Kajsa. 

Analys utifrån Samspelande barn 

Leken 

Det finns flera olika roller i den här gruppen som blir synbara under leken. Vi har Iakttagaren, 
Följeslagaren, Initiativtagaren, och den Dominanta 

Under leken uppfattar jag Kajsa som den som är Dominant och som gärna vill få sin vilja igenom. 
När hon inte får sin vilja igenom går hon till Lena som fungerar som den yttersta Makten och vill få 
stöd hos henne. Lena behöver i detta fall inte lösa någon konflikt eftersom barnen löser den själva 
sinsemellan. Kajsa är den som alltid avbryter de pågående lekarna med motivationen att det är 
tråkigt. Det är aldrig någon som har något att invända när Kajsa vill avsluta en lek utan alla flyter 
med i ett samspel. Kajsa avvisar Lars försök till gemensam lek i det sista stadiet av observationen. 
Det finns ingen tydlig anledning till varför hon plötsligt bestämmer sig för att det bara är hon och 
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Anna som ska leka. Kanske vill hon inte ha med Pelle i leken? Eller så kan det vara för att hon inte 
hade den ledande rollen i den föregående leken. 

Anna är Följeslagaren bredvid Kajsa. Det är bara Kajsa som hon följer och hon gör som Kajsa gör. 
Detta är tydligt under hela leken då Anna ofta upprepar det som Kajsa har sagt, som en slags 
bekräftelse på det Kajsa har sagt. Kanske också som ett uttalande och bevis på att hon tycker 
likadant. Svårt att veta vad Annas förmedling av Lars tillkomst till leken beror på. Är det av ren 
omtanke att Kajsa ska veta att hon också ska leta efter Lars? Eller vill hon att den Dominanta ska 
veta att det har tillkommit en till i leken? Under min observation såg jag inga tecken på att Kajsa 
skulle på något sätt ”tvinga” Anna eller tydligt manipulera Anna till att vara hennes följeslagare 
utan detta verkar vara något som är självvalt av Anna. 

Lars är Initiativtagaren, han är den som bjuder in sig själv i leken, han bjuder in Pelle efter att Pelle 
försökte komma in i leken. Lars är den som kommer med förslag om vad de ska leka och sedan är 
han den som håller i projektet. När Kajsa och Anna påbörjar en ny lek försöker han komma med i 
leken men blir nekad. Lars är dessutom den som snabbt och först säger att han vill leka det Kajsa 
vill leka. Han visar på stor flexibilitet i sitt samspelande med de andra och mycket av leken flyter 
nog vidare tack vare honom. 

Pelle är Iakttagaren i denna situation. När han kommer in gör han inget väsen av sig utan håller sig i 
bakgrunden och iakttar de andra ett tag. Sedan går han fram till Lars och försöker komma in i leken 
genom att föreslå att de kan använda ett snöre. Där visar han på lite initiativ men senare när Lars 
frågar honom vad de ska leka säger Pelle att han inte vet. Han är den som håller sig mest passiv i 
denna grupp men det är tydligt att han vill vara med i gruppen och leka.  

Observation 
Den här situationen visar på exempel från de teorier som jag har presenterat och svarar på de 
följande av mina frågor; på vilket sätt söker barn bekräftelse, vad blir barn bekräftade för, hur 
reagerar barn på bekräftelse hur arbetar pedagogen med bekräftelse och vad vill barn bli bekräftade 
för? 

En situation från samlingen 

Samlingen idag (och hela denna vecka) är en saga som barnen gör en lek av. Sagan heter ”Den lilla 
bruna fågeln”. Det är sammanlagt sju barn i denna grupp. Kajsa, Anna, Pelle och Lars har jag 
skrivit om i förra observationen. Sedan har vi Lisa, 3 år, Kalle, 3 år och Malin, 5 år.  Alla barnen 
och fröken samlas i det inre rummet. Fröken börjar dela ut roller och Lars utropar att han vill vara 
tallen. Kajsa säger att hon vill vara den lilla bruna fågeln. Det vill Anna vara också. Och Malin 
säger bestämt att det vill hon också vara ”Ja vi får se vad ni blir, ” säger fröken. ”Nu ska vi först klä 
in Pelle här i ekstammen.” Fröken tar ett brunt tyg som hon virar in Pelle i, sedan ger hon honom 
några kastanjer (som ska föreställa ekollon) som han får hålla i handen. Pelle samarbetar villigt och 
står kvar på sin givna plats.  

”Anna, du får vara fröken Silverbjörk”, sa fröken till Anna. Anna stretar emot lite och säger att hon 
inte vill. ”Men, Anna, fröken Silverbjörk är ju ett väldigt vackert träd och så får du kanske vara den 
lilla bruna fågeln en annan gång.” fortsätter fröken. Anna ger med sig och kommer fram till fröken 
som virar in henne i ett vitt tyg. Lars står beredd på pallen som tallen ska stå på. Fröken vänder sig 
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till Lars och säger att det var tur att han ville vara tallen för det hade hon redan bestämt att han 
skulle vara. När han hör detta ler han brett.  

Nu var det Lisas tur att bli iklädd ett tyg. Fröken sa åt Lisa att lägga ifrån sig det hon höll på med 
och komma till henne. Det dröjer lite innan Lisa lyssnar men de andra barnen verkar upptagna med 
sitt så fröken tar det lugnt med Lisa och det tar inte alldeles för lång stund innan Lisa är iklädd sitt 
tyg. Fröken visar henne var hon ska stå men Lisa står inte kvar. Fröken säger ett antal gånger till 
Lisa att hon ska stå kvar där eftersom hon är fru Pil. Tidigare på morgonen hade barnen fått se ett 
dockspel med ”Den lilla bruna fågeln” så att de ska ha en referens att gå efter. Fröken förklarade för 
Lisa att det var denna saga som de nu skulle leka. Slutligen står Lisa kvar varpå fröken säger att det 
är bra Lisa!  

Lena vänder sig till Malin och säger att hon kan vara granen som kallar på den lilla bruna fågeln 
och skyddar den. Malin säger att hon inte vill vara granen utan hon vill vara den lilla bruna fågeln 
istället. Fröken svarar att det är det många som vill men alla kan inte vara det så idag får Malin vara 
granen. Malin börjar stampa i golvet och säger bestämt ”Nej!” om och om igen. Lena säger att ”Nu 
har jag bestämt att du ska vara granen. Granen är ju den som skyddar den lilla fågeln när inget 
annat träd vill ta emot den. Det är ju granen som räddar den lilla fågeln. Kom nu så kan vi 
fortsätta.” Men Malin lyssnar inte till vad Lena säger och står nu med armarna i kors och vägrar 
röra på sig. De andra barnen varken säger eller gör någonting utan står bara tysta och ser på. Då 
säger fröken att Malin får sluta nu annars blir fröken arg och det vill hon inte bli. Men Malin rör sig 
inte. Då säger fröken att nu får Malin välja mellan att vara granen eller att inte vara med alls. 
Fröken fortsätter med att säga att hon skulle tycka att det är tråkigt om Malin inte vore med för hon 
tycker ju om Malin och vill gärna ha med henne men att Malin inte kan vara fågeln utan får vara 
granen. Malin går långsamt fram till Lena med huvudet böjt och hon ser inte glad ut men hon tar på 
sig det gröna tyget som granen ska ha och så ställer hon sig på sin plats. Lena säger att hon tycker 
att det är roligt att Malin bestämde sig för att vara med. 

 Nu är det Kalles tur att få en roll. Han ska få vara tranbärsbusken som erbjuder den lilla bruna 
fågeln mat. Tranbärsbusken sitter bredvid granen så Kalle får sitta bredvid Malin vilket han gör 
utan invändningar. Lars får ett mörkgrönt tyg som han håller över sina axlar. Slutligen blir Kajsa 
den lilla bruna fågeln och hon accepterar glatt den rollen.  Alla barn står på sina platser och följer 
med i sagan när fröken berättar den. Resterande av samlingen flyter på utan några incidenter. 
Fröken berättar sagan och barnen följer med i sagan med sina roller. 

Analys utifrån Det formbara barnet 

Samlingen 

Lena säger bra till Lisa när hon äntligen står stilla vilket är en positiv förstärkning. Likadant är det i 
situationen mellan Lena och Malin. När Malin slutligen går med på att vara en gran förstärker Lena 
henne positivt genom att säga att hon tycker att det är roligt att hon bestämde sig för att vara med. 
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Analys utifrån Barnet som utgångspunkt 

Samlingen 

Lars, Anna, Kajsa och Malin är de av barnen som uttrycker sina självförverkligande behov genom 
att tala om vilken roll de önskar ha i leken. Fröken visar att hon har hört vad de säger genom att 
svara att de får de se vem som blir vad. Men hon går inte vidare in på att tillfredställa deras behov 
genom att avslöja vem som ska bli vem i sagan. Så hon svarar på deras utrop men inte på deras 
förfrågan. 

Anna vill till en början inte vara fröken Silverbjörk och Lena får truga henne med att säga att hon 
kanske får vara den lilla bruna fågeln vid ett annat tillfälle. Detta är ett exempel på positiv-negativ 
konflikt. Anna väljer att delta vilket visar på hur hon reagerar på frökens bekräftelse. Malin 
krånglar också och vill inte vara granen. I hennes fall använder sig fröken av dubbel neg konflikt 
och Malin väljer att delta som gran vilket blir hennes reaktion på frökens bekräftelse.  

Analys utifrån Samspelande barn 

Samlingen 

Under denna aktivitet finns det inte lika många framträdande roller eftersom fröken har ett en 
förutbestämd plan på vad som ska ske. Jag skulle först vilja dela in dem i två olika huvudkategorier 
vilka skulle vara de Passiva och med det menar jag de som inte säger emot utan bara följer med i 
det somfröken säger vilka i detta fall skulle vara Kalle och Pelle sedan har vi de som jag skulle vilja 
kalla för de Aktiva vilka är resterande av gruppen. 

Anna och Malin som kan ses i rollerna de Viljestarka vilket de blir eftersom de inte får den roll de 
hade önskat sig. Båda visar en vilja på att fortfarande vara med i gruppen eftersom de slutligen ändå 
stannar kvar och deltar i samlingen. 

Den enda som inte tycks vara lika lyhörd för gruppen är Lisa som verkar vara inne i sin egna sfär. 
Hon visar inte någon medvetenhet om de andra i gruppen utan agerar helt efter hur hon känner. Hon 
verkar inte ha insikten om att det finns andra runtomkring henne som också har behov och känslor.  

Observation 
Den här situationen visar på exempel från de teorier som jag har presenterat och svarar på de 
följande av mina frågor; på vilket sätt söker barn bekräftelse, vad blir barn bekräftade för, hur 
reagerar barn på bekräftelse hur arbetar pedagogen med bekräftelse och vad vill barn bli bekräftade 
för? 

En situation från måltiden 

Alla sätter sig och det pratas en del barnen emellan. Fröken sträcker upp sina händer i luften och 
påbörjar långsamt den vers de alltid läser innan måltiden. Barnen följer med i versen. Kalle hänger 
inte riktigt med men han gör ett försök. Lisa kan hela versen och hon läser den högt, de andra 
barnen läser också versen. Därefter lägger fröken upp maten på tallriken och matvakterna får dela 
ut till det barn som ska ha maten. Den yngsta får först och så går de i åldersordning förutom Lisa 
som får vänta till nästan sist eftersom hon inte kan ha tallriken framför sig utan att äta. Alla barn 
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ska vänta tills alla har fått och tills fröken har sagt, ”Varsågoda, låt det väl smaka.”. Så snart Kalle 
har fått sin mat hör jag Lisa säga att Kalle måste vänta med att äta. Att han inte får äta innan alla har 
fått. Sedan frågar hon fröken var hennes mat är. Fröken säger att den kommer. Lisa fortsätter att 
fråga fröken var hennes mat är och fröken försäkrar henne om att hennes mat kommer att komma 
om en liten stund. Att hon bara ska vänta lite till. Lisa upprepar sig ett antal gånger och fröken ger 
henne samma svar medan hon fortsätter att lägga upp mat till de andra barnen. Till slut säger Lisa 
till Kalle att hon också kommer att få mat. Kalle säger ingenting utan tittar bara på Lisa. 

När fröken lägger upp portionerna så frågar hon varje barn vad de vill ha. När fröken frågar Anna 
om hon vill ha ”surisar” (syrade grönsaker) så svarar Anna med att säga: ”Usch.” Varpå fröken 
säger: ”Du behöver inte säga ’usch’ utan du kan säga: ’Jag tycker inte om...’ Anna säger inget mer. 
Lisa hakar genast på och börjar säga: ”Jag tycker inte om.” Lena säger till Lisa att hon inte behöver 
säga vad hon inte tycker om för fröken hade inte fråga henne. Lisa tystnar. Nu har alla fått mat och 
fröken har sagt varsågoda. 

Fröken pratar om ett barn som har gått i förskolan tidigare och Pelle undrar vem det är hon pratar 
om. Fröken säger att det är ett barn som är äldre och som har gått på förskolan förut. Lars utbrister. 
”Jag är också äldre!” Likadant säger Malin ”Jag är också äldre!” När fröken inte säger något 
upprepar Lars sig igen och säger: ”Jag är också äldre.” Då svarar fröken: ”Ja, du är äldre än Pelle, 
Lars, det stämmer.” Då säger Malin igen: ”Jag är också äldre!” ”Ja det är du Malin,” säger fröken 
och så tystnar det för en liten stund.  

Det är mest Kajsa och Malin som pratar vid maten, de är också de som pratar högst. Anna säger en 
del ibland. Pojkarna pratar lite med fröken när hon pratar med dem men håller en lägre ljudnivå Vid 
ett tillfälle pratade Malin väldigt högt. Fröken sa till henne att vi alla kunde höra henne klart och 
tydligt och att det inte fanns någon anledning att tala så högt. Malin lyssnade inte utan fortsatte 
prata högt. ”Nu får du faktiskt ta och äta din mat Malin.” säger fröken. Malin fortsätter prata rakt ut 
i luften. ”Har du inte sovit tillräckligt i natt? Mår du inte riktigt bra?” frågade fröken Malin. ”Nu 
vill jag att du är tyst och äter.” fortsätter fröken. Men Malin struntar i det som fröken säger och 
fortsätter att prata och nu sitter hon inte ner längre utan börjar åma sig vid matbordet. ”Om du inte 
klarar av att sitta ordentligt vid bordet så får du faktiskt ta och gå och sätta dig i köket.” varnar 
fröken. ”Nej, det vill jag inte!” säger Malin. ”Ja, men sitt ner och ät din mat då.” säger fröken. 
”Vem får tända ljuset på sagan idag?” frågar Anna. Kajsa, Anna, Malin och Lars säger att de vill 
tända ljuset. Då säger fröken till Malin att hon får tända ljuset om hon sätter sig ner och äter tyst 
och stilla. Malin sätter sig och äter lugnt resten av måltiden.  

Analys utifrån Det formbara barnet 

Måltiden 

När Anna säger ”Usch” tillrättavisar fröken henne. Detta är en form av negativ förstärkning. Annas 
reaktion på Lenas förstärkning är att bli tyst. Jag kan inte med säkerhet säga vilket som var Lenas 
önskade effekt. Kanske var det att Anna skulle bli tyst, kanske ville hon bara att Anna skulle sluta 
säga ”Usch” vilket var varför hon gav Anna ett alternativ till vad hon kan säga istället för ”Usch”. 
Anna ser inte glad ut över tillsägelsen. Lena förstärker Lisa negativ genom att säga till henne att 
hon inte behöver tala så. Lisa reagerar på samma sätt som Anna. 

Lisa verkar förstärka sig själv genom att upprepa information hon har fått tidigare. 
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Analys utifrån Barnet som utgångspunkt 

Måltiden 

Lena börjar med en dubbel negativ konflikt som övergår till en positiv-negativ konflikt. Malin 
väljer att göra som fröken vill vilket blir Malins reaktion på bekräftelsen.  

Malin och Lars söker bekräftelse genom att upprepa att de är äldre tills Lena lyssnar och bejakar 
deras uttalanden. Detta visar på ett självhävdelsebehov. 

Lisa tycks vara hungrig och otålig när hon sitter och väntar på maten. Hennes sätt att uttrycka det 
fysiologiska behovet handlar om upprepning av hennes behov. Efter ett antal upprepningar tystnar 
hon. Det verkar som om hon till slut har hört frökens försäkran om att hon också ska få mat och hon 
tystnar efter att ha förtydligat för Kalle att hon ska få sin mat. 

Analys utifrån Samspelande barn 

Måltiden 

Kalle och Pelle är återigen mer passiva medan de andra i gruppen är lite mer aktiva. Lisa visar 
återigen att hon inte är väldigt medveten om att hon befinner sig i en grupp och att det innebär att 
det finns fler behov än bara hennes att tillfredställa. Hon är väldigt impulsiv och verkar agera direkt 
utifrån det hon känner utan att ha resterande av gruppen i tankarna. Hon samspelar endast med 
Kalle när hon talar om för honom att hon snart ska få sin mat. Men det är fortfarande ett samspel på 
hennes villkor och hon bjuder inte in Kalle till samtal utan talar om för honom hur läget är. 

Sammanfattning av analyserna 

Det formbara barnet 

Jag uppfattar det som att det används en hel del av Skinners tankar. Detta gällde främst då det 
handlar om situationer där Lena ville få fram ett önskat beteende eller då hon ville förstärka ett 
beteende. Det framgick dessutom hur barnen svarade på de olika förstärkningar som Lena gav dem. 
I de fall jag beskrev, svarade barnen på frökens förstärkning på det önskade sättet, genom att 
slutligen göra som fröken ville. Det gick att se mest av Skinners teorier under samlingen och 
måltiden. Det var intressant att se att barn förstärker varandra. Detta kan vi som exempel se genom 
Annas beteende. Anna bekräftade tydligt att hon höll med Kajsa i vad hon sa och gjorde. 

Barnet som utgångspunkt 

Maslows behov återfinns i alla aktiviteter. De fysiologiska behoven dyker upp vid måltiden medan 
det går att se spår av de sociala behov, självhävdelsebehov och behov av självförverkligande i alla 
aktiviteter. Barnens sätt att uttrycka behoven skedde till en majoritet genom att verbalt säga vad 
deras önskan var. Det framgick inte hur barnen reagerade på det gensvar fröken gav när barnen 
hade uttryckt sina behov. Det verkade som om det essentiella var att få uttrycka behovet och att få 
ett bejakande på deras uttryckta behov blivit hört medan svaret på dersa förfrågan verkade mindre 
viktigt. 
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Motivkonflikterna använde sig pedagogen av vid flera tillfällen då barnen inte gjorde eller ville 
göra som Lena hade planerat. Hon använder sig oftare av motivkonflikter än Skinners negativa 
förstärkningar. De negativa förstärkningarna var mer den absolut sista utvägen. 

Samspelande barn 

Det finns ett genomgående mönster på vilka som har vilka roller genom alla aktiviteter. Det som 
uppkommer tydligast är när Malin är borta vilket är det tillfälle då Kajsa tar mer plats i gruppen 
annars är det Malin som syns och hörs mest. 

I leken är det mest barnen som samspelar och bekräftar varandra och frökens roll är inte speciellt 
tydlig. Lenas samspel med barnen blir tydligare i de andra aktiviteterna som hon har lagt upp en 
stuktur för. Frökens sätt att samspela med barnen i allmänhet förändras beroende på vad det är som 
fröken önskar hända, hon tar mer kontroll i samlingen och måltiden än vad hon gör under leken 
vilket, jag tror, beror på syftet med de olika aktiviteterna. 

 Jag kan inte se någon direkt skillnad på Lenas sätt att agera mot barnen som individer i de olika 
aktiviteterna. Under de aktiviteter där fröken har en mer framträdande roll ser jag ett mönster på att 
barnen riktar till och söker samspel med fröken mer än vad de gör under leken. 

Sammanfattning och analys av intervjuerna 
I texten nedan har jag valt att ta ut vissa delar ur intervjuerna som stödjer den analys jag har gjort av 
det pedagogerna har sagt. 

Det formbara barnet, resultat. 

-Det första som händer på morgonen är att hon tar emot sina barn. Hon ser till att hälsa på alla barn 
när de kommer. 

-Beröm är också en form av bekräftelse. Hon brukar ibland berömma barnen när de har lyckats med 
något eller när de har hjälpt till med något. Hon menar att det kan verka stärkande i dem att få höra 
när de gjort något bra. 

-Det är ju skillnad på när en 3-åring tar på sig alla kläder själv och när en 6-åring gör det. 3-åringen 
är ju otroligt duktig egentligen och 6-åringen är det ju ganska självklart att de ska klara det 

-Hon undviker att säga ”Åh vad vackert!” utan säger istället ”Åh vilka vackra färger!” 

-Målet är att man ska känna sig accepterad och bekräftad utan att behöva höra det hela tiden  

-Det är viktigt att se till att man bekräftar de barn som är bråkiga också. Barn som man har duster 
med är det viktigt att se till att de fortfarande vet om att de är omtyckta av fröken. 

Det formbara barnet, analys. 

Båda pedagogerna använder sig ganska mycket utav det som motsvarar Skinners positiva 
förstärkning. De tycker att det är viktigt att berömma barn. Dels de barn som har varit bråkiga och 
kanske fått mycket tillsägelser, då tycker de att det är viktigt att berömma dem när de gör något bra. 
Sedan även barn som lyckas med saker som kan vara svåra för deras ålder.Som exempel att klä på 
sig själv. För en 3-åring är det en stor bedrift vilket de anser bör berömmas. Jag tolkar det som att 
deras sätt att prata om målningen visar på tecken av positiv förstärkning. De lägger en värdering i 
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deras kommentarer på barnens målning vilket jag uppfattar det som om det kan komma att påverka 
barnens beteende. Vidare talar de om vikten av att barnen ska kunna känna att de är bekräftade och 
accepterade och omtyckta utan att fröken hela tiden ska behöva säga det. Att de äldre barnen ska 
efter att ha gått en tid kunna känna den tryggheten i gruppen och med fröken. Det är en form av 
intermittent förstärkning. 

Barnet som utgångspunkt, resultat 

-Det fanns ett behov hos flickorna att bli bekräftade för deras utseende. De kom ofta fram till henne 
för att visa henne deras kläder. 

-Det är viktigt att man ser barnen under dagen. Hon fortsätter med att säga att dagens barn har ett 
stort behov av att prata med sin fröken. De har ett stort behov av att få berätta och bli hörda. 

-När barn är trygga så känner de sig bekräftade utan att man behöver säga det hela tiden. De känner 
sig förbunda med mig som pedagog och jag behöver inte hela tiden tjata om att jag tycker om dem 

-Det är viktigt att se till att man inte gör andra saker som att prata i sin mobil eller sitta vid datorn. 
Det är på barnets villkor så gott det går. 

Barnet som utgångspunkt, analys. 

Barnen har ett större behov idag av att bli sedda vilket motsvarar åtminstone ett av Maslows behov.. 
Det yttrar sig i att barnen har ett större behov av att bli hörda och att prata. Talar om barn som inte 
mår bra, vilket kan bero på att de kanske inte har de fysiologiska behovet av trygghet tillfredställt. 
Hon menar att de har ett större behov av bekräftelse. 

Samspelande barn, resultat. 

-Det är viktigt att man är tillgänglig och att man finns till hands för barnen. 

-Det är inte alltid lätt att hantera när det är många barn som stökar. Det har bl a att göra med 
samhällsutvecklingen och långa dagar, trötthet och utvecklingsfaser, det finns många komponenter. 

Samspelande barn, analys. 

Det talas om vikten av att vara närvarande i sin barngrupp och fördelen med att bara vara en 
pedagog. Det blir ett bättre samspel, bättre relation, och stabilare eftersom barnen vet att fröken är 
där för dem. Det är dessutom viktigt att barnen känner att pedagogen är tillgänglig och att 
pedagogen finns där för dem Vidare säger de att det är viktigt att man bekräftar barn som har det 
jobbigt som är bråkiga, det kan bero på flera olika saker (de ser till helheten) dessutom så krävs det 
att pedagogen känner sin barngrupp (samspel).  
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Diskussion 

Fenomenet bekräftelse är ett stort och komplicerat ämne som är svårt att studera vilket var något 
som jag var medveten om när jag bestämde mig för detta ämne. Den studie som jag har genomfört 
har varit en kombination av observation, intervju och litteraturstudie. Vad gäller observationer finns 
det en stor risk för att jag som forskare inte klarar av att hålla mig objektiv till observationerna. Jag 
har försökt att hålla mig så medveten som möjligt om denna problematik. Detta är ett väldigt stort 
ämne och jag har haft väldigt mycket tankar kring bekräftelse, så det har ofta varit svårt för mig att 
avgränsa mig och att hålla fokus på just det som jag undersöker. Men tack vare att jag skrev ner 
mina tankar då och då, i bilaga 2, blev det lättare för mig att komma tillbaka till fokus. Genom att få 
flyta ut i mina tankar kring bekräftelse så lyfte jag på locket så att de, för denna studie, oväsentliga 
tankar kunde ångas ut. Detta ledde till att det var lättare att observera barngruppen. Jag var 
någorlunda på det klara med vad det var jag skulle titta efter vilket underlättade min objektivitet för 
jag kunde därigenom distansera mig mer än vad jag skulle ha kunnat om jag hade haft alla 
personliga tankar och åsikter inblandade när jag skulle observera. 

Jag har funderat över mitt val av barngrupp. Ur ett perspektiv hade det kanske varit bättre om jag 
hade känt barngruppen sedan tidigare. Detta p.g.a. att det kanske hade blivit lättare att upptäcka 
barnens olika roller och om de byter roller beroende på aktivitet. Ju bättre jag hade känt barnen 
desto lättare hade det varit att se mer nyanserade rollbyten. Fördelen med att barngruppen är ny är 
det faktum att jag inte har någon relation alls till någon av dem vilket gör mig mer objektiv i min 
observation. Hade jag känt barngruppen så hade jag antagligen haft vissa förväntningar på hur 
barnen ska agera och därigenom tittat efter det. 

Det intressanta med att ha observerat barngruppen är att jag lade märke till att barn bekräftar 
varandra. Jag var hela tiden så fokuserad på pedagogens roll i sammanhanget att jag aldrig ens 
tänkte på barnens samspel och bekräftning av varandra. Det finns ofta en naturlighet barn emellan 
som för mig är avundsvärd. Deras samspelstillvaro ter sig ofta mindre komplex än den vuxnes. Det 
var tydligt i leken att barnen inte sökte bekräftelse från pedagogen lika mycket som mellan 
varandra. Detta var en ny insikt för mig och givetvis dyker det upp en rad nya frågor. Finns det 
någon skillnad i hur barn bekräftar varandra i jämförelse med hur vuxna bekräftar barn? Om det gör 
det har det någon betydelse och i så fall vilken? Detta är bara ett exempel på några av de frågor som 
dök upp. 

Jag genomförde två fokusintervjuer vilka fungerade som ett bra komplement till observationerna. 
Det var intressant att få höra hur pedagogerna resonerar och arbetar kring bekräftelse. Det jag 
upplevde vara svårt med denna typ av intervju var att de skulle få tala fritt. Det var flera tillfällen då 
de snuddade vid något som jag tyckte var relevant och jag märkte min frustration över att de inte 
gick vidare in på det. Där blev jag medveten om mina förväntningar och förhoppningar av samtalets 
riktning. Det blev tydligt för mig vad det var jag tyckte var viktigt. Jag förde med mig denna 
vetskap när jag skulle redovisa för mitt resultat därigenom fick jag återigen distans till mig själv 
vilket har hjälpt mig i min strävan att vara så objektiv jag kan. 

De tre teorier som jag använt mig av fokuserar på olika aspekter vad gäller bekräftelse. Det var för 
mig förvånande att se att Skinner var ett så starkt inslag i praktiken. Fast vid närmare eftertanke är 
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det logiskt eftersom barn behöver tydliga referenser och strukturer för att kunna orientera sig i en 
värld som antagligen för dem ter sig väldigt ogreppbar. Det som skulle kunna kritiseras är kanske 
att ingen av dessa teorier är ursprungligen baserade på fenomenet bekräftelse utan jag har applicerat 
det in i teorierna vilket skulle kunna ses som godtyckligt. Till mitt försvar har jag argumentet att 
detta är fortfarande ett odefinerat fenomen vilket gör att jag inte har något konkret att ställa mina 
frågor på. Därför valde jag tre teorier som är så pass olika för att förhoppningsvis kunna besvara 
mina frågor ur flera olika perspektiv. 

Jag tycker att jag har kunnat besvara alla mina frågor: på vilket sätt söker barn bekräftelse, vad blir 
barn bekräftade för, hur reagerar barn på bekräftelse, hur arbetar pedagogen med bekräftelse och 
vad vill barn bli bekräftade för? Den sista frågan fick jag inget tydligt svar på under observationen 
av leken men under både samlingen och måltiden blev det mer tydligt vad de ville bli bekräftade 
för. Barn söker bekräftelse på olika sätt i förhållande till vuxna och i förhållande till andra barn. I 
samspel med vuxna blir det tydligare att de söker bekräftelser och dessutom vad de vill bli 
bekräftade för. 

Jag skulle vilja poängtera att resultaten som är framställda ur denna undersökning bara 
representerar den specifika förskola jag har varit på men det är möjligt att det går att återfinna en 
del av det som jag presenterat i andra förskolor. 

Vidare forskning 

Som fortsatt forskning vill jag föreslå frågeställningen: Vad är bekräftelse? Mitt stora dilemma i 
denna undersökning är det faktum att jag hela tiden i mitt bakhuvud har haft den frågan knackande 
på mitt medvetna. För att kunna undersöka denna fråga behövs en mer omfattande tidsram än den 
som jag har haft nu. Anledningen till varför jag är så intresserad av att veta vad bekräftelse är, beror 
på att jag tror att bekräftelser har en stor betydelse i allas liv. Frågan är bara varför den har så stor 
betydelse och för att kunna svara på den frågan behöver vi veta vad bekräftelse är. 

 

 



 25

Referenser 

Andersson, Bengt-Erik (1980) Bronfenbrenners utvecklingsekologi Inbjuden föreläsning hållen vid 
Nordisk Förenings för Pedagogisk Forskning konferens i Göteborg 

Bell, Judith (1995) Introduktion till forskningsmetodik (Andra upplagan) Studentlitteratur, Lund 

Bärmark, Jan, (1985) Självförverkligandets psykologi. Ett centralt tema i Maslows tänkande 
Centraltryckeriet AB, Borås 

Carlsson, Bertil, (1991) Kvalitativa forskningsmetoder – för medicin och beteendevetenskap (Första 
upplagan) Gummessons Tryckeri AB, Falköping 

Egeberg, S, Halse, J, Jerlang, E, Jonassen, A J, Ringsted, S, Wedel-Brandt, B (2001) 
Utvecklingspsykologiska teorier (Tredje upplagan) Elanders Graphic Systems AB, Angered  

Engdahl, Ingrid (red.) (1990) Barnet Saken Kallet Studentlitteratur, Lund 

Gustavsson, Bengt (2004) Kunskapande metoder inom samhällsvetenskapen (Tredje upplagan) 
Studentlitteratur, Lund 

Krohn Solvang, B, Mange Holme, I (1997) Forskningsmetodik – om kvalitativa och kvantitativa 
metoder (Andra upplagan) Studentlitteratur, Lund  

Merriam, Sharan (1994) Fallstudien som forskningsmetodik Studentlitteratur, Lund 

Skinner, B.F. (2006) Undervisningsteknologi Elanders Infologistics Väst AB, Stockholm 

Stening, Lii (1999) Se mig som liten är. Om barns psykiska grundbehov. Ekelunds förlag AB, 
Värnamo 

Internet 
Nationalencyklopedin, uppmärksamhet 

http://www.ne.se/artikel/O378681/O378681/uppm%C3%A4rksamhet sökt den 3 nov 2008 

 

National Encyklopedin, Samspel 

http://www.ne.se/artikel/O307828/O307828/samspel sökt den 3 nov 2008 

 

Fredriksson, Johannes (2005) “Från undervisning till lek. Barnet, folkskolan och 
förskolepedagogikens förändring, ca 1860-1900. Studies in Educational Policy and Educational 
Philosophy: E-tidskrift, 2005:3  

http://www.upi.artisan.se/docs/Doc254.pdf sökt den 19 nov 2008 

 

http://www.ne.se/artikel/O378681/O378681/uppm%C3%A4rksamhet
http://www.ne.se/artikel/O307828/O307828/samspel
http://www.upi.artisan.se/docs/Doc254.pdf


 26

Förskolor 

http://www.xn--frskolor-n4a.nu/foerskolans-bakgrund.htm sökt den 14 nov 2008 

 

Läroplan för förskolan Lpfö 98 

http://www.sundsvall.se/download/18.4fb2cbfb10bb71891be80006803/pdf1067.pdf sökt den 14 
nov 2008 

 

Vetenskapsrådet, Codex 

http://www.vr.se/download/18.668745410b37070528800029/HS%5B1%5D.pdf sökt den 18 
nov 2008 

http://www.f%C3%B6rskolor.nu/foerskolans-bakgrund.htm
http://www.sundsvall.se/download/18.4fb2cbfb10bb71891be80006803/pdf1067.pdf
http://www.vr.se/download/18.668745410b37070528800029/HS%5B1%5D.pdf


 27

Bilaga 1 
Till alla föräldrar i Monas barngrupp. 

Mitt namn är Anya Ooka och jag är student vid Rudolf Steiner Högskolan i Bromma. Jag kommer 
att vara praktikant hos Mona under tre veckors tid. Jag är inne på min sista termin av min utbildning 
och håller på att skriva mitt examensarbete som handlar om bekräftelse.  

Jag är intresserad av att bl a ta reda på hur pedagogen arbetar med bekräftelse, på vilket sätt barns 
söker bekräftelse och hur de reagerar på bekräftelse. För att kunna genomföra denna studie behöver 
jag observera en barngrupp och jag hade tänkt mig att observera denna barngrupp. Jag kommer 
endast att observera tre olika aktiviteter, den fria leken, samlingen och matstunden. Varje tillfälle 
observeras i ungefär 15 min och detta kommer jag att göra under tre dagar.  

Observationen är helt konfidentiell i det avseendet att jag inte kommer att avslöja barnens riktiga 
identitet. Skulle ni ha synpunkter eller några frågor så får ni gärna komma och tala med mig eller så 
kan ni nå mig på telefonnummer: 070-031 32 07 eller maila mig på anyaooka@yahoo.com 

Tpf Anya Ooka 

mailto:anyaooka@yahoo.com
mailto:anyaooka@yahoo.com
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Bilaga 2 

Tankar som jag har haft 
Allra först började jag med att ställa mig frågan om barn kan bli bekräftade för den de är. Det 
verkade vara en fullt möjlig fråga att ställa men när jag sedan började tänka efter lite närmare insåg 
jag att det inte är så enkelt att definiera vad som utgör ”den man är”. Jag kom då fram till att det 
verkar finnas flera olika aspekter hos en människa som går att bekräfta. De olika aspekter som jag 
främst började koncentrera mig på var; ett barns intention, ett barns handling, ett barns process, ett 
barns resultat, ett barns personlighet eller ett barns utseende. Denna insikt ledde mig vidare till 
frågan om det spelar någon roll vad det är som bekräftas hos ett barn. Spelar det någon roll om det 
är mestadels barnets resultat som jag bekräftar eller om det är barnets utseende? 

Jag vet att inom genus debatten talas det om hur pedagoger och omgivningen i stort, länge har 
bekräftat/uppmärksammat pojkar och flickor på olika sätt och att detta har lett till att de har formats 
in i vissa mer eller mindre bestämda könsroller. I detta fall visar det tydligt att det har betydelse för 
vad det är som vi bekräftar hos barn men det behöver inte enbart handla om att fastna i en könsroll 
utan det kan då även handla om olika personlighetstyper kanske? Hur mycket av vår personlighet 
kommer genuint från oss själva och hur mycket har blivit framkallat av vår omgivning? Därför 
tyckte jag att det skulle vara intressant att gå djupare in på vilken betydelse det har vad det är som 
vi bekräftar hos ett barn. Jag har medvetet gjort valet att inte gå in närmare på varken genus 
debatten eller vidare funderingar angående olika personlighetstyper Mitt ämne är redan stort och 
dessa två faktorer skulle kanske passa för vidare forskning. 

Därefter gav jag mig på ett försök att definiera ordet bekräftelse. Jag läste lite olika litteratur. 
Bekräftelse verkade vara ett väletablerat ord men när jag började söka på detta ord (både litteratur 
och uppsatser) så fanns där nästan ingenting. Det finns däremot betydligt mer under ordet 
uppmärksamhet men jag ville inte använda mig av det ordet ännu eftersom jag var inställd på att 
använda ordet bekräftelse. Jag började fundera lite över vad som var skillnaden mellan bekräftelse 
och uppmärksamhet. Till slut kom jag fram till min egen definition vilket var inspirerat från 
Stening, L - ”Se mig som liten är” och Sommer, D – ”Barndomspsykologi” 

Jag menar att bekräftelse handlar om att se en individ i dess varande utan värdering. Det vill säga 
att bekräftaren både är närvarande mentalt och fysiskt samt fördomsfritt delar individens 
upplevelse i det han/hon gör. Bekräftelse handlar även om att individen upplever sina tankar och 
känslor sedda och/eller hörda.  

Denna definition handlar om den värderingsfria bekräftelsen som då helt plötsligt raserade mina 
tankar om betydelsen för vad som bekräftas. D.v.s. att bekräfta ett barn utan någon värdering 
bakom betyder att barnet inte riskerar att formas i en viss riktning. (Det som blir väsentligt då är 
avsaknaden av bekräftelse.) Då kändes det helt plötsligt som om jag hade kommit tillbaka till min 
första fråga. ”Kan man bekräfta ett barn för den det är?”. Men vidare insåg jag att det dessutom är 
nödvändigt för barn att få en dos av värderande bekräftelser. Detta för att ett barn föds in i ett 
sammanhang utan att veta sin plats i den. Barn är upptäckare i sin omgivning och för att ett barn ska 
kunna strukturera upp en bild av sin omvärld behöver det begrepp och namn på saker. Dessa 
begrepp/namn kommer att fungera som mätintrument på det de kommer att komma i kontakt med 
och de kommer att jämföra allt med varandra. Det som kallas fårskinn är mjukt. Men det som kallas 
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för bok är hård till skillnad från kudden. Sedan har vi gummidockan som är mjukar än boken men 
hårdare än fårskinnet. Likadant fungerar det i den mer abstrakta känslovärlden. Empati är något 
som vi läser om i skolan och det talas om att vi behöver lära ut empati. Det är inget medfött (?) i oss 
utan vi behöver lära oss detta. Här kommer den värderande bekräftelsen in: ”Bra Lisa! Vad fint att 
du delade med dig av leksaken till Olle.” Ett tag funderade jag på att dela upp bekräftelse i två 
delar: den värderande bekräftelsen och den värderingsfria bekräftelsen. Men det gav jag snabbt upp 
eftersom den värderingsfria bekräftelsen verkar tydlig och enkel i jämförelse med den värderande. 
Jag har i alla fall lagt den på hyllan ett tag. 

När jag har suttit och skrivit om bekräftelse har jag hela tiden haft en känsla av flyktighet i detta ord 
och det har frustrerat mig enorm. Jag har haft (och har fortfarande men inser min begränsning i 
detta arbete) en vilja att undersöka: ”Vad är bekräftelse?”. Denna fråga har dykt upp lite här och där 
i samband med andra frågor som: ”Vad är det som sker i människan när de blir bekräftade?” Jag är 
intresserad av att veta vad det är som gör att de allra flesta människor livet ut söker någon form av 
bekräftelse från sin omgivning. Jag vet själv hur det känns om jag går in i en affär och säger hej till 
butiksbiträdet och inte får något svar. Då känns det som om jag inte existerar och jag känner mig 
förnärmad över att bli ignorerad. Kan bekräftelser vara ett slags intyg på att jag finns och är 
accepterad som människa? Kanske är det därför barn i synnerhet nästan konstant söker bekräftelser 
på att de finns eftersom de befinner sig i en för dem fortfarande relativt oupptäckt värld och de har 
inte hittat sin plats i den ännu. Hjälper vi dem delvis att finna sin plats i världen genom 
bekräftelser? Skulle det vara så så känns det som om det är högst relevant att tänka på vad och hur 
jag bekräftar ett barn.  

Vad leder bekräftelser till? Finns det några typiska konsekvenser? Vad lär sig barn av bekräftelser? 
Det vore högst intressant att veta men många av dessa frågor handlar om att studera ett inre 
fenomen vilket det i sig är svårt nog. För att göra det ytterligare svårare så handlar det om barn. 
Barn som många av dem, beroende på ålder, inte har begrepp och medvetande att förmedla det som 
händer i dem. Detta är ju svårt för många vuxna också. 

Vidare tankar under min observationstid 

Det är sannerligen inte en enkel uppgift att försöka observera fenomenet bekräftelse. Det svåra för 
mig är att avgränsa mig i mina tankar för att koncentrera mig på det väsentliga i min studie. Jag har 
enligt mina teorier tagit fram olika möjliga syner på bekräftelse men i grund och botten är jag inte 
riktigt nöjd med dem. Jag upplever inte det som om jag lyckas komma närmare mina egentliga 
frågor. ”Vad är bekräftelse?” och ”Vad händer i en människa när den blir bekräftad?” Det är det 
som är det brinnande kärnan i mitt intresse för detta fenomen och jag känner en viss besvikelse över 
att behöva vrida fokus på något annat som är mer forskningsbart med tanke på min situation. Men 
nu är det som det är. Bekräftelse är något som ständigt byter skepnad, form, massa och färg. Det är 
inte lätt att peka på alla situationer där det finns bekräftelser eftersom det inte finns någon klar och 
tydligt definition av det. Dessutom så betyder det säkerligen olika för alla människor. Vissa 
behöver exempelvis bara en blick medan andra har ett behov av att bli bekräftade verbalt eller med 
en gest eller något annat. Det kan vara något väldigt flyktigt 

Det är sannerligen ingen enkel uppgift att observera en grupp människor angående ett fenomen som 
har en så odefinierbar karaktär. De två första dagarna som jag observerade denna barngrupp kände 
jag det som om jag hade tappat bort mig lite i denna fallstudie. Jag upplevde det som om det var en 
oerhört svår sak att observera och jag var lite överväldigad av min uppgift. Jag började först med att 
bara titta på barngruppen och hur de interagerar med varandra. 
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Det intressanta med att ha observerat barngruppen är att jag har börjat tänka lite på om det finns 
någon skillnad i hur barn bekräftar varandra i jämförelse med hur vuxna bekräftar barn. Det finns 
ofta en naturlighet barn emellan som för mig är avundsvärd. Deras samspelstillvaro ter sig ofta 
mindre komplex än den vuxnes. Vi vuxna har sedan tidig ålder fått lära oss vad som anses vara ett 
socialt acceptabelt beteende och behövt anpassa oss efter dessa regler för att kunna fungera i 
samhället. Detta innebär att vi inte bara kan gå fram till en grupp människor som exempelvis håller 
på med ett projekt och bara glida in i deras aktivitet. Eller detta är ialla fall en väldigt ovanlig 
företeelse. Det räcker inte med att vi kanske tillför något till projektet utan detta något behövs 
godkännas, granskas, diskuteras och sedan behövs människan som tillfört detta granskas, diskuteras 
och eventuellt godkännas. Sättet detta ofta görs på är genom att prata, känna den andra på pulsen.  

Barn å andra sidan har inga fördomar och det beror på att de fortfarande inte har sin begreppsvärld 
och sin omvärld lika starkt strukturerad som vuxna har. Det finns givetvis fördomar barn emellan 
också. Barn kan vara riktigt elaka mot varandra men detta är något som de har fått lära sig av sin 
omgivning. Hur kan vi komma ifrån problematiken med att genom att ge barnen värderingar i 
bekräftelser lägger vi dessutom grunden för deras fördomar. Det handlar om en omvärdering av 
ordens betydelse antar jag. D.v.s. att vackert inte nödvändigtvis behöver vara något som anses vara 
värt mer än något som är fult. Går det? Om vi tar bort värderingen bakom orden förlorar de inte då 
sin betydelse? Frågorna hopar sig i oändlighet. För mig är det paradoxalt att det som var en 
nödvändighet för mig som barn (struktur och jämförelse), det som hjälpte mig i min utveckling som 
barn är det som hindrar mig som vuxen i min utveckling. Utan denna medvetenhet skulle jag ha 
stagnerat och varit sluten för nya okända saker kanske.  

Bekräftelse kommer inte heller alltid utifrån. Det kan handla om en inre tillfredställelse att veta av 
att jag klarar av detta! Det handlar inte alltid om en yttre respons. Malsows självförverkligande. 

Mina tankar ute i barngruppen 

Det var svårt att hinna med att se allt som hände. Eftersom det fanns flera olika grupperingar visste 
jag inte riktigt vad jag skulle fokusera på. Dessutom hade jag inget i mina händer och jag ville inte 
sitta och stirra på dem eftersom det känns som om jag skulle störa naturligheten. Imorgon kommer 
jag att sitta och virka. Idag koncentrerade jag mig på att se hur pedagogen interagerade med barnen 
och jag glömde helt bort att titta på hur barnen samspelade med varandra. Jag hoppas att jag med 
tiden bli bättre på att se det som är väsentligt och att det blir lättare att få en överblick på vad som 
händer. Det var mest de små barnen som vid leken sökte kontakt och ville bli sedda. De 
informerade ständigt om vad de gjorde (dra stol) och sökte en kommentar eller blick tillbaka. 
Imorgon ska jag försöka att inte svara utan bara att titta och kanske le eller nicka. Idag svarade jag 
att jag såg och det verkade de nöjda med eftersom de fortsatte. Det verkar som barngruppen inte 
söker så mycket bekräftelser från pedagogen utan mer kanske i deras umgänge med varandra. Det 
var inte många: ”Fröken, fröken titta på mig!” förutom från de små barnen. Då blir det ju intressant 
nu att studera hur de förhåller sig till varandra. Tänk på att notera hur barnen står i samlingen och 
försök se vem som gör vad. Idag var det svårt eftersom alla ansikten fortfarande är nya och jag inte 
riktigt har överblick ännu. Vid maten är det svårt (känns nästan omöjligt) att ta fram mitt lilla block 
för att anteckna i det. Speciellt det där med placering och hur de pratar med varandra. Det skulle 
innebära att jag sitter konstant med pappret och pennan vilket skulle kunna störa naturligheten av 
själva situationen. Dessutom skulle det vara svårt för att det sker flera olika samtal vid matbordet. 
Svårt att hinna med vem som talar med vem 
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Slutet av min resa  

Jag är mest glad åt min dokumentation av mina tankar. De har varit en oerhörd hjälp att få ventilera 
de tankar som inte riktigt har passat in i denna studie. De har passat in under ämnet bekräftelse men 
de har ej varit direkt kopplade till mina frågor. Det har varit utvecklande för mig i det avseendet att 
jag har tydliggjort och lyft fram många tankar och insikter som jag tidigare bara snuddat vid. 

Barn är underbara i deras fördomsfrihet och öppenhet. Jag önskar att det gick att finna ett sätt att 
vårda detta och att det gick att bevara det under hela livet.  
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106 91 Stockholm 
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