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Abstract 

 

The background to this essay is previous experience in working in a preschool abroad. The 

teachers I met there did not relate to the children in the same way that I’m used to in Sweden. 

In my view, different expectations on the children, made them not make use of the children’s 

full potential to develop.    

 

The starting-point for this essay is the”life world perspective”. The life world is the world that 

we all aim towards, it is located inside us and we are also parts of it, all this at the same time. 

The child experiences and lives through this “life-world” The child is involved with the world 

from the first moment as well as with all the human beings in it. Through interaction and 

communication the child becomes itself and it gives the child a feeling of meaning. It is from 

the first moment a meaning- creating individual that seeks contact with everything in its life-

world. I am interested in ways to see children and ways to relate to them that create an 

environment that furthers the children’s feelings about, and beliefs in themselves, and 

therefore see a good potential in the life world perspective.  

 

The purpose of this essay is to look into how teachers’ thoughts about children and the 

expectations that we put upon them are similar to the life world perspective.  

 

By interviewing 3 teachers in different preschools, I have shaped three different themes that 

include the answers I have received. These themes are: self-image, an individual in co-

existence and the child as a fellow creature.  

 

The teachers I interviewed expressed understandings that in many ways agree with a life 

world perspective. Even if the same concepts are not always used, there still is a broad 

awareness among the interviewed teachers, where the ways you relate to others were seen as 

important and beliefs in the children’s competences were strong. I feel, on the basis of my 

interviews, that the teachers are ambitious and very involved in the children’s life-worlds and 

the meetings that take place between them in the preschools. 
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Sammanfattning 

 

Bakgrunden till detta arbete är tidigare erfarenheter av arbete i en förskola utomlands. De 

pedagoger jag mötte där hade inte det förhållningssätt till barnen som jag är van vid från 

Sverige. Andra förväntningar på barnen gjorde att de i mina ögon inte utnyttjade 

möjligheterna till barnens utveckling fullt ut.  

 

Jag har i min studie utgått från ett livsvärldsperspektiv. Livsvärlden är den värld som vi alla 

riktar oss emot, den finns inom oss och vi är också delar av den, detta på en och samma gång. 

Barnet upplever och lever genom denna ”livsvärld”. Barnet är involverat med världen från 

första början och även med alla människor i den. Genom samspel och kommunikation blir 

barnet sig självt och det ger barnet en känsla av mening. Det är redan från första stund en 

meningsskapande individ som söker kontakt med allt i sin livsvärld. Jag är intresserad av 

vilka förhållningssätt som skapar en miljö som främjar barns självkänsla och tilltro till sig 

själv och ser en stor potential i livsvärldsperspektivet.  

 

Syftet med min uppsats är att undersöka hur pedagogers tankar om barn och de förväntningar 

som läggs på dem, stämmer överens med ett livsvärldsperspektiv. 

 

Genom att intervjua 3 verksamma pedagoger i olika förskolor har jag format olika teman som 

innefattar de svar jag fått. Dessa teman är självkänsla, individ i samspel och barnet som 

medmänniska.  

 

De pedagoger jag intervjuade gav uttryck för uppfattningar som på många sätt 

överensstämmer med ett livsvärldsperspektiv. Även om inte samma begrepp alltid användes, 

fanns där en bred medvetenhet bland de intervjuade pedagogerna där förhållningssätt ansågs 

viktigt och tilltro till barnens kompetens var stark. Jag upplever utifrån mina intervjuer att 

pedagogerna är ambitiösa och mycket engagerade i barnens livsvärldar och de möten som 

sker mellan dem på förskolorna. 
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1. Inledning 
 

 
1.1 Bakgrund 
 

Bakgrunden till min uppsats är att jag arbetat på en förskola på Irland. Här såg jag en annan 

inställning till barn än den jag är van vid, man hade andra förväntningar på barnen och vad 

barnen klarade av. Barnen ansågs vara små, okunniga och de behövde hjälp med det mesta. I 

mina ögon verkade barnen uppfattas som icke kompetenta och där fanns ingen tilltro att de 

själva skulle kunna visa en egen vilja, sina intressen eller behov. Om barnen faktiskt visade 

några sådana sidor, uppfattade jag det som att pedagogerna valde att inte se dem, eller helt 

enkelt inte kunde se dem. Detta tycktes vara den allmänna uppfattningen bland barnskötarna. 

Det tycktes också speglas av barnen som faktiskt uppförde sig som de förväntningar som 

lades på dem. 

 

I Sverige har vi en helt annan förskoletradition. Jag tror att våra attityder till och förväntningar 

av barnen skiljer sig från Irlands. Här ser vi ofta barn som kompetenta aktörer i det som 

händer och sker varje dag på våra förskolor. Trots detta har kanske barnen ännu mer att 

komma med. Kanske klarar barnen än mer än vad vi tror. 

 

Jag har tidigare läst litteratur om begreppet livsvärlden och på så sätt blivit mer och mer 

intresserad av detta. Teorin om livsvärlden handlar i stora drag om att vi som människor föds 

in i en värld där vi från första stund måste kommunicera med andra. Vi riktar oss mot världen, 

den finns i oss och vi är delar av den samtidigt. Detta gör att vi genom gemenskap med andra 

upptäcker oss själva och finner mening. Vi är alltså från första stund meningsskapande 

människor. Jag tror att vår syn på barnen ur detta perspektiv formar dem och ger dem olika 

sorters grunder att stå på. Ett barn som får uppleva att vuxna ser och bekräftar dem som 

kompetenta individer tror jag får en stark bas och grund. Därför vill jag uppmärksamma detta 

ämne extra. Hur vi förhåller oss till barnen från första början tror jag har en mycket stor 

betydelse för barnets fortsatta utveckling. Med andra ord har vårt bemötande av barnen en stor 

vikt där vi kan hindra barnet till att utvecklas eller skapa möjligheter som ingen kanske trodde 

fanns. Den syn vi har på barnen och hur vi kanske genom dessa uppfattningar påverkar 

barnens självkänsla och känsla för sin egen kompetens är någonting jag vill undersöka vidare. 

Det är utifrån dessa tankar och uppfattningar jag nu ger mig in i detta breda men intressanta 

ämne. 
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1.2 Syfte 

 

Syftet med mitt arbete är att undersöka om jag kan finna liknande tankar och idéer hos 

verksamma förskolepedagoger, som i litteraturen om livsvärldsteorin. Är det som teoretiker 

skriver om, något som finns förankrat ute i våra förskolor? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Litteraturgenomgång 
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2.1 Vår syn på barnet 

 

Vår barnsyn är den syn som präglas av våra föreställningar av barnet som person. Hur vi ser 

på barnen vi arbetar med har att göra med hur vi uppfattar, bemöter och förhåller oss till 

barnen. Kort och gott, vilka förväntningar vi har på dem. Detta handlar framförallt om 

människosyn och respekt. Att möta barnet med förväntningar av att barnet är en person precis 

som jag, som har behov av att bli bemött med förståelse och kärlek är centralt. Det samspel en 

pedagog har med barnen är ytterligare en aspekt på hur man ser barnet som person. Denna att 

tro att barnet är en meningsskapande människa som har önskningar, behov och intressen som 

är värda att respektera. (Johansson, 2003) 

 

Johansson (2003) beskriver hur våra förväntningar på barn tar uttryck i en speciell barnsyn. 

Denna innebär framförallt att vi förhåller oss till barnen olika beroende på hur barnsynen ser 

ut. Enligt Johansson finns olika perspektiv man kan ha på barn och barns förmåga till att 

uppleva sig själv och vad det gör och kan. Här kan barn vara sedda som medmänniskor, 

vuxna ser sig själva att veta bättre eller så ses barn som irrationella. 

 

Pedagoger med synen att barn är medmänniskor, anpassar verksamheten efter barnens viljor, 

intentioner och behov. Barnen ses som meningsskapande personer med intressen och 

ambitioner. Pedagogerna strävar emot att visa barn respekt och har förståelse för barnens 

viljor. Detta visar sig genom att de följer barnens vilja, eller bekräftar att de hört och 

uppmärksammat den. Ett exempel på detta som Johansson (2003) tar upp är, att barnet själv 

fått välja vilken vuxen som skulle vara kontaktperson vid inskolningen. Detta för att barn kan 

fungera olika bra med olika vuxna, och därmed kunde barnet få välja ”sin vuxen” istället för 

tvärt om. 

 

Pedagoger med detta synsätt väljer också att se barns individualitet och värdera denna mycket 

högt. Man strävar efter att se och förstå varje barns specifika perspektiv och att ta det på 

allvar. Här kan det dock uppstå motsättningar när också gruppens behov behöver ses och tas 

till vara på. (Johansson, 2003) 

Inom detta synsätt är det också viktigt att ge barn kontroll i vardagen. Barnen skall ges 

möjligheten att få ta beslut om frågor som rör dem själva. Att ge dem chansen att greppa sin 
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egen vardag på deras egna villkor. De vuxna räknar med barnen och deras förmågor och 

kompetens att klara saker och ta ett rimligt ansvar. Istället för att besluta åt barnen diskuterar 

man med dem och ger dem olika perspektiv på det som ska beslutas. Barnen ges på så sätt 

möjlighet att själv bestämma och samtidigt kan barnet i en liknande situation själv komma 

fram till vad det vill göra. Att utgå från barnets egen upplevelse av en situation är i detta 

perspektiv av barn centralt. (Johansson, 2003)  

 

Johansson (2003) beskriver vidare att när pedagoger anser att vuxna vet bättre, är det 

pedagogernas syn på vad som är bäst för barnet som står i centrum. Man utgår från det man 

själv anser är rätt i en situation, istället för att se till barnets förståelse och upplevelse av 

situationen. Ofta agerar man ”över huvudet på barnet”. Barns bästa är någonting de vuxna 

själva tagit beslut om, barnen ska lära sig vissa saker för deras eget bästa. Att lära sig 

motgångar för sitt eget bästa eller att den vuxne endast ska behöva ”säga till” en gång menar 

Johansson (2003) är ett exempel på detta. Förväntningarna finns att barnen för sin egen skull 

ska acceptera och följa regler som de vuxna bestämt och gett dem. Risken är att man börjar 

utöva makt genom att tvinga barn att anpassa sig, och detta genom att kalla det barns bästa. 

Som i följande exempel: 

 

Jag tyckte själv inte om det från början, jag tyckte synd om barnen. Men nu 

förstår jag att det är för deras eget bästa. De måste ju lära sig att man inte 

bara kan äta det man vill eller bara det som är gott. (Johansson, 2003, sid. 81-

84) 

 

Ibland kan samtal om barnen förekomma som barnen inte ska förstå. Trots att barnen är 

närvarande kan pedagogerna ändå ha ett samtal som barnen inte är menade att höra eller 

förstå. Underförstådda termer eller ironi kan användas. Johansson (2003) förklarar hur barnen 

ändå kan uppfatta en viss del i detta genom betoningar eller den negativa klang som kan 

finnas i språket som används.  

 

Det tredje perspektivet pedagoger, enligt Johansson (2003) kan ha, är att uppleva att barn är 

irrationella. Det innebär att barn ses som irrationella i sina försök till mening och strävanden 

till att uppleva och upptäcka. Detta leder till att vuxna istället för att vara medvandrare på 

vägen blir en bromskloss. De vuxna begränsar barnen i deras försök att skapa mening i sina 

livsvärldar. Här varken försöker pedagogerna att förstå barnens strävanden eller anse att de är 
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någonting att försöka förstå. Istället ser de barnens strävanden som någonting som behöver 

begränsas eftersom de tolkar det barnet gör som att överskrida gränser. Ett barn som flyttar en 

stol kan ses ur en vuxens perspektiv som en meningslös handling, medan barnet har ett 

verkligt mål med det hela (Johansson, 2003).  

 

Vad vi förväntar oss av barnet har helt enkelt stor betydelse för barnets kompetens. Barnet 

klarar allt mer om vi tror på det. Experiment har gjorts i skolor, där läraren har fått reda på att 

vissa barn har haft det ”lätt för sig” medan andra sades vara svaga. Från början var det ingen 

större skillnad, men det visade sig att när läraren hade arbetat med klassen, uppstod just dessa 

situationer som läraren förväntade sig (Brodin och Hylander, 1997). 

 

Som slutsats av detta kan man konstatera att där finns olika perspektiv och förväntningar på 

barn som för med sig en viss förståelse av barnen. Johansson (2003) beskriver hur sociologin 

har polariserat två synsätt: Human becomings och human beings. I detta första synsätt ses 

vuxna som mer fullkomliga än barn. Barn måste växa upp för att ses som jämlikar, medan 

man inom det andra synsättet redan ser barn som medmänniskor, även om barn inte har våra 

erfarenheter eller språkliga och kroppsliga förmåga (Johansson, 2003).  

 

 

2.2 Självkänslans betydelse 

 

Ofta används orden självförtroende och självkänsla som synonymer. Dessa ord har dock 

mycket olika innebörd och det är viktigt att veta skillnaden mellan dem. Självkänslan är den 

kunskap vi har om oss själva och hur vi upplever oss själva som individer. Den kan beskrivas 

som vår inre kärna eller vårt centrum. En låg självkänsla visar sig genom självkritik och 

osäkerhet om oss själva. När vi har en stark och sund självkänsla, vilar vi däremot tryggt i oss 

själva och vi känner oss nöjda med den vi är. En människa med stark självkänsla känner sig 

helt enkelt värdefull som den är och finner trygghet i detta.  När det gäller vårt självförtroende 

handlar detta istället om vad vi kan och klarar av. Jämfört med självkänslan som finns inom 

oss, finns självförtroendet mer utanpå. Denna är en inlärd kvalitet medan självkänslan är 

grunden i hela vår psykologiska existens (Juul, 1997). 

 

Självkänslan och självförtroendet är alltså mycket olika och kan inte bytas ut mot varandra. 

Självklart kan man koppla samman dem, men man ska inte tro att man kan stärka en 
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människas självkänsla genom att ge dem bättre självförtroende. För att stärka en människas 

självkänsla krävs istället ”näring”. Denna näring består av två saker. Att bli sedd och att 

uppleva att man är värdefull för den man är (Juul, 1997). 

 

Läroplanen visar hur viktigt det är att ge barnen möjligheten att bilda sig en stark uppfattning 

om både sig själva som värdefulla individer och sina förmågor att lära sig. Det är enligt 

läroplanen viktigt att ge barnen en positiv uppfattning om sig själva och en tilltro till sin egen 

kompetens. 

  

Förskolan skall ge barnen stöd att utveckla en positiv uppfattning om sig själva 

som lärande och skapande individer. De skall få hjälp att känna tilltro till sin 

egen förmåga att tänka själva, att handla, röra sig och att lära sig dvs. bilda sig 

utifrån olika aspekter såsom intellektuella, språkliga, etiska, praktiska, sinnliga 

och estetiska. (Lpfö98, sid. 4) 

 

De vuxna skall ge barnen stöd i att utveckla tillit och självförtroende. Barnens 

nyfikenhet, företagsamhet och intressen skall uppmuntras och deras vilja och lust 

att lära sig skall stimuleras. (Lpfö98, sid. 3) 

 

 

I boken småbarnspedagogik (Lökken, Haugen och Röthle, 2006) beskrivs vikten av 

pedagogers bemötande av barnen och hur detta kan påverka barnens självkänsla. Författarna 

menar att ett barn behöver få känna sig delaktig och bli sedd som en individ som söker och 

skapar mening i sin vardag. Barnet behöver känna att det blir sett och att dess kompetens 

känns igen och uppmärksammas. Som pedagog ska man vara en lagspelare som tillsammans 

med barnet skapar den verklighet man upplever tillsammans. På så sätt värnar man om barnets 

behov av att själv känna att det har kontroll i sin vardag. Detta kallar författarna för 

självförvaltning. Barnet förvaltar själv sitt liv och sina upplevelser och har kontroll över dem. 

Att ge barnen kontroll skriver också Johansson (2003) om. Genom att låta barnen själva vara 

delaktiga i det som händer dem i deras egen verklighet, känner de att de kan greppa det som 

händer vilket leder till att de kan känna självständighet och trygghet i sig själva. När 

pedagoger tror på barnen och deras kapacitet och kompetens upplever barnen respekt och att 

de blir ”sedda”.  
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Lökken, Haugen och Röthle (2006) skriver också hur viktigt det är att barnet får utöva detta 

inflytande på sitt liv tillsammans med andra i ett sammanhang där alla är likvärdiga 

medlemmar. Det ska handla om ett likvärdigt samarbete mellan människor. Här finns också 

starka kopplingar till barnens självkänsla och upplevelse till att känna att ”Jag duger”. Barns 

känsla av kompetens och glädje över livet bottnar i en upplevelse av att de vuxna ser och 

uppmärksammar deras potential och möjligheter att utvecklas. På så sätt känner barnet sig 

bekräftat i sin själv och den verklighet det upplever.  

 

Lökken, Haugen och Röthle (2006) förklarar vidare hur danska forskare upptäckt att det i 

förskolan råder brist på tilltro i barnens kompetens och förmåga till självförvaltning. Om de 

vuxna, istället för att tro på och bekräfta barnens kompetens och medverkande i det som 

händer, sköter allting och ”ordnar upp” i alla situationer leder det till att barnen kan utveckla 

en inlärd hjälplöshet. Här gäller det för att kunna ge barnen de bästa möjligheterna för 

utveckling, att utveckla sig som pedagog och att förstå hur viktigt det är att förstå barns 

perspektiv och att ha viljan, intresset och insikten att göra detta. Vi behöver själva hitta 

glädjen i att vara delaktiga medspelare i barnens upplevelser och liv.   

 

Förvåning, glädje, stolthet och intresse är alla känslor som stärker självet när barnet upptäcker 

att de kan. När barn känner att de kan, blir de glada och stolta och vill mer, de blir motiverade 

att klara mer och mer och tror också på sig själva. Barn som istället blir besvikna kan känna 

att de inte vill försöka igen och detta kan istället skada självkänslan. (Brodin och Hylander, 

2002) Självkänslan är en viktig del av alla människors välbefinnande. Därför är det viktigt att 

vi pedagoger är öppna och förstående och att vi bemöter dem på ett sådant sätt så de känner 

trygghet och kärlek men också en säkerhet i att de blir sedda som kompetenta individer 

(Lökken, Haugen och Röthle, 2006).   

 

På en föreläsning vid Karlstads universitet (Söderberg, utbildare rektorsutbildningen, 

Karlstad, 1/9-2006), fick vi höra vilken vikt bemötandet kan ha för en människa. Varje möte 

med en annan människa är ett mellanmänskligt möte. Söderberg menar att vårt 

förhållningssätt och vår människosyn påverkar det samspel som uppstår mellan två 

människor. Detta är det mellanmänskliga mötet, vilket också påverkas av vilket 

förhållningssätt och vilken människosyn vi har. Därför har vårt bemötande av andra också ett 

djup som måste beaktas. 
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Också förskolans läroplan betonar hur viktigt bemötandet är. Samspelet pedagoger och barn 

emellan främjar lärandet och vikten av att vuxna ser barn som kompetenta aktörer i 

verksamheten är mycket stor. 

 

I förskolan skall barnen möta vuxna som ser varje barns möjligheter och 

som engagerar sig i samspelet med både det enskilda barnet och 

barngruppen (Lpfö98, sid.3).   

 

Lärandet skall baseras såväl på samspelet mellan vuxna och barn som på 

att barnen lär av varandra (Lpfö98, sid.4). 

 

Förslaget till läroplanen, Lpfö98, kom 1997 och döptes till Att erövra omvärlden. I denna 

uttrycks att barn växer in i världen genom kontakt med omvärlden och människorna i den. 

Barnet försöker skapa mening i tillvaron och genom förståelse och kunskap ”erövrar hon 

den”. Detta sker genom kommunikation och samspel med andra. Det betyder att det 

bemötande barnet får av de vuxna, är mycket viktigt. De barn som blir bemötta med respekt 

och förståelse kan på ett annat sätt utveckla sitt självförtroende och även sin självkänsla. Detta 

leder också till att lusten att lära påverkas och främjas (SOU:1997:157). 

 

 

2.3 Barnet som individ i samspel med andra 

 

När vi är tillsammans med andra skapas ett viktigt socialt möte. Detta kan kallas för att ”i 

vardagen vara människa”. Socialt och emotionellt samspel med varandra på varandras villkor 

ger förutsättningar för en ömsesidig respekt och förståelse för varandra. (Persson och Stäng, 

2003) Juul (1997) beskriver hur varje människa har ett ansvar till sina medmänniskor, det 

sociala ansvaret. Detta innebär att ta sitt ansvar för att skapa en sensitivitet och hänsynsfullhet 

för andra människors värdighet. I ett citat förklarar Juul (1997) vidare sitt synsätt: 

 

Vi är alla förbundna på gott och ont hela tiden och varje föreställning om att vi kan undgå att 

påverka andras liv, och bli påverkade av deras, är en illusion. (Juul, 1997, sid. 162)  

”Teorin om livsvärlden” förklarad av Johansson (2003) och Lökken, Haugen och Röthle 

(2006) kan kopplas till detta citat. 
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2.3.1 Teorin om livsvärlden 

 

En livsvärld är den värld vi riktar oss mot, samtidigt som den finns inom oss och där vi är en 

del av den. Detta innebär att vi både är objekt och subjekt i livsvärlden. Vi påverkas av den 

och vi påverkar den men vi är dessutom delar av den (Johansson, 2003).  

 

Varje dag kommer barn till förskolan med tidigare erfarenheter och upplevelser med sig. 

Dessa erfarenheter kan både vara kulturella, religiösa, sociala, etc. I förskolan skapar man 

tillsammans en livsvärld som präglas av alla dessa erfarenheter, men också av de erfarenheter 

och upplevelser man har tillsammans på förskolan. Detta betyder att man på förskolan lever 

tillsammans i en social och kulturell värld som vuxit fram genom både samhället och dem 

själva. Det är dock inte bara barnen som kommer till förskolan med sina egna och unika 

erfarenheter. De vuxna kommer också dit med sin personliga och även professionella tankar, 

upplevelser och minnen. Varje dag ska alla dessa människor träffas och leva tillsammans i 

samma miljö och omständigheter. Detta skapar självklart speciella ramar och bidrar till hur 

man ska förhålla sig till varandra (Johansson, 2003). 

 

Livsvärlden ska alltså ses i ljuset av en plats där människor ska kunna samsas och skapa en 

gemenskap. På så sätt kan man förstå att man bör se omvärlden som ombytbar och full av 

upplevelser, istället för en objektiv värld som är förutsägbar. Samtidigt som världen omkring 

oss är en upplevelsevärld skapad av oss är den också oberoende av oss, dvs. alla de 

upplevelser som sker och gör världen ombytbar är inte alltid sådant som vi kan påverka 

(Johansson, 2003).  

 

2.3.2 Intersubjektivitet 

 

Johansson (2003) beskriver intersubjektivitet som någonting vi har automatiskt. Detta begrepp 

kommer från samme franske filosof som utvecklat teorin om livsvärlden, Maurice Merleau- 

Ponty. Från första stund är vi involverade i kommunikation med andra och världen omkring 

oss. Även Lökken, Haugen och Röthle (2006) beskriver hur kroppen är länken mellan oss och 

andra i vår kommunikation. Andras avsikter går igenom min kropp och mina avsikter går 

igenom andras (Lökken, Haugen och Röthle, 2006, sid. 31). Våra avsikter och viljor visar sig 

i våra kroppar och speglar av sig på någon annan. På detta sätt får vi en gemenskap som 
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bottnar i en social samhörighet. Maurice Merleau- Ponty menar att kroppen står i centrum och 

är en helhet av känslor, sinnen, språk, etc. (Lökken, Haugen och Röthle, 2006). 

 

Vi är i ständig interaktion med världen omkring oss och det är kroppen som tolkar det som 

händer och sedan besvarar det. Vi har en grundtillit till andra som finns med oss från början. 

Vi kastas helt enkelt in i en värld där vi är tvungna att kommunicera, en värld som vi delar 

med andra och i interaktionen med andra möts vi som två delar i en helhet. Denna helhet är 

den värld vi delar och den skapar den sociala samhörigheten som ger oss gemenskap. I 

varandras världar bekräftar vi varandra och vi korrigerar varandra. (Johansson, 2003) 

 

Barn förstår varandra på ett samhörighetsplan där de känner gemenskap. Med hjälp av den 

delade intersubjektiviteten dem emellan kan de se varandras olika perspektiv och dela den 

förskolevärld, livsvärlden, de alla är delaktiga i att skapa. Med hjälp av kroppen skapar de 

intersubjektivitet och kopplar ihop sig med andra i sin gemenskap. De gör varandras avsikter 

och handlingar till någonting gemensamt (Lökken, Haugen och Röthle, 2006).  

 

Det är inte endast barns livsvärldar som ska beaktas i dessa sammanhang. Vuxna och barn har 

alla sina livsvärldar som ska fungera ihop och interagera. Det är med denna utgångspunkt som 

man förstår den stora betydelse detta har i förskolan. Som pedagog ska man möta ett barn och 

ingå och vara del i deras livsvärld. Det är viktigt att upptäcka och vara medveten om de möten 

mellan barn och pedagoger som sker varje dag på förskolan. Detta är det centrala, mötet med 

barnet. Detta möte bör bygga på intersubjektivitet, där vuxna skapar möten mellan livsvärldar. 

Det är här möjligheterna finns för lärande. Det är på detta sätt man kan förstå den pedagogiska 

verksamheten och vilken botten den har. För att verkligen förstå barnets livsvärld gäller att 

man förstår barnet i sin helhet, men framförallt att man ser barnet som en meningsskapande 

människa. Det gäller för pedagogen att förstå att barnet är en individ med intentioner, en vilja, 

förmågor, behov och önskningar och att pedagogen också lyssnar till detta (Johansson, 2003). 

 

Att se barnet som en egen medskapande individ är viktigt för dess självkänsla. Det är barnens 

potential och vuxnas förmåga att se och uppmärksamma den som skapar barn med stark 

självkänsla (Lökken, Haugen och Röthle, 2006). Att se och bekräfta barnen där de befinner 

sig och se dem utifrån deras behov är det viktiga, dvs. bekräfta deras livsvärldar. Det gäller att 

skapa en verksamhet som bygger på intersubjektivitet och där möten mellan livsvärldar sker, 

då kan också möjligheter för lärande skapas. (Johansson, 2003)  
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Det är här man kan se den viktiga kopplingen mellan livsvärldsteorin och den barnsyn som 

Johansson (2003) menar påverkar varje barn så mycket. Johansson (2003) beskriver hur det 

kan se ut på våra förskolor. Olika sätt att uppfatta barns förmågor och kompetenser eller 

självförvaltning som Lökken, Haugen och Röthle (2006) beskiver det, kommer att ge 

konsekvenser för barnens framtida utveckling.  

 

 

2.4 Tilltro till barnet 

 

Atmosfären på olika förskolor och hur vi bemöter barn bottnar till stor del i pedagogers 

attityder och förhållningssätt till barn. Helt enkelt vad vi förväntar oss av barnen. Vårt 

engagemang och vår närvaro i barns livsvärldar skapar det samspel och den atmosfär som 

råder när vi arbetar. På de förskolor där klimatet och den pedagogiska atmosfären är god 

bemöts barnen varmt och öppet till skillnad mot dem arbetsplatser där barnen inte ses som 

komptenta och där man inte har goda och höga förväntningar (Johansson, 2003).  

 

Vår barnsyn har också mycket att göra med den pedagogiska atmosfär som råder på vår 

arbetsplats. En positiv barnsyn präglar också en god pedagogisk atmosfär där barns 

livsvärldar tas omhand och uppmärksammas (Johansson, 2003).  

 

Johansson beskriver perspektivet samspelande atmosfär. Den samspelande atmosfären visar 

sig genom ett en stark närvaro i barnens värld där pedagogerna tar del i det barnen gör. 

Samspelet har stor del i deras agerande bland barnen, de visar en stor glädje och stolthet i det 

de arbetar med. En pedagog förklarar det som: 

 

Och så tror jag vi i arbetslaget har så himla kul också, så jag tror det smittar av 

sig på barnen. Om vi tycker det är kul, tycker de också det är roligt. … De ser 

att när vi kommer på morgonen, så kan vi krama om varandra: ”Oh hej, vad kul 

att se dig.” De [barnen] kramar ju om varandra också. … Vi är ju deras 

förebilder, så de tar ju efter (Johansson, 2003, sid.56). 

 

Den pedagogiska atmosfären, dvs. den atmosfär som skapas mellan vuxen och barn varje dag 

i förskolan är viktig för barnets känslomässiga förutsättningar och lärande. Att kunna förstå 
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vikten av barnets erfarenheter och livsvärld och tilltro till barnet är enormt viktiga aspekter för 

en positiv atmosfär (Johansson, 2003). Genom att lyhört bekräfta barnets alla uttryckssätt och 

vägar till kommunikation får barnet möjlighet till att utveckla sin uppmärksamhet, 

känslomässiga kommunikation och samhörighet och på så vis få ett språk och känna en känsla 

av kontroll i sitt liv och sin livsvärld. På så sätt kan barnet också få en starkare förståelse för 

sin inre och yttre värld och verklighet, dvs. förutsättningarna för att bli sig själv och bilda en 

stark och rik självkänsla (Brodin och Hylander, 1997). 

 

Våra förväntningar på barnen har betydelse för hur de ser på sig själva. Deras glädje för det de 

gör och intresset grundar sig i just hur de blir bemötta (Lökken, Haugen och Röthle, 2006). 

Därför är det så viktigt att vi pedagoger tänker efter, vad våra förväntningar är och hur vi 

bemöter barnen och deras livsvärldar för att skapa en plats som gynnar lärande (Johansson, 

2003). Barn som känner att de kan, blir glada och stolta, självkänslan stärks och de tror sig 

om att kunna lära sig ännu mer (Brodin och Hylander, 1997, sid.13). Tror vi att barnen kan, 

känner de också tilltro till sig själva (Brodin och Hylander, 1997). 

 
 

2.5 Preciserande frågeställningar 

 

Jag är i mitt arbete intresserad av om livsvärldsperspektivet är förankrat ute i våra förskolor 

och det är därför mitt syfte att undersöka detta. Utifrån detta syfte har jag formulerat följande 

preciserade frågeställningar: 

 

• Hur talar verksamma förskolepedagoger om barn? Jag är särskilt intresserad av 

uttalanden som rör barns självkänsla och barn som medmänniskor och barn i samspel 

med andra. 

 

• Är förskolelärarnas uppfattningar förenliga med ett livsvärldsperspektiv?      
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3. Metodgenomgång 

 

3.1 Urval 

 

För att bilda mig en uppfattning om olika förskolors inställningar till barn och för att kunna 

svara på mina preciserade frågeställningar valde jag att intervjua tre pedagoger på tre olika 

förskolor. Två av de intervjuade pedagogerna är utbildade förskolelärare och en har 

Montessoripedagogutbildning.  

 

Johansson och Svedner (2006) betonar vikten av att följa etiska regler. Detta innebär att 

intervjun varit fullt frivilligt och att de närhelst de velat, kunnat avbryta intervjun. Min 

undersökning är genomförd enligt dessa kriterier. I de etiska reglerna ingår också 

konfidentialitetskrav. Det innebär att jag garanterat de medverkande full anonymitet. 

 

3.2 Intervju som metod 

 

Johansson och Svedner (2006) menar att en kvalitativ typ av intervju är den mest lämpliga för 

ämnen som rör förskolan. Denna typ av intervju innefattar friare formulerade frågor som kan 

varieras på olika sätt. Detta ger den intervjuade en chans att svara mera fritt på frågorna och 

ge mera uttömmande svar. Den kvalitativa intervju- typen ser jag därför som det naturliga 

valet för min undersökning. Jag har valt att inte skicka ut ett introduktionsbrev innan jag 

träffar dem utan vill istället ge dem en möjlighet att få svara spontant hur de uppfattar 

frågorna.  En viktig sak att tänka på är dock, menar Johansson och Svedner (2006), att 

balansera mellan något som kan lika mer en muntlig enkät och ett alltför avslappnat samtal. 

 

Jag har valt en personlig intervju med var och en av pedagogerna. De frågeområden som 

berörts i intervjun är: 

 

1. Målet med den pedagogiska verksamheten 

2. Förväntningar på barn i allmänhet, men också på barnen på den egna förskolan 

3. Kopplingar mellan självkänsla och förväntningar 

4. Uppfattningar om vuxnas förhållningssätt 
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Johansson och Svedner (2006) menar att en brist eller svaghet med en kvalitativ intervju kan 

vara alltför intetsägande eller allmänna svar. Vid eftertanke kunde mina frågor ha varit mer 

preciserade. Tankar fanns från början att använda kompletterande undersökningar i min 

studie, men detta kändes efterhand inte aktuellt. Svaren jag fick var tillräckligt breda och inte 

så allmänna som Johansson och Svedner (2006) antyder dem kunna bli.   

 

Johansson och Svedner (2006) nämner också fördelen med att använda sig av bandspelare vid 

intervjun. På detta sätt kan den intervjuade få större möjlighet att tala om allt hon/han har på 

hjärtat.  Jag har i mina intervjuer inte använt mig av bandspelare. Detta till nackdel för 

studien, men jag känner ändå att jag kan fullt ut dela med mig av de intervjuades svar.  

 

3.3 Procedur 

 

Genom att kontakta varje pedagog personligen på telefon talade jag om vad intervjun i korta 

drag skulle innefatta och hur lång jag beräknade att den skulle vara. Min uppfattning var att 

den skulle ta ca 30 min.  

 

Var och en av pedagogerna intervjuade jag sedan enskilt i ett avskilt rum från den övriga 

verksamheten. Detta för att pedagogen skulle få möjlighet att i ro få tänka igenom sina svar. 

Frågorna frågade jag i tur och ordning och pedagogen fick svara fritt med fria ord.  

 

 

3.4 Databearbetningsmetoder 

 

I min databearbetningsprocess har jag tittat på till vilken grad pedagogerna har nämnt de olika 

delar jag beskriver i min första preciserade frågeställning: Hur talar vuxna om barn? Finns där 

tankar om barns självkänsla, att barn är medmänniskor eller om barnet som individ i samspel 

med andra? 

 

Jag har utifrån detta valt att använda dessa frågor som teman. Det intresserar mig att 

undersöka om dessa olika teman framkommer i pedagogernas yttranden.  

– Självkänsla 

– En individ i samspel 
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– Barnet som medmänniska 

 

Jag ska i min resultatgenomgång presentera de olika temana genom att placera de olika 

yttranden jag fått från de olika pedagogerna under var och en av dem. På så sätt får jag ett 

underlag att diskutera i min slutliga diskussionsgenomgång av uppsatsen. 

 

Eftersom jag valde att inte använda mig av bandspelare i mina intervjuer, har jag inte haft 

möjlighet att skriva ner varje intervju ord för ord. De yttranden jag återger i mitt resultat är 

inte citat. Min strävan är att ha återgett pedagogernas uttalanden så gott jag kunnat, men är 

medveten om att jag varit tvungen att bearbeta dem till viss del.  
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4. Resultatgenomgång 

 
Under min bearbetning av data från de olika intervjuerna valde jag att använda min 

preciserade frågeställning som ett underlag till min resultatgenomgång. Jag undrar hur 

pedagoger talar om barn? 

 

– Hur talar vuxna om barn? Finns där tankar om barns självkänsla, att barn är medmänniskor 

eller om barnet som individ i samspel med andra? 

 

Utifrån denna fråga skapade jag tre olika teman som jag har som grund att undersöka frågan 

vidare igenom. Dessa teman är: 

 
Självkänsla 

En individ i samspel 

Barnet som medmänniska 
 
 
Självkänsla 
  

Trygghet är ett mål i verksamheten. Att få vara den man är. Att se att alla är olika och att det 

är okej. Det är viktigt att lära barnen respektera varandra, på så sätt blir man själv 

respekterad. Att ta hänsyn till andra ser vi som viktigt. 

 

Att stärka barnens eget jag är för oss ”Prio 1”. Vi vill fokusera och plocka fram barns starka 

sidor för att stärka barnet. 

 

Vi fokuserar mycket på att barnen skall bli självständiga och känna trygghet i sig själva. 
 

Trygghet är det som måste komma först för att allt ska fungera. Finns inte trygghet kommer 

man ingenstans i sitt arbete. 

 

Det är viktigt att barnen lär känna sig själv och vet vad de är bra på och vad de inte är bra 

på. Förskolan strävar mot att barnen ska veta om sina starka och svaga sidor och acceptera 

sig själva som de är.  
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Ett av våra mål är att barnen ska bli självständiga. Känner barnet att det klarar saker känner 

det sig nöjd som person. 

 

Att känna tilltro till sig själv handlar om att vara stark i sig själv. Att få känna att man t.ex. 

vågar i gruppen. 

 

För svåra utmaningar kan hämma barnet då det känner att det misslyckats. Självklart kan 

misslyckanden också sporra, men för många misslyckanden efter varandra kan istället vara 

skadligt för självkänslan. 

 

Vad man förväntar sig kan både hämma och främja barnens utveckling. Alla barn är olika, 

man kan inte förhålla sig lika till alla. Har man förväntningar efter barnens egen 

mognadsnivå stärker man barnets självkänsla eftersom barnet klarar mer. För höga 

förväntningar leder istället till misslyckanden. 

 

Ett av våra mål är att sträva mot att hjälpa barnet att komma i harmoni i sig själv. Att lära 

känna sig själv och att bygga upp sin självkänsla. 

 

 
En individ i samspel 
 

För många barn [kan hindra pedagoger att agera utifrån det förhållningssätt man egentligen 

har]. Man hinner inte locka alla, eller inspirera och hjälpa till utveckling. 

 

Att lära sig av de vuxna att visa hänsyn och respekt för andra [gällande målen i 

verksamheten]. // Ett bra bemötande är viktigt. Att vara en bra förebild eftersom barn gör 

som vi vuxna. 

 
Att ge barnen ett gott bemötande är det viktigaste man gan ge dem. Att ge barnen trygghet är 

det viktigaste för lärandets möjligheter. 

 

Förhållningssättet man har i sitt arbete är A och O. Det är jätteviktigt, allt vi säger, allt vi 

gör är viktigt. 
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Man kan själv fråga sig vad man har för förväntningar på barn. På individ nivå kan man ta 

det lite som det kommer, man får helt enkelt se hur det går. När det gäller gruppen är det 

viktigt att tänka på att alla är olika. Först ser vi till att alla kan komma till oss och må bra, 

förväntningar är sådant som kommer sen. 

 

Förväntningar kommer tids nog. Förväntningarna sätter vi istället på oss själva att vi ska 

kunna locka dem och göra dem intresserade av det vi gör. 

 

Förhållningssättet har mycket stor betydelse [för barnens utveckling]. Om inte alla i 

arbetslaget har samma förhållningssätt och synsätt på målet med det man vill, fungerar det 

heller inte i praktiken. 

 
 
Barnet som medmänniska 
 

Det gäller att lyssna och se dem [barnen]. Genom att se och lyssna skapar man en ”väv” där 

alla bitar går i varandra. Genom att se barnens förmåga att tänka själva och bli starka i 

detta, kan de använda detta igen. De blir på så sätt starka i sig själva.  

 

Det är viktigt för barns lärande att man inte släcker deras nyfikenhet, intresse och lust, om 

detta finns lär sig barnen utan att tänka på det. Det är viktigt att vara öppen för barns 

nyfikenhet. 

 

Att ge barn material som passar barnets nivå är viktigt för att barnet ska kunna utvecklas 

framåt. Att utmana dem, skapa intresset och behålla det. Barn tar in kunskap som svampar, 

för att kunna utvecklas vidare krävs material som de kan gå vidare med. 

 

Utmaningarna som passar barnet hjälper barnet utvecklas och ”växa”. 

 

Hos 1-2 åringar behövs inte förväntningar än. Kraven kommer, det är viktigt att de får känna 

ro i de här åldrarna. De är kloka och kan lära är jag övertygad om, men det är viktigt med ro 

och att få leka. 
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Vårt förhållningssätt är otroligt viktigt när det gäller barns utveckling. Man får ”aha-

upplevelser” varje dag. Hur vi bemöter barn kan vara skillnad på natt och dag. Självklart kan 

situationer dock uppstå där man slutligen inte har det förhållningssätt man velat ha. 

 
 
4.1 Sammanfattning av resultat 
 
Utifrån de svar jag fått från mina intervjuer har jag här presenterat de yttranden jag fått fram. 

Min slutsats är att pedagogerna i hög grad talar om barn som innefattar alla dessa teman. Där 

finns tankar om barns självkänsla, att barn är medmänniskor och om barnet som individ i 

samspel med andra.  

 

Tema självkänsla innefattar 10 yttranden, 

Tema individ i samspel innefattar 7 yttranden, och 

Tema barnet som medmänniska innefattar 6 yttranden. 

 

Utifrån detta har jag nu en god grund att bearbeta materialet och diskutera det utifrån 

litteraturen. 
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5. Diskussion 

 

5.1 Metoddiskussion 

 

För att göra min undersökning tillförlitlig har jag valt att intervjua var och en av pedagogerna 

under liknande förutsättningar. Alla intervjuerna skedde individuellt där mina frågor var lika 

till alla och där ingen fått något introduktionsbrev till frågorna. Var och en fick ta ställning till 

frågorna personligen. Detta har självklart betydelse för resultatets tillförlitlighet. En likadan 

undersökning gjord med samma frågor och under samma omständigheter kommer att få svar 

utifrån just de valda pedagogernas uppfattningar. Jag ser dock ändå tillförlitligheten som god, 

sett utifrån pedagogernas egna perspektiv ger de en mycket sann bild av det de upplever som 

sin verklighet. Det är just denna verklighet jag haft för avsikt att undersöka. Finns de tankar 

och idéer författarna skriver om i litteraturen, även innanför förskolornas väggar? Det var just 

dessa tre pedagogernas personliga tankar och idéer om barn och barns utveckling som var 

intressant i detta fall. 

 

Det faktum att jag inte valt att använda mig av bandspelare har självklart betydelse för 

tillförlitligheten av min studie. Trots att jag nu inte kunnat återberätta varje pedagogs exakta 

ord, har jag ändå gjort mitt bästa för att återge yttrandena så ordagrant som möjligt. Detta ser 

jag därför inte som ett problem för tillförlitligheten i resultatgenomgången.  

 

 

5.2 Resultatdiskussion 

 

Mina två preciserade frågeställningar lyder: 

 

• Hur talar verksamma förskolepedagoger om barn? Jag är särskilt intresserad av 

uttalanden som rör barns självkänsla och barn som medmänniskor och barn i samspel 

med andra. 

 

• Är förskolelärarnas uppfattningar förenliga med ett livsvärldsperspektiv?      
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Hur ser det nu ut? Hur talar pedagoger ute i ”verkligheten” om barn? ”Lever” 

livsvärldsperspektivet i förskolorna? Detta ska jag nu diskutera. Dock finns det någonting jag 

ändå vill börja med. Det första jag vill göra är att blicka tillbaka på min inledning. Min 

bakgrund handlar om att jag tidigare har kommit i kontakt med andra länders tankar om barn, 

och uppfattat dem som annorlunda från de tankar jag tidigare funnit på förskolor jag jobbat på 

i Sverige. Jag känner nu att jag inte bara har en personlig känsla av detta, utan har också stöd 

från undersökningar utav ämnet. Jag kan både utifrån litteratur och utifrån intervjuer med 

svenska pedagoger, förstärka denna uppfattning ytterligare. Tittar man på mitt syfte, att 

undersöka om jag kan finna liknande tankar och idéer hos verksamma förskolepedagoger, 

som i litteraturen om livsvärldsteorin, ser jag en tydlig bild av att de talar i termer som helt 

klart rör de tankar som också teoretikerna i litteraturen har. Jag finner att där finns en stor 

ambition att ge barn i förskolan en möjlighet att skapa en bild av sig själva som är stark och 

ge dem starka förebilder där pedagoger ska finnas och alltid vara till för barnen. Detta kan vi 

se i flera av de yttranden jag tar upp i min resultatgenomgång.  En av pedagogerna uttrycker 

hur deras mål är att sträva mot att hjälpa barnen till finna en harmoni i sig själva, att lära 

känna sig själva och att bygga upp sin självkänsla. ”Prio 1” uttrycks hos en annan pedagog 

vara att stärka barnets eget jag och att fokusera på och plocka fram barnens starka sidor. I 

mina ögon säger detta mycket om den attityd just dessa pedagoger har emot barnen och vad 

de ser som viktigt. Bemötandet ses också som viktigt då en pedagog säger: Att lära sig av de 

vuxna att visa hänsyn och respekt för andra [gällande målen i verksamheten]. // Ett bra 

bemötande är viktigt. Att vara en bra förebild eftersom barn gör som vi vuxna. Att också 

uppmärksamma barnen och på så sätt ge barnen ett bra bemötande där barnet blir bekräftat 

beskriver en pedagog som viktigt. Det gäller att lyssna och se dem [barnen]. Genom att se och 

lyssna skapar man en ”väv” där alla bitar går i varandra. Genom att se barnens förmåga att 

tänka själva och bli starka i detta, kan de använda detta igen. De blir på så sätt starka i sig 

själva.  

 

Just detta gäller också den uppfattning av den del av den irländska förskolan som jag uppfattat 

inte har samma uppfattning av barnens kompetens. Denna uppfattade jag som mycket svag, 

man gav inte barnen möjligheten att utvecklas utifrån sitt rätta perspektiv. I Sverige kan jag 

nu påstå med grund från mina undersökningar, att tankarna om barns kompetens faktiskt finns 

i Sverige, när man ser på litteratur och de intervjuer jag presenterat i mina undersökningar. 

Ser man till Brodin och Hylander (1997) anser de att det har stor betydelse för barnens egen 

tro på sig själva om vi tror på dem. Tror vi att barnen kan, känner de också tilltro till sig 
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själva. Barn som känner att de kan, blir glada och stolta, självkänslan stärks och de tror sig 

om att kunna lära sig ännu mer (Brodin och Hylander, 1997, sid.). Detta säger en hel del, 

anser jag. Om man riktigt tänker efter, förstår man vikten av dessa ord. Har då pedagogerna i 

min undersökning samma tankar om detta? Utmaningarna som passar barnet hjälper barnet 

utvecklas och ”växa”. Så här lyder en av de yttringar jag återgett i resultatgenomgången. 

Denna pedagog kan jag se har kommit ytterligare ett steg i sina tankar om barnet som 

kompetent. Hon säger inte bara att barnet är kompetent, utan också att det är vårt jobb som 

lärare att ge utmaningar som passar barnet så att det kan komma vidare i sin utveckling. På så 

sätt växer det i sig själv. Jag tycker att detta är mycket intressant och värt att tänka på. Tror 

man på barnet och dess kompetens kan man hjälpa det genom att utmana det och på så sätt 

kan saker hända som man kanske inte förväntat sig. 

 

För att då återgå till min första preciserade frågeställning, hur pedagoger talar om barn, har 

jag valt att studera varje tema för sig. När jag tittar på de yttranden som jag placerat under 

rubriken självkänsla upptäcker jag att man kan dela upp dem efter kategorier. 4 av 10 handlar 

om att prestera och på så sätt känns säkerhet i sig själv. 3 av 10 handlar om trygghet och hur 

viktigt det är att barnen ska känna sig trygga i miljön på förskolan. Slutligen är det då 3 kvar: 

 

 Att stärka barnens eget jag är för oss ”Prio 1”. Vi vill fokusera och plocka fram barns starka 

sidor för att stärka barnet. 

 

Att känna tilltro till sig själv handlar om att vara stark i sig själv. Att få känna att man t.ex. 

vågar i gruppen. 

 

Ett av våra mål är att sträva mot att hjälpa barnet att komma i harmoni i sig själv. Att lära 

känna sig själv och att bygga upp sin självkänsla. 

 

Hur ska man då se på att bara tre yttranden av 10 handlar om barnet och att stärka dess jag, 

dess tilltro till sig själv och att känna harmoni för att kunna bygga upp sin självkänsla? I 

litteraturen kan jag finna två olika sätt att se på självförtroende och självkänsla. Juul (1997) 

menar att självkänsla är någonting djupare än självförtroende. Det är en insikt om vem man är 

och att man duger och är värdefull som människa. Självförtroendet sitter istället mer utanpå 

och handlar om det man kan och klarar av. Dessa två är menar Juul inte beroende av varandra 

och man kan inte stärka sin självkänsla genom att stärka sitt självförtroende. Istället behöver 
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man uppleva att man blir sedd och uppskattad för den man är. Tittar man istället på den 

litteratur Brodin och Hylander (2002) har skrivit, menar de att ett barn kan stärka sin 

självkänsla genom att känna att de kan. Märker barnet att det kan blir det stolt och motiverat 

vilket leder till att de kan klara allt mer och tro på sig själv. Upprepad besvikelse betyder 

istället att barnet inte vill och detta kan istället leda till skadad självkänsla. Jag tror att det 

kanske inte är så svart på vitt som Juul (1997) beskriver det. Kanske kan man istället se det 

som Brodin och Hylander (2002). I ett av yttrandena från temat självkänsla nämns just detta. 

För svåra utmaningar kan hämma barnet då det känner att det misslyckats. Självklart kan 

misslyckanden också sporra, men för många misslyckanden efter varandra kan istället vara 

skadligt för självkänslan. Jag kommer själv ihåg hur mina egna misslyckanden när jag var 

yngre satte spår i min egen självkänsla. De spåren finns fortfarande kvar. Jag tror själv inte 

riktigt på att det kan vara så svart på vitt som Juul beskriver det, men självklart tror jag inte att 

de räcker med att bara lyckas utan att någon ser en för den man är. Barn, precis som vuxna, 

behöver bli bekräftade och sedda. Det är då vi kan utveckla en sann stark självkänsla. 

 

3 av 10 yttranden i resultatgenomgången handlade om trygghet. Just detta är inte någonting 

som lagts någon vikt vid i litteraturen. Ändå ses detta som någonting av det viktigaste bland 

pedagoger uppfattar jag det som. Dessa pedagoger ser en stark koppling mellan trygghet och 

barnens självförtroende. Personligen ser också jag denna starka koppling. Jag tror att trygghet 

behövs för att kunna ta till sig den ”näring” av att bli sedd och att uppleva att man är värdefull 

för den man är som Juul (1997) nämner i litteraturen. 

 

Lökken (2006) beskriver hur viktig självkänslan är och hur viktigt det är att vi pedagoger är 

öppna och förstående till barnen och att vi bemöter dem på ett sätt så att de känner trygghet 

och kärlek. Att visa att man ser barnet som kompetent och uppmärksammar barnet ser hon 

också som viktigt. Just bemötandet beskriver också Söderberg (utbildare rektorsutbildningen, 

Karlstad, 1/9-2006) som väldigt viktigt. Den vikt bemötandet kan ha för en människa handlar 

om att varje möte med en annan människa är ett mellanmänskligt möte. Detta måste man ha 

beaktande eftersom det påverkar den andra människan man har att göra med. En av 

pedagogerna uttrycker sig som så här: Att ge barnen ett gott bemötande är det viktigaste man 

kan ge dem. Att ge barnen trygghet är det viktigaste för lärandets möjligheter. 

 

I den här pedagogens ögon, är bemötandet det viktigaste förskolan kan ge barnen. Att också 

hon också nämner trygghet i samma sammanhang ger en än mer förstärkt bild av det hela. 
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Trygghet är någonting pedagogerna redan har nämnt som någonting viktigt för självkänsla. 

Med andra ord kan man göra kopplingen att pedagogen anser att bemötandet har att göra med 

trygghet som i sin tur har att göra med självkänslan. Förslaget till läroplanen, Att erövra 

omvärlden, beskriver hur vi växer in i världen genom kontakt med omvärlden. Det är genom 

samspel med andra som hon kan börja förstå världen och skapa mening i sin tillvaro 

(SOU:1997:157). Även Att erövra omvärlden, beskriver alltså den viktiga kopplingen mellan 

att bli bemött med respekt och förståelse i kommunikation och samspel, och barnets 

självkänsla.  

 

Det är just det som livsvärldsperspektivet också handlar om, att leva tillsammans på förskolan 

och kunna förhålla oss till varandra och varandras livsvärldar. Den gemenskap, det samspel 

och den kommunikation som händer mellan oss varje dag på förskolan, eller någon 

annanstans heller, skulle inte kunna ske om vi inte gör just detta.  Lökken (2006) beskriver 

hur kroppen är länken mellan oss och andra i vår kommunikation. Andras avsikter går igenom 

min kropp och mina avsikter går igenom andras. Vår kropp är ett med resten av världen. 

Därför måste vi också finna ett sätt att förhålla oss till resten av världen, även andra 

människor i vår omgivning. Teorin om livsvärlden handlar ju trots allt i stora drag om att vi 

som människor föds in i en värld där vi från första stund måste kommunicera med andra. Vi 

riktar oss mot världen, den finns i oss och vi är delar av den samtidigt. (Johansson, 2003) Just 

därför behöver vi gemenskapen med andra för att kunna finna oss själva och finna mening.  

 

En pedagog förklarar hur: För många barn [kan hindra pedagoger att agera utifrån det 

förhållningssätt man egentligen har]. Man hinner inte locka alla, eller inspirera och hjälpa till 

utveckling. I den andra meningen av detta citat kan jag tolka en rädsla eller ett tvivel till att 

inte räcka till. Hinner man inte locka alla barn eller inspirera och hjälpa till utveckling skapar, 

tror jag, en känsla av att inte kunna se och bekräfta alla barn i alla situationer. Här hinner man 

kanske inte hålla levande det samspel eller den kommunikation som är så viktig för att barnen 

ska kunna känna sig starka och känna mening. 

 

När man tittar på Johanssons (2003) beskrivning av olika ”barnsyner” ser man en tydlig bild 

av hur det finns olika sätt att förhålla sig till barns livsvärldar olika. Uttrycken human beings 

och human becomings är starka och klara. Dessa två yttryck talar i mina öron mycket för sig 

självt. Att då sätta in livsvärldsperspektivet i detta där man ska se varje barn som en helhet 

och förstå det som en meningsskapande människa blir för mig mycket starkt. Ser man på ett 
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barn och uppfattar det som uttrycket human becomings antyder, finns där inte mycket 

förståelse kvar för att se barnet utifrån livsvärldsperspektivet. Det är här man kan se den 

viktiga kopplingen mellan livsvärldsteorin och den barnsyn som Johansson menar påverkar 

varje barn så mycket. Johansson (2003) beskriver hur det kan se ut på våra förskolor. Olika 

sätt att uppfatta barns förmågor och kompetenser eller självförvaltning som Lökken (2006) 

beskiver det, kommer att ge konsekvenser för barnens framtida utveckling.  

 

Vad man då måste tänka på är, tror jag, att ta in hela människan och se till alla sidor. Alla 

livsvärldar ska mötas och fungera tillsammans, Mötet med barnet är det centrala och tron på 

att där finns en person i varje barn med viljor och intentioner som söker mening är vad som 

måste gå främst. Johanssons (2003) uttryck Human being är det vi måste ta till vara och det 

ska alltid gå främst. 

 

Jag uppfattar pedagogerna som mycket uppmärksamma på barnens förmågor och 

kompetenser. Yttrandena nedan ger mig en bild av tilltro till barnen och vilja att hjälpa dem 

till att utvecklas.  

 

Det gäller att lyssna och se dem [barnen]. Genom att se och lyssna skapar man en ”väv” där 

alla bitar går i varandra. Genom att se barnens förmåga att tänka själva och bli starka i 

detta, kan de använda detta igen. De blir på så sätt starka i sig själva.  

 

Det är viktigt för barns lärande att man inte släcker deras nyfikenhet, intresse och lust, om 

detta finns lär sig barnen utan att tänka på det. Det är viktigt att vara öppen för barns 

nyfikenhet. 

 

Att ge barn material som passar barnets nivå är viktigt för att barnet ska kunna utvecklas 

framåt. Att utmana dem, skapa intresset och behålla det. Barn tar in kunskap som svampar, 

för att kunna utvecklas vidare krävs material som de kan gå vidare med. 

 

Utmaningarna som passar barnet hjälper barnet utvecklas och ”växa”. 

 

Det finns även ett citat som ger mig en något annan bild av det som verkar genomsyra dessa 

yttranden. Denna att ge barnen tid, pedagogen har tilltro till barnens kompetens men, barnen 

behöver ro i sin jakt på mening. 
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Hos 1-2 åringar behövs inte förväntningar än. Kraven kommer, det är viktigt att de får känna 

ro i de här åldrarna. De är kloka och kan lära är jag övertygad om, men det är viktigt med ro 

och att få leka. 

 

Sett i ljuset av denna uppsats kan jag nu till vis del svara på min andra preciserade 

frågeställning: Är förskolelärarnas uppfattningar förenliga med ett livsvärldsperspektiv? Jag 

skulle vilja svara ja på den frågan. Å andra sidan tror jag inte att man kan svara varken ja eller 

nej på en så bred fråga. Jag upplever utifrån mina intervjuer att pedagogerna är ambitiösa och 

mycket engagerade i barnens livsvärldar och de möten som sker mellan dem på förskolorna. I 

min uppfattning finns däremot tvivel hos vissa pedagoger, om att kunna räcka till i stora 

barngrupper och med mycket annat som jag uppfattar tar tid från barnen och de möten som 

skulle ha kunnat uppstå. Jag anser att livsvärldsperspektivet ”lever”, men det är viktigt att alla 

hjälps åt att hålla det levande. Hur vi uppfattar, bemöter och förhåller oss till barn handlar kort 

och gott om människosyn och respekt. 

 

 

5.3 Slutsats 

 

Jag har nu valt min väg att representera detta ämne på, men det finns många olika vägar att 

leta sig in i detta ämne som är brett och mycket omfattande. Jag har ändå valt en väg som jag 

känt gett en bild av det jag velat ge läsaren, men det hade självklart funnits andra sätt att 

representera det på. Ytterligare forskning inom ämnet kan därför vara att leta sig in i ämnet en 

annan väg än den jag valt. 

 
Ett exempel på detta är att göra en likadan studie i ett annat land. Jag har som jag beskrev i 

min inledning, arbetat på Irland tidigare. Intressant skulle vara att undersöka irländska 

förkolepedagogers tankar kring barn och kanske även livsvärldsperspektivet.  

 

Jag känner att jag har fördjupat mig i mina kunskaper om ämnet där det finns mycket att ta 

med sig ut i yrkeslivet och ”verkligheten”. Att ha en uppfattning om hur både jag själv och 

andra ser på barn och förhåller sig till dem är mycket lärorikt och viktigt. Att hela tiden vara 

medveten om hur jag själv agerar i olika situationer ser jag som någonting av det viktigaste 
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jag har att ta med mig när jag börjar arbeta. Jag tror att livsvärldsperspektivet speciellt är 

någonting jag kommer att ta med mig och fundera över mera. 
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