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Sammanfattning 

 

Bakgrunden i denna studie inleds med en introduktion utav studien där olika teorier diskuteras vilka 

har koppling till pedagogers förhållningssätt. Därefter belyses studiens teoretiska utgångspunkt där 

det bl.a. beskrivs hur en individ kan agera samt kan bli påverkad av sin omgivning.  

Avslutningsvis diskuteras begreppet självkänsla i relation till begreppet handikapp vilket ytterligare 

kopplas till begreppet samvarokompetens. Begreppet självkänsla beskrivs utifrån teoretiska 

förhållningssätt innan studiens syfte belyses. 

Syftet med denna studie är att studera hur pedagoger i förskolans verksamhet förhåller och 

reflekterar om barn i olika situationer i förskolan med begreppet självkänsla i fokus. Det påvisas om 

pedagogers förhållningssätt kan påverka barnens självkänsla, d.v.s. om de gynnar eller inte gynnar 

barnens självkänsla.   

I metod beskrivs studiens tillvägagångssätt – vilket följs upp utav en diskussion och redovisning av 

studiens procedur samt en diskussion om och i vilken mån studien förhåller sig gentemot det etiska 

principerna, d.v.s. Vetenskapsrådets forskningsetiska principer.  

I resultat omfattar de mest relevanta utifrån frågeställningar och studiens syfte. Det vill säga hur 

pedagogerna i de två studerade förskolorna förhåller sig till barn med låg självkänsla. Därefter 

beskrivs likheter och olikheter vilket följs upp utav analys. Resultat påvisar att de medverkade i 

studien vill gynna barnen och dess utveckling, dock att det kan finnas pedagoger med ett mindre 

reflekterande förhållningssätt vilket kan påverka barnen i förskolans verksamhet.  

 

”Ett barn som växer upp i ett sammanhang där de vuxna har förståelse för barnets 

integritet och respekt för dess egna försök att avgränsa och definiera sig har ett 

optimalt utgångsläge för att utveckla en sund självkänsla.” (Juul & Jensen, s 61, 

2003) 

 

Nyckelord: förhållningssätt, förskola, självkänsla, pedagogik  
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Inledning   

 

I början utav utbildningen till förskollärare på Högskolan i Gävle blev begreppet ”självkänsla” 

intressant utifrån min framtida roll som pedagog, vilket därefter kommit att bli huvudämne i denna 

studie. Med studien är syftet att undersöka hur pedagoger i förskolan förhåller sig gentemot barn i 

olika situationer i förskolan och hur detta kan relateras till begreppet självkänsla. De barn som är 

aktiva i förskolans verksamhet är förmodligen i kontinuerlig kontakt med pedagoger. Pedagogernas 

förhållningssätt blir därför av stor betydelse. I studien kommer både reflekterande och mindre 

reflekterande förhållningssätt gentemot barn att belysas i ljuset av hur pedagoger kan arbeta med 

barnens självkänsla. Förskolans läroplan, Lpfö98 (Skolverket 2010) belyser viktiga beståndsdelar 

som det kan finnas viss relevant koppling med denna studie. Den belyser bl.a. hur förskolan ska 

samverka med andra individer, att förskolan ska uppmuntra samt stärka barnens medkänsla och 

inlevelse därav blir begreppet ”självkänsla” aktuellt. Det vill säga att detta skapar en teori och ett 

samband gentemot det beskriva utifrån Lpfö98 (Skolverket 2010) – om det skulle finnas pedagoger 

i någon förskolas verksamhet med ett mindre reflekterande förhållningssätt som inte skapar en sund 

självkänsla hos barnen finns det säkerligen risk till att de barnen hamnar lätt i ett ytligt 

förhållningssätt gentemot sina kamrater, att de barnen inte har fått förståelse för att inse hur andra 

individer kan må, d.v.s. att det saknas medkänsla och inlevelse samt att de riskerar att drabba andra 

individers självkänsla p.g.a. pedagogers förhållningssätt. Vilket påvisar att den pedagogiska rollen 

och förhållningssättet är utav stor vikt i verksamheten i förskolan. Lpfö 98 (Skolverket 2010) tar 

även upp att hänsyn ska tas till barnens olika förutsättningar och behov vilket kopplas samman med 

de medverkande pedagogernas förhållningssätt. I studien ligger fokus på olika förhållningssätt i 

relation till det aktuella begreppet eftersom miljön barnen vistas i påverkar dem. Vilket finns ett 

samband med vad (Hansson & Oscarsson 2005) tar upp, de visar att barn inte gör som vuxna 

människor säger utan barnen agerar och handlar som de vuxna gör. Då de flesta barn vistas i 

förskolan blir automatiskt pedagogernas förhållningssätt barnens miljö varför det tillhör den 

pedagogiska rollen att ha ett reflekterande förhållningssätt gentemot barnen i verksamheten för att 

gynna deras utveckling och självkänsla – med anknytning till senaste samband. Om pedagoger har 

ett mindre reflekterande förhållningssätt i förskolans verksamhet och barn riskeras att bli utsatt i en 



 5

situation kommer det förmodligen påverka barnens utveckling och självkänsla, men förmodligen 

också påverka barnens förhållningssätt gentemot livet. Med det beskrivna introduceras denna studie 

om förskolan och pedagogers förhållningssätt, d.v.s. orsaken till det valda ämnet. Hur mycket 

påverkar egentligen pedagogernas förhållningssätt i förskolan barnens självkänsla? 

 

I Lpfö98 uttrycks detta på följande sätt: 

 

”Vuxnas förhållningssätt påverkar barns förståelse och respekt för de rättigheter 

och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle och därför är vuxna 

viktiga som förebilder” (Skolverket 2010 s. 4) 

 

 

Bakgrund 

 

Enligt Lpfö 98 (Skolverket 2010) är förskolans uppdrag att barn ska inte utsättas för diskriminering 

eller för annan kränkande behandling. Lutz (2006, se även Alin Åkerman 1982) menar att barn 

bedöms utifrån vissa färdigheter så som kognitiva, sociala, språkliga, emotionella och motoriska 

färdigheter och om detta med stöd gentemot det nämnda ur Lpfö 98 (Skolverket 2010) inte stämmer 

överens med det generella förhållningssättet hos pedagogerna strider pedagogerna mot deras 

uppdrag och styrdokument samt påvisar att de inte främjar barnen. Sommer (2005) belyser att barn 

formas efter sina sociala relationer och att konsekvenserna för ett barns sociala kontakter, det vill 

säga en både personlig och social isolering, kan ske om en individ inte har lärt sig det sociala livets 

grundläggande koder. Bland annat detta bekräftar att studien är betydelsefull och att det kommer 

uppkomma mer förståelse och kunskap ur ett pedagogiskt perspektiv angående sociala relationer 

hos barn, men framför allt förståelse och kunskap kring självkänslan hos barn. Studien grundar sig 

på hur pedagoger förhåller sig gentemot barn. Om det bl.a. kan finnas verksamma pedagoger i 

förskolor som kategoriserar barn in i avvikande grupper istället för att se dem som enskilda 

kunnande individer. Vilket kan finnas en viss koppling gentemot Tossebro (2004). Tossebro (2004) 

belyser när de första anstalterna och systemet utav institutioner för de sinnesslöa barnen, de 

avvikande grupperna skapades samt att när dessa anstalter fick kritik benämndes det hur individerna 
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på dessa anstalter påverkades negativt och att det livet skapade nya problem. Detta skeende visar på 

om pedagoger eller vuxna ser barn i förskolan som något avvikande, sämre eller inte gynnar och 

kategoriserar efter det kan det finnas med viss koppling i förhållande till Tossebro (2004) 

indikationer om att detta påverkar individen negativt. 

 

 

2.1 Självkänsla i samhället 
 

Studiens teoretiska utgångspunkt är att självkänsla är det som styr personligheten och handlingarna 

i samhället samt vardagen hos en individ, vilket finns ett samband gentemot (Hansson & Oscarsson 

2005) – om barn har blivit sedda och erkända under sin uppväxt samt fått uppleva att de har varit 

värdefulla för sina vårdnadshavare är det en avgörande faktor för hur stark självkänslan blir hos en 

individ. 

        

I en av statens initierad utredning (SOU 1975:87) tas det bl.a. upp att som ny förälder är det normalt 

om många upplever tveksamhet och osäkerhet. Detta kan kopplas samman med vad Hansson & 

Oscarsson (2005) belyser om barns välmående. De belyser att som vuxen, pedagog, förälder eller 

ledare har man i uppdrag att ha ett gott bemötande och inställning gentemot barnen eftersom det 

påverkar barnens handlingar gentemot andra barn samt hur barnet mår i sig själv (jmf. Luster & 

McAdoo 1995). Luster & McAdoo (1995) diskuterar om att individer med en stark självkänsla 

lyckas i stort sett i alla sammanhang, följaktligen blir de respekterade inom familj och 

vänskapskrets. I detta finns det anknytning till vad Socialstyrelsen (1987:3) påstår om barns 

självuppfattning och sociala identitet. Inflytandet på barns självuppfattning och sociala identitet 

speglas av vad omgivningen visar och gör gentemot barnet. Avslutningsvis i detta avseende kan det 

påstås att det framförallt är föräldrar eller vårdnadshavare och pedagoger som påverkar det enskilda 

barnets självkänsla, vilket skulle vara en stor fördel om båda parter samarbetar för att kunna se 

brister och kunskaper hos barnet.  
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Lpfö 98 uttrycker följande i relation till det ovan diskuterade:  

 

”Inget barn ska i förskolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk 

tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning hos någon 

anhörig eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling” 

(Skolverket 2010 s. 6). 

 

 

2.2 Påverkan av omvärlden 

 

Lindh-Munther (1986) menar att ett handikappat barn inte endast har svårigheter med det fysiska 

utan det kan förekomma problematiska skeenden på andra vis också – vilket kan kopplas samman 

med studien, d.v.s. sämre självkänsla och pedagogers förhållningssätt. Lindh-Munther (1986) 

påvisar att förutom det fysiska handikappet/funktionsnedsättningen kan det också innebära 

psykiska, sociala, emotionella eller språkliga nedsättningar. Med stöd i förhållande till den 

teoretiska utgångsteorin kan det säkerligen finnas risk för att något av detta kan missuppfattas 

genom en bristsituation i uppväxtmiljön varav blir en koppling till syftet i denna studie, d.v.s. att 

pedagoger eller vårdnadshavare säkerligen kan tolka barnets beteende felaktigt och trott att barnet 

bokstavligt är handikappad genom sitt mindre pedagogiska reflekterande förhållningssätt, men 

egentligen handlar det om barnets sämre självkänsla. Vilket kan finnas ett relativt samband med vad 

Luster & McAdoo (1995) förväntades genom sin studie – att "African American"-individernas 

föräldrar och andra familjemedlemmar skulle vara uppenbara faktorer som skulle påverka 

tonåringens självkänsla. Att en möjlig missuppfattning och ett mindre reflekterande förhållningssätt 

av pedagoger eller vårdnadshavare i uppväxtmiljön säkerligen kan komma att påverka barnets 

självkänsla senare i tonåren. För att få kontakt och gemenskap med sitt barn är den tidiga kontakten 

som förälder med sitt barn av avgörande betydelse (SOU 1975:87). Socialstyrelsen (1987:3) tar upp 

barns uppväxtvillkor och att barn är väldigt beroende utav den miljö och vardagsverklighet som 

både barnen och familjen ingår i, för att kunna utvecklas. Det vill säga till enskilda individer och till 

medlemmar i samhället.  
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Berger & Luckmann (1966) belyser att genom en viss typ av socialisation blir en individ medlem av 

samhället. Primär socialisation är den första socialisation en person går igenom i sin barndom och 

förhoppningsvis därefter blir en fullvärdig medlem av samhället. Varav en slutsats i detta avseende 

kan tänkas bli aktuellt genom koppling till vad Sommer (2005) påpekar om samvarokompetens. 

Sommer (2005) definierar detta begreppet som en slags förmåga. Om en individ kan gå in i 

förhållanden med andra personer och kan acceptera de individernas perspektiv och önskningar i 

olika situationer, men också har förmågan att samtidigt markera sig själv som person blir begreppet 

samvarokompetens aktuell hos den personen som kan hantera detta. Om ett barn har utsatts för 

missförhållanden i sin uppväxt med mindre reflekterande förhållningssätt både från vårdnadshavare 

och någon typ utav förskoleverksamhet är en tidigare erfarenhet aktuell samt kan stödja sin 

handling gentemot denna teori och syftet i studien. Att det kan finnas risk för att barn bemöts av 

mindre reflekterande förhållningssätt som i sin tur kan resultera i att individen varken får 

kompetens i det så kallade primär socialisation eller samvarokompetens varav självkänslan kan 

riskeras att drabbas. 

 

”Kompetens är en viktig del av den egna identiteten samtidigt som identitet och 

självkänsla är viktiga i uppbyggnaden av olika kompetenser” (Socialstyrelsen 

1987:3 s. 22). 

 

 

2.3 Begreppet självkänsla  

 

Juul & Jensen (2003) anser att självkänsla kan ses som ett fenomen som består av två dimensioner; 

en kvantitativ och en kvalitativ. Den förstnämnda innebär hur mycket en individ känner sig själv 

eller hur mycket kännedom den har om sig själv. Den sistnämnda dimensionen syftar mot hur ens 

egna förhållningssätt fungerar i relation till det den vet om sig själv som individ. Öhman (2009) 

menar att självkänslan hos spädbarn handlar om upplevelser av värme och kärleksfullhet som i sin 

tur sedan leder till inre trygghet. För att barns självkänsla ska påverkas positivt är det en fördel om 

barnet känner sig bekräftad från omgivningen. Att barnets känslor är accepterade samt att det i sin 

tur kan hjälpa barnet att förstå känslor och att det utvecklar självkännedom. Öhman (2009) visar att 
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god självkänsla grundas på att kunna lita på sig själv, både sitt omdöme och känslor. För att få en 

hög grad av självrespekt och trygghet som individ nämner Öhman (2009) också att en god 

självkänsla är grunden, det vill säga en god självkänsla ger en positiv självbild vilket i sin tur leder 

till självrespekt och trygghet. Medan föregående författare talar om detta begrepp som ”god 

självkänsla” betecknar Farm (2011) begreppet som en god och sund självkänsla – skillnaden 

kommer att belysas. Farm (2011) påvisar en skillnad i hur individer kan hantera svårigheter och 

motgångar med innefattande utav begreppen ”god självkänsla” kontra ”låg självkänsla”. Om det 

finns individer som har i grunden god självkänsla och en positiv inställning till sig själva kommer 

de kunna hantera dessa situationer bättre än de individer som har en mer negativ inställning till sitt 

egenvärde och sin person, det vill säga en så kallad låg självkänsla. Farm (2011) anser även att de 

flesta individer vill bete sig på ett sådant agerande att man är inkluderad i gemenskap, vilket gör att 

sund självkänsla alltid till viss del kommer påverkas av andra omdömen. Varav det finns en viss 

relevans samt koppling kring vad Belobrykina (2003) belyser om empirin i dess studie. De fick 

bevisat att den sociala miljön i förskolan inte bemötte barnen och deras behov som är väsentligt för 

utvecklingen utav den så kallade självkänslan, vilket i sin tur har en negativ påverkan på barnens 

inre position.  

 

 

Syfte 

 

Då de förhållningssätt barn bemöter kan påverka dess utveckling och självkänsla har denna studie 

fokus på förskolepersonalens förhållningssätt. Syftet med studien är att studera hur några pedagoger 

i förskolans verksamhet förhåller och reflekterar om barn i olika situationer i förskolan – med 

begreppet ”självkänsla” i fokus.  
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Frågeställningar 

 

Hur uttrycker de intervjuade pedagogerna – i olika verksamheter, att de i sitt yrkesutövande 

förhåller sig till begreppet självkänsla? 

Hur resonerar de intervjuade pedagogerna kring begreppet sämre självkänsla?  

Finns det likheter samt olikheter som uppvisas av de intervjuade pedagogerna i relation till hur de 

uppfattar begreppet självkänsla?  

 

 

Metod  

 

Kvale (1997) menar, genom att referera till Webster (1967) att det finns två slags analyser, en 

kvalitativ analys som identifierar ett ämnes beståndsdelar samt en kvantitativ analys som är avsedd 

att bestämma mängden av det aktuella ämnets beståndsdelar. Dessa skillnader kan kopplas till 

tillvägagångssättet i denna studie eftersom syftet är att bl.a att identifiera begreppet självkänslans 

beståndsdelar, d.v.s. att denna studie kan ses som en kvalitativ intervjustudie. Att undersöka och 

förstå innebörden av begreppet och hur pedagoger kan förhålla sig till det. Det har samlats in data 

genom att pedagoger valdes ut för att ge svar på studiens forskningsfrågor i intervju eller genom två 

enkäter, d.v.s. en insamling av data för att få svar på frågeställningarna. I första enkäten som 

skickades ut till de medverkande pedagogerna skiftade formuleringarna i frågorna, men syftet med 

frågorna är lika i båda enkäterna. Konkret sett har undersökningsmetoden varit kvalitativ, med ett 

bekvämlighetsurval som underlag. (Gunnarsson, 2005).  

 

 

4.1 Procedur 

 

Bland annat dess pedagogiska rön för studien och dess syfte avgjorde frågornas innehåll både till 

den första och andra enkäten. Först blev en förskollärare i en mindre kommun kontaktad för en 

intervju. I samma verksamhet valde ytterligare två pedagoger att medverka efter förfrågan. 

Eftersom de resterande pedagogerna i den mindre kommunen kände att de hellre ville ge svar 
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verbalt accepterades deras förhållningssätt gentemot studien varav detta skeende blev muntliga 

intervjuer. Dessa pedagoger valde denna metod för att lämna information, då de ansåg att de på så 

sätt kunde ge mer uttömmande svar. I denna del var syftet först att alla pedagoger som medverkade 

skulle besvara enskilt på frågorna. Då de medverkande pedagogerna i den mindre kommunen ville 

hellre ge givande svar verbalt förekom det två olika tillvägagångssätt i studien. Den större 

kommunen valde att besvara enskilt. Orsaken att den mindre kommunens förhållningssätt 

accepterades var att det fanns stort intresse att samla empiri från den förskolan, då det finns vetskap 

om förskolan och pedagogerna sedan tidigare. Det föregående beskrivna resulterade i att de tre 

pedagogerna från den mindre kommunen blev intervjuade medan resterande pedagogerna i den 

större kommunen besvarade frågorna enskilt. Om pedagogerna i den mindre kommunen inte hade 

vilja blivit intervjuade hade studiens metod sett annorlunda ut, d.v.s. att pedagogerna hade förhållit 

sig till grund-syftet med metoden; besvara frågorna enskilt. 

När pedagogerna gav empiri på den andra enkäten svarade alla de medverkande enskilt.  

 

I enkäterna är det både slutna och öppna frågor. Häger (2007) beskriver, genom att referera till 

Pettersson/Lavröd (1996), att en sluten fråga kan innebära att den intervjuade kan svara med ett kort 

”ja” eller ”nej”. Genom ett analytiskt perspektiv gentemot Häger (2007) förekom det inte något 

problem med att en del utav frågorna i studien var slutna eftersom de medverkade pedagoger gav 

uttömmande svar. I början av studiens händelseförlopp samt efter den första enkäten var det aktuellt 

att skicka ut en slutenkät/andra enkäten varav det skickades ut per e-mail, detta för att bl.a. förhålla 

sig till de etiska kraven. Syftet med slutenkäten var att undersöka och få ännu en större inblick i 

pedagogernas förhållningssätt samt konkret informera medverkade pedagoger om Vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer. För att som läsare bli insatt i dessa principer kommer de belysas. 

 

Vetenskapsrådet (2002) tar upp fyra huvudkrav inom forskning; informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Det första kravet innebär att som 

forskare informera de medverkade om deras uppgift samt vilka villkor som är aktuella, men även 

informera om den aktuella forskningsuppgiftens syfte. Informationskravet kräver också att de 

medverkade ska bli informerad om att deltagandet är frivilligt och om de har rätt att avbryta sin 

medverkan. Samtyckeskravet som är det andra kravet innefattar att inhämta de medverkandes 
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samtycke samt att de ska ha rätten att självständigt bestämma om, hur länge och på vilka villkor de 

ska delta samt kunna få avbryta sin medverkan utan att det medför negativa följder. Det näst sista 

kravet innebär att forskare ska verka för att utomstående inte ska kunna se vem som deltagit och var 

studien är genomförd. Det sista kravet som är nyttjandekravet innebär att uppgifterna endast får 

användas för forskningsändamål. För att uppnå ovannämnda forskningsetiska principer från 

Vetenskapsrådet (2002) skapades den andra enkäten och tillvägagångssättet angående information 

skedde i löpande text. Enär det krävs att informera deltagare om deras uppgift och villkor står det 

tydligt i enkäten om det, i syfte att känna sig informerad och trygg. De medverkande ska även bli 

informerade om den aktuella forskningsuppgiftens syfte, vilket benämns i enkäten. Inom forskning 

är deltagandet också frivilligt och deltagarna ska ha rätten till att avbryta sin medverkan, då de 

medverkande pedagogerna i denna studie valde att medverka har inget specifikt ”samtycke-brev” 

skickats ut. Eftersom det förekom bortfall i denna studie påvisar det rätten att självständigt 

bestämma om, hur länge och på vilka villkor de kunde delta samt fick avbryta sin medverkan utan 

att det medförde negativa följder. I enkäten som pedagogerna fick stod det mellan vilka kommuner 

denna studie är utförd inom men dessa kommuner nämns varken i uppsats eller i bilagor. Det 

benämns heller inte vilka förskolor som har använts. Detta för att förhålla sig till 

konfidentialitetskravet. Dels står det i enkäten att ”All personal som forskar som använder sig utav 

känsliga uppgifter och personer som går att identifiera bör teckna en förbindelse om tystnadsplikt 

som rör sådana känsliga uppgifter.” för att tydligt informera de medverkande pedagogerna. (se 

Bilagor - ”slutenkäten”). Det benämns samt att de uppgifter som blir studiens empiri kommer inte 

att användas för något annat syfte än för forskning. Informationen som samlats in under studiens 

gång har inte förvarats på offentliga platser vilket resulterade i att ingen utomstående har använt 

empirin. Genom att ta del utav uppsatsen kommer ingen person kunna urskilja specifika 

medverkande, alla deltagare är anonyma. Då det förekom bortfall i andra enkäten var det endast en 

förskollärare från den ena kommunen som medverkade medan de båda förskollärarna från den 

större kommunen medverkade. Orsaken till bortfallet är att en förskollärare blev akut sjukskriven 

och en barnskötare ansåg sig inte kunna medverka.  
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4.2 Urval 

 

Fyra av fem pedagoger har förskollärarutbildning varav den femte är utbildad barnskötare. I studien 

är huvudsaken att de medverkade pedagogerna är verksam som pedagoger i en förskola. Ålder och 

kön är inte relevant för min studie. Valet att inte använda ålder och kön som analysverktyg i denna 

studie är för att det förekommit bortfall i studien. Denna studie kan konstateras vara en 

urvalsundersökning genom att förhålla sig gentemot Gunnarsson (2005) – då det innebär att endast 

en del utav alla individer undersöks, i detta fall en del utav förskolornas pedagoger. De två 

förskolorna har ingen koppling till varandra utan det valdes två skilda förskolor.  

 

 

4.3 Genomförande 

 

Den första intervjun som stod i fokus var med en förskollärare i den mindre kommunen vilket var 

ett faktum tidigt på höstterminen 2012. Denna deltagare hade blivit kontaktad per telefon för att 

bestämma ett datum. Då det var få barn i verksamheten den aktuella dagen blev valet av 

intervjuplats på en soffa mitt i verksamheten vilket resulterade i att jag samt pedagogen befann oss 

bland barn och resterande personal. Deltagarens empiri antecknades ned. De resterande intervjuerna 

som ingår i studien skedde per telefonsamtal samt samma tillvägagångssätt skedde, d.v.s. att 

anteckningar fördes ned samtidigt som de besvarade studiens frågor. Deltagarna från den större 

kommunen antecknade ned sina egna synpunkter och lämnade sedan in dem. De tre intervjuerna i 

den mindre kommunen sammanfattades och skickades ut till de pedagoger som blev intervjuade – i 

syfte att de skulle få se sammanfattningen från intervjun samt om de ville att texten skulle ändras 

varav en korrigering blev aktuell.  

Då pedagogerna i den andra kommunen antecknade ned sina egna åsikter skickades inte någon 

sammanfattning ut till dem. I slutenkäten medverkade den förstnämnda pedagogen i den mindre 

kommunen samt de båda pedagogerna från den större kommunen. 

När det lämnades in svar från slutenkäten sammanfattades pedagogens svar från den mindre 

kommunen. Pedagogerna i den andra kommunen agerade som förra gången, det vill säga att de gav 

direkta svar. 
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4.4 Metodanalys 

 

När insamlandet av data var slutfört kom en angelägen analys i fokus. Kan forskare se skillnad 

mellan att föra dialog i en intervju med deltagare eller hur kommentarer i en intervju kan påverkas 

av deras förhållningssätt?  

Enligt tillvägagångssättet i studien påverkade inte förhållningssättet pedagogernas åsikter i 

intervjun, då det har tidigare förts givande dialoger med deltagarna. När intervjuerna var i fokus 

besvarades ibland pedagogernas åsikter, dock inte för att påverka utan för att förstå varandra, d.v.s. 

en dialog blev aktuell.  

 

 

4.5 Metoddiskussion 

 

I studien har det inte varit några negativa följder med att ena förskolan gav verbala svar. Snarare att 

det tillförde ännu mer empiri samt att det verkligen gav en inblick i vad pedagogerna hade för syn 

på studiens aktuella ämne. Där valdes det att vara lyhörd som lyssnare samt att samtidigt försöka 

förstå innebörden av deras svar. Inget inspelningsmaterial användes utan fokus låg på det 

föregående beskrivna. Vilket blir ett samband med vad Kvale (1997) tar upp om dialoger, att all 

information finns i dialogen. Med kopplat gentemot Kvale (1997) visar det också på att automatiskt 

skedde det givande kommunikationer och dialoger på grund utav lyhördheten, men också på grund 

av att en samvarokompetens fanns hos pedagogerna. Sommer (2005) belyser begreppet genom att 

referera till ett konkret exempel – som tidigare benämnts, om en individ kan gå in i förhållanden 

med andra personer och kan acceptera de individernas perspektiv och önskningar i olika situationer, 

men också har förmågan att samtidigt markera sig själv som person blir begreppet 

samvarokompetens aktuell hos den personen som kan hantera detta. Om denna samvarokompetens 

och lyhördhet finns både hos de medverkande i en studie och hos forskare blir det säkerligen 

gynnande empiri för studien, vilket framläggs bevis för i denna studie.  

 

Som tidigare belyst var förhållningssättet i studien gentemot de medverkande pedagogerna i de 

verbala intervjuerna att ha en dialog med pedagogerna, att en förståelse kring ämnet skulle finnas 
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och för att bl.a. försäkra svaren från de medverkande skickades sedan deras empiri ut som en 

sammanfattning. Vilket blir ett relevant samband med vad Kvale (1997) belyser om intervjuer, att 

den som intervjuar ska ha sinne för goda historier och kan bistå den intervjuade i berättandet. 

Genom ett analytiskt perspektiv påvisar metoden i denna studie att de flesta medverkande har denna 

samvarokompetens.  

 

Orsaken till att pedagogerna i denna studie inte konkret kategoriseras, fått smeknamn och att det 

kan finnas svårighet bl.a. med att utse vilken kommun de kommer från är för att förhålla sig bl.a. till 

vetenskapsrådets forskningsetiska principer. 

 

 

Resultat & Analys 

 

I denna del belyses först de mest relevanta ur insamlandet utav data från första enkäten för att få en 

inblick i hur de medverkande pedagoger förhåller sig i förskolans verksamhet samt vad de anser om 

bl.a. begreppet självkänsla. Därefter följs det upp med relevanta åsikter samt inblick från 

slutenkäten vilket är betydande för studien och dess syfte. Genom detta får man svar på 

frågeställningarna för att sedan bli uppföljd av analys. 

 

 

5.1 Hur förhåller sig pedagoger i förskolan gentemot begreppet självkänsla?  

 

Generellt sett uppkom det att två stycken pedagoger som medverkade har noterat att det kan finnas 

andra pedagoger i någon annan verksamhet med sämre självkänsla som kan påverka barnens 

självkänsla. Varav en pedagog som medverkade belyste att pedagoger måste utmana barnen i 

förskolans verksamhet, detta för att stärka barns självkänsla samt att ansvaret ligger hos 

pedagogerna. Att en lyhördhet borde finnas hela tiden. Det tas även upp att förskolans uppdrag är 

bl.a. att den pedagogiska verksamheten ska anpassas till alla barn i förskolan, att alla barn ska få 

uppleva sig vara en tillgång i gruppen m.m. En pedagog som medverkade har upplevt att det har 

funnits en pedagog i en annan verksamhet med sämre självkänsla eftersom just den pedagogen tog 
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illa vid sig på ett kritiskt sätt. Den pedagogen påverkade barnen negativt, att pedagogen hade gott 

självförtroende gentemot sina handlingar men en sämre självkänsla, vilket kan påverka barnen både 

positivt och negativt. Om en pedagog påverkar negativt menas det i detta sammanhang att den 

personen inte kan ta kritik från barn respektive föräldrar medan pedagoger som påverkar positivt 

har den förståelse hur det kan kännas att ha sämre självkänsla varav förhållningssättet blir desto mer 

lyhört samt faktiskt förstår vikten av att stärka barn och utmana barn - inte understimulera barn.  

Då insamlandet i denna studie stod i fokus belyses det samt att som pedagog är det en fördel att 

påvisa alla individers lika värde och som pedagog uppmuntra alla barn till att bli sedda samt 

uppmärksammade. En annan medverkande pedagog som har noterat att det kan finnas andra 

pedagoger i någon annan verksamhet med sämre självkänsla, ansåg att barn kan bli beroende utav 

en vuxen men att det är säkerligen den pedagogen som är osäker i det fallet. Att den pedagogen kan 

ha en sämre självkänsla och tillåter det specifika barnet bli beroende utav närhet vilket på det viset 

inte stärker barnets självkänsla. Dessutom anser den deltagande pedagogen att det inte finns 

kompetens i alla verksamheter för att kunna bemöta barn med sämre självkänsla. Av egna 

erfarenheter har pedagogen i denna studie uppfattat att det finns pedagoger som understimulerat 

vissa barn istället för att stärka dem, vilket senare har påvisats att den pedagogen med det 

förhållningssättet hade sämre självkänsla. 

 

En annan pedagog som deltog i studien anser att kompetens för att kunna bemöta barn med sämre 

självkänsla finns, men poängterar att den intervjuade inte har arbetat med alla pedagoger som är 

verksamma. Denna pedagog anser att begreppet självkänsla innebär att individer har bl.a. en 

trygghet i sig själv, d.v.s. att: ”Bra som man är.” (Citat från intervju). För att stärka barnens 

självkänsla när de är i verksamheten ansåg denna att de pedagoger som är verksamma i förskolans 

verksamhet borde hjälpa dessa barnen till en viss gräns och uppmuntra. Några specifika övningar 

kan vara lekar, sånglekar och dramalekar. Deltagaren påpekade även att det är en väldig fördel om 

pedagoger bjuder in både föräldrar och barn oavsett hur situationen ser ut, till olika aktiviteter. I 

detta fall inbjudan till utflykt, terminsavslutning eller intern aktivitet inom förskolan. Pedagogen har 

uppmärksammat en saknad av detta i verksamheter. Pedagogen avslutar med att berätta att 

pedagoger i förskolans verksamhet borde lägga uppmärksamheten mot aktivitet och barnet – alla 

barn har inte samma sorts färdigheter. Avslutningsvis tas det upp att denna använder inte någon 
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specifik pedagogik, utan sa att dennes förhållningssätt är grundat på erfarenhet. ”Är som jag är, bara 

gör.” (Citat från intervju). 

 

Pedagogerna från den större kommunen gav betydligt kortare kommentarer jämfört med den mindre 

kommunen. Ena pedagogen som deltog i den större kommunen gav uttryck åt att den förskolan 

använder leken mycket som hjälpmedel. Både styrd lek samt att stärka kring den fria leken, att våga 

deltaga till exempel – då frågan löd om pedagogerna använder några övningar i barngruppen för att 

stärka de enskilda individerna med sämre självkänsla. Medan den andra medverkande pedagogen 

gav grupplekar, samtal med barnen och samlingar som kommentar på frågan.  

 

När pedagogerna besvarade ännu en till fråga utav de betydande frågorna för studiens syfte; ”Anser 

du att det finns kompetens hos pedagoger för att kunna bemöta barn med sämre självkänsla? Hur 

har du märkt det?” (Se Bilagor, ”Första enkäten – större kommun”) gav den ena pedagogen som 

kommentar att de har det som en grundinställning dels att pedagogen tycker och hoppas på att de 

stärker barns självkänsla. Samma pedagog kopplar till läroplanen för förskolan och benämner att det 

står att pedagoger ska sträva efter att varje barn utvecklar sin identitet och känner trygghet i den. 

Den andra medverkande pedagogen gav till uttryck att de har pedagoger som arbetar med 

likabehandlingsplan – de diskuterar pedagoger emellan.  

 

 

5.2 Sämre självkänsla: avvikande situation/grupp? 

 

Då den aktuella frågan i studien löd; ”Anser du att barn med sämre självkänsla kan kategoriseras in 

i en avvikande situation/grupp?” (Se Bilagor, ””Slutenkät” /mer information”) gav två medverkande 

”nej/nä, inte riktigt” som svar. Den ena pedagogen ser det mest som ett personlighetsdrag eller en 

fas som barnet är i. Pedagogen har erfarenhet av att barnets utveckling gör att det specifika 

beteendet försvinner, d.v.s. att det ”växer bort”. Den andra som deltog kommenterade att de i 

personalgruppen är självklart uppmärksamma och diskuterar hur de kan stärka eventuellt barns 

sämre självkänsla på bästa sätt. Den tredje pedagogen som deltog i denna del påpekade en 

avvikande situation. Att barnen i en sådan situation drar sig undan i olika gruppaktiviteter. En annan 
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fråga utifrån slutenkäten som är relevant för studien; ”Tror du att ett barns anknytning gentemot 

sina vårdnadshavare kan påverka barnets självkänsla och självförtroende?” (Se Bilagor) fick 

studien i detta syfte väldigt liknande empiri. En pedagog ansåg att både föräldrarna och 

hemsituationen påverkar mycket vare sig om den är trygg eller inte trygg. Pedagogen har även av 

egna erfarenheter träffat föräldrar som åtminstone mot de i verksamheten verkar vara trygga och 

stabila men kan vara osäker på hur de ska förhålla sig gentemot sina barn när de kan verka 

osäkra/väldigt blyga. Även här visar det resultat på att beteendet kan ”växa bort”, denna pedagog 

ansåg att i de fallen brukar osäkerheten ”växa bort”. Avslutningsvis antar denna pedagog att barnen 

som växer upp i ett hem där det inte känns tryggt kan en kvarstående osäkerhet och orolighet hos 

barnet stanna kvar genom livet. Det vill säga att det finns en kvarstående effekt på de barn som 

växer upp i ett hem där det inte känns tryggt. Den andra deltagaren i denna del utav studien antar att 

det viktigaste för barns självkänsla är hemförhållandet. Under sina år som förskollärare har det 

uppmärksammats att om barn med trygga hemförhållanden där de får växa som individ samt stöd 

hemifrån får de god självkänsla från grunden och avslutar med att påpeka att pedagogerna i 

förskolan hjälper självklart till. Den tredje pedagogen som medverkade påpekade att den som 

känner sig älskad är öppen för förändringar samt att det handlar om att barnet känner sig ”OK” som 

det är.  

 

 

5.3 Likheter, olikheter 

 

Ur ett pedagogiskt perspektiv där fokus ligger på att se efter skillnader mellan likheter och olikheter 

i relation till begreppet självkänsla i olika verksamheter läggs fokus på pedagogernas 

förhållningssätt, då det är dem som styr den vardagliga verksamheten. I denna studie och ur dess 

synvinkel menas det att olikheter mellan två verksamheter sker och uppfattas om de inte har 

liknande värderingar, förhållningssätt samt missgynnar barnens utveckling. Medan likheter innebär 

liknande värderingar, förhållningssätt som stämmer överens med hela verksamhetens 

förhållningssätt och gynnar barnens utveckling.  
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De flesta pedagoger som deltagit i studien har liknande åsikter, att de uppvisar liknande värderingar 

och har ett förhållningssätt som gynnar barnens utveckling och självkänsla. Ur ett ännu mer 

reflekterande synsätt utav insamlandet i studien påvisas det att en pedagog utmärker sig inte lika 

mycket som de resterande pedagogerna i sina kommentarer, även fast pedagogen är kompetent i sitt 

yrke. Dels deltog inte just denna pedagog i slutenkäten. Det vill säga att när slutenkäten blev aktuell 

kände pedagogen möjligen en krävande presentation eller annan faktor som påverkade till icke 

deltagande.  

 

I den första delen i resultat blir det påtagligt att förskolorna skiljer sig åt på grund av erfarenhet. De 

medverkande pedagogerna i den ena förskolan belyser tydligt erfarenhet utav att det kan finnas 

andra pedagoger inom skolväsendet som kan ha ett mindre reflekterande förhållningssätt gentemot 

barn i förskolans verksamhet. Därefter längre in i resultatdelen visar det sig att de båda förskolorna 

har en aning liknande svar. Vilket påvisar att resultat stärker studiens syfte, d.v.s. att respondenterna 

givit empiri och konstaterar hur de förhåller och reflekterar om barn i olika situationer i förskolan 

med begreppet självkänsla i fokus samt nämner andra pedagogers förhållningssätt. För att 

ytterligare stärka studiens syfte samt få ännu mer kunskap inom studiens aktuella ämne kommer det 

belysas ännu mer givande empiri från de medverkande pedagogerna.  

 

Pedagogerna i den större kommunen gav korta kommentarer, trots det uppkom en professionell 

känsla utifrån deras förhållningssätt. En möjlig faktor till detta kan säkerligen vara bl.a. metoderna 

för hur data samlades in under studien samt egna värderingar. Medan pedagogerna i den andra 

kommunen blev intervjuade, antecknade dessa pedagoger i den större kommunen ned sina egna 

svar. När intervjuerna stod i fokus antecknades det ned vad de pedagogerna ansåg varav deras 

sammanfattningar blev längre än pedagogerna från denna kommun. I en senare forskning skulle det 

finnas utav intresse att söka svar om det eventuellt finns mer förutsättningar och kompetens inom 

förskolan i större kommuner än i mindre kommuner, grundat på att pedagogerna i den större 

kommunen kändes mer självständiga och säkra då de valde självständigt att anteckna ned sina svar. 

Dels undersöka om pedagoger i de större kommunerna har mer tillgänglighet till fortbildning och 

deltagande i olika nätverk. I detta fall påvisar denna empiri och insamlandet av data att det finns 
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pedagoger i mindre kommuner som är engagerad i sin pedagogiska roll också, då de gav givande 

empiri.  

 

 

5.4 Analys av resultat 

 

Efter inläst kunskap utav relevant litteratur för studien samt genomförandet och ur ett generellt 

perspektiv finns det påtagliga indikationer på att självkänsla är personlighetens grund hos en individ 

och att det vore mest fördelaktigt om barn blir bemötta på ett givande förhållningssätt både i 

hemmet samt förskola. Ett fall på bristande bemötande från de vuxna gentemot barn kan tänkas vara 

om en förskola har tagit in specialpedagoger för att undersöka beteendet hos ett barn och påstår att 

barnet möjligen har ett handikapp som innebär att barnet rör sig inte ordentligt motoriskt sett. Men i 

själva verket är det barnets självkänsla som hindrar, det vill säga att barnet har svårigheter i det 

psykiska, sociala, emotionella samt språkliga och att det hindrar – detta med stöd utifrån vad Lindh-

Munther (1986) tar upp om just det. Det blir då viktigt att veta innebörden av olika begrepp och 

specifikt självkänsla i förskolans verksamhet för att kunna bemöta barn på ett givande sätt för barns 

utveckling. Om vårdnadshavare och pedagoger inte har denna förståelse samt inte ett givande 

agerande för det aktuella barnet med sämre självkänsla finns det säkerligen en risk för att barnet kan 

få svårighet i att finna sin identitet och till att få en stark självkänsla. I denna studie och bland de 

medverkande pedagogerna påvisas det inget konkret exempel på att barn blivit bemötte på det 

föregående beskrivna. Insamlandet utav data visar på att de medverkande pedagogerna förhåller sig 

till en del utav det nämnda i bakgrundens del i denna studie samt att dem gynnar barnens 

utveckling. Framförallt blir syftet aktuellt då det går i symbios med pedagogernas svar och 

erfarenheter. Att respondenterna visar på hur de förhåller och reflekterar om barn i olika situationer i 

förskolan med begreppet självkänsla i fokus varav studien blir fullbordad.  

 

Det mest relevanta för frågeställningarna och studiens syfte kommer belysas under denna del. 

Socialstyrelsen (1987:3) tar upp att barn är väldigt beroende av den miljö och vardagsverklighet 

som både barnen och familjen ingår i, för att kunna utvecklas vilket vissa pedagoger i studien också 

är fokuserade på.  
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”Förskolläraren belyste senare i intervjun att det är en väldig fördel om man 

som pedagog bjuder in både föräldrar och barn oavsett hur situationen ser ut, 

till olika aktiviteter. I detta fall en inbjudan till en utflykt, terminsavslutning 

eller en intern aktivitet inom förskolan. Denna förskollärare har sett i 

verksamheter att detta saknas” (Pedagog – 1-5 åringar, mindre kommun) 

 

 

Om det finns pedagoger i en verksamhet som inte fokuserar på det nämnda och som forskare stödjer 

sig mot teorier kan en slutsats i detta skeende tänkas bli aktuell. Att det kan drabba det enskilda 

barnet och dess kontakt med den närmsta omgivningen, det vill säga sin familj, varav det i sin tur 

säkerligen hindrar barnet till att få en god självkänsla. I bakgrunden belystes vad (SOU, 1975:87) 

ansåg om föräldrarnas och barnens tidiga kontakt. Att den tidiga kontakten en förälder har med sitt 

barn är betydande för att få en fortsatt kontakt och gemenskap med sitt barn. Detta kopplas samman 

med självkänsla, identitet, egna erfarenheter och resultat. I bakgrunden belyses Sommer (2005) och 

vad samvarokompetens innebär. Om inte denna förmåga finns hos pedagoger kan de  uppenbarligen 

missgynna barnens självkänsla, d.v.s. om de aktuella pedagogerna inte förhåller sig till 

samvarokompetensens kriterier, t.ex. att de inte accepterar barnens perspektiv och önskningar utan 

istället är egocentriska i sitt förhållningssätt. För att gynna de barn som kan utsättas för sämre 

förhållanden borde pedagoger i förskolans verksamhet vara lyhörd för att finna om det finns brister 

i personalens förhållningssätt, men dels försöka även observera kontakten med hemmet och 

hemförhållandet hos ett barn eftersom det också påverkar barnet. Analytiskt sett gentemot 

insamlandet av data från de båda kommunerna påvisar pedagogerna att de förhåller sig på ett 

givande och gynnade sätt för barnen eftersom sammanfattningarna i studien visar på att de bl.a. gick 

in i barnens perspektiv när de gav svar på frågorna. Att de är måna om barnens utveckling, vilket 

stärker syftet i studien. Visserligen påvisade pedagogerna att det kan finnas andra pedagoger inom 

skolväsendet som inte stärker barnen, varav bl.a. barnens samvarokompetens i de fallen riskerar att 

bli bristfällig. En möjlig situation kan vara som det beskrevs i bakgrunden. Ett barn råkar ut för 

missförhållanden i sin uppväxt med sämre förhållningssätt både från vårdnadshavare och 

förskoleverksamhet varav det säkerligen blir en risk till att barnet får varken kompetens i det så 
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kallade primär socialisation eller samvarokompetens, vilket därefter riskerar att drabba barnets 

självkänsla, vare sig självkänslan är sämre eller god. Vilket blir ett samband med vad 

(Socialstyrelsen, 1987:3) tar upp om barns självuppfattning och sociala identitet i bakgrunden. Som 

pedagog borde ett agerande i sådana här missförhållanden vara att försöka se efter om dessa 

situationer visar sig i verksamheten, utifrån detta kan ett analytiskt agerande bli aktuellt då det 

omgivningen visar och gör speglas gentemot barnet (Socialstyrelsen, 1987:3). Ur ett analytiskt 

perspektiv relaterat till resultat och bakgrund är pedagogerna i studien som sagt måna om barnen 

och dess utveckling, dock om det ska ses ur allmänhetens synvinkel finns det uppenbarligen 

pedagoger som har svårigheter i att se sådana här bristsituationer i ett barns uppväxtmiljö. Varav 

dem antagligen ser det som ett problem för barngruppen och kategoriserar barnet in i en grupp, i 

själva verket har barnet möjligen en sämre självkänsla som borde istället stärkas. Att de ser barnet 

som en brist istället för en tillgång för verksamheten. Konkret sett att de exemplariska pedagogerna 

till exempel ser barnets rörelsemönster som ett handikapp och tror att endast det begreppet innebär 

fysik men egentligen handlar det om osäkerhet i det sociala och självkänslan, att barnet blir 

automatiskt kategoriserad in i en avvikande situation. När det har att göra med handikappade barn 

citerar (Lindh-Munther 1986), som tidigare benämnt (SOU 1972:26, s 122) att förutom det fysiska 

kan det också vara psykiskt, social, emotionell eller språklig skada om man talar om just 

handikappade barn.  

 

Lutz (2006) belyser bland annat att det är uppenbart att ge barnen i förskolan stöd samt stimulans 

men om detta stöd och barnet definieras som särskilt bedöms detta barns beteende som avvikande. 

Vilket ett samband till vad Sommer (2005) belyser om individens konkreta kulturhistoriska existens 

och resultatet i denna studie blir aktuell. Barnen förankras genom vardagens gemensamma 

handlingar i familjen, förskolan och skolan, att barnens identitet och självuppfattning förankras. 

Som individ måste det tas hänsyn till dess konkreta kulturhistoriska existens för att kunna spekulera 

om utveckling av kompetenser, identitet och ett ”själv”. Om en pedagog inte har en förståelse för 

barnets förutsättningar och konkreta kulturhistoriska existens, till exempel familjeförhållandet, utan 

endast ser barnet som en belastning för verksamheten finns det säkerligen en risk till att de 

pedagogerna inte stärker det barnet som är i behov utav något utan istället under stimuleras barnet. 

Att i detta fall ser pedagogerna barnet som något särskilt och avvikande. Ur ett analytiskt perspektiv 
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gentemot studiens syfte tyder pedagogerna inte på ett synsätt som föregående beskrivet utan har 

istället ett tillmötesgående, givande och utforskande förhållningssätt gentemot barnen och begreppet 

självkänsla. Lutz (2006) tar dels upp att olika kategoriseringar utav människor i specifika grupper 

kan påverka individer på olika sätt vilket stärker i detta fall pedagogernas svar i resultat, att det kan 

finnas andra pedagoger i andra verksamheter som agerar på ett mindre reflekterande förhållningssätt 

gentemot barn i förskolor samt att hemförhållandet har en betydande roll. 

Det kommande textstycket är citerat från slutenkäten: 

 

”Föräldrar/hemsituationsbitens påverkan är stor. Om den är trygg/otrygg. Har även 

träffat föräldrar som i alla fall mot oss verkar vara trygga och stabila också, som 

kan vara ”rådvilla” när det gäller sitt barn som kan verka osäkra/väldigt blyga. I de 

fallen brukar osäkerheten växa bort. I de ”otrygga” hemmen tror jag att det ”sitter 

djupare” och att det kan bli en kvarstående ”osäkerhet” ”orolighet” hos barnet 

genom livet” (Pedagog - Arbetar nu i åldrarna 3-5 men har längst arbetserfarenhet 

från barn i åldergruppen 1-5, gällande den större kommunen i denna studie)  

 

Lutz (2006) påvisar om förskoleåldern vilket dras en koppling till resultat i denna studie. Han 

belyser att förskoleåldern är den mest betydande åldern i ett barns utveckling till en kompetent 

människa då dessutom barnets personlighet formas. Dessa pedagoger som har deltagit bekräftar att 

de är måna om barnen och dess utveckling, dock att det kan finnas fall där andra pedagoger inte 

engagerar sig i barns utveckling lika mycket utan under stimulerar barn istället för att bekräfta och 

uppmuntra, varav barnens kompetens och personlighet kan riskera att drabbas. En koppling och 

slutsats i detta avseende kan dras till Sommer (2005), Sommer (2005) belyser att barn formas efter 

sina sociala relationer. Om de tidigare belysta pedagogerna som har ett mindre reflekterande 

förhållningssätt gentemot barn i förskolans verksamhet skulle endast under stimulera vissa barn och 

inte alls utveckla dem kan det säkerligen finnas ytterligare en risk till att de barnen drabbas – i detta 

fall till att pedagogerna automatiskt kategoriserar in barnen i en avvikande grupp och påverkar 

negativt, vilket i sin tur kan resultera i att barnens sociala relationer blir missgynnad. Sommer 

(2005) belyser konsekvenserna för ett barns sociala kontakter, det vill säga en både personlig och 

social isolering kan ske om den aktuella individen inte har lärt sig det sociala livets grundläggande 
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koder. Vilket ett samband till det tidigare nämnda blir aktuellt. Av tidigare observationer under 

utbildningen kan det finnas individer som är kompetent generellt sett men har inte lärt sig dessa 

grundläggande koder för att kunna hanteras på ett givande sätt i samhället. En möjlig orsak till dess 

beteende kan vara att det inte funnits givande pedagoger runt omkring i sin tidigare barndom samt 

att hemsituationen har sett annorlunda ut varav självkänslan har påverkats. Det vill säga att 

pedagogerna antagligen har undermedvetet eller medvetet kategoriserat varav bl.a. detta får påvisa 

att pedagogers förhållningssätt i förskolan påverkar barnen hela tiden. Lutz (2006 refererar till 

Persson, 2001) och benämner pedagogers handlingsalternativ. Enligt Lutz (2006) pekar (Persson, 

2001) på att det finns viktiga faktorer som kan sätta gränser för pedagogers handlingsalternativ som 

styrs utav bland annat maktrelationer, personliga erfarenheter och traditioner. I den tidigare nämnda 

situationen kan säkerligen detta vara en möjlig orsak till pedagogers beteende och förhållningssätt. 

Att pedagoger säkerligen kan bli förblindad utav till exempel traditioner i verksamheten och ser inte 

det enskilda barnet vilket uppenbarligen kan resultera i en avvikande situation och att barnet blir 

understimulerad, vilket därefter självkänslan möjligen drabbas. Vilket kan kopplas samman med det 

som Luster & McAdoo (1995) belyser i sin studie om bland annat individer med en stark 

självkänsla, att de lyckas i stort sett alla sammanhang följaktligen respekterade inom familj och 

vänskapskrets. Barn som blir bemötta på ett mindre reflekterande förhållningssätt och blir under 

stimulerad kan säkerligen förorsaka att må sämre psykiskt samt får en sämre självkänsla. Detta kan 

troligen i sin tur leda till svårigheter med att få kontakt med andra barn. Vid den dagliga kontakten 

med barn i förskolan borde pedagoger utmana de barn som har en sämre självkänsla, vilket i sin tur 

förhoppningsvis ger barnet både den sociala kompetensen och stark självkänsla, kopplat gentemot 

Lpfö98 (Skolverket 2010). Detta påvisar att studiens syfte är utav betydelse och ger kunskap i hur 

specifikt de medverkande pedagogerna agerar i sin yrkesverksamma position. Med stöd av dessa 

teorier blir det uppenbart om en individ har god självkänsla känner den sig själv samt sin 

personlighet och kan agera på ett mer högfungerande sätt i samhället. Medan sämre självkänsla 

innebär en osäkerhet på sig själv vilket resulterar i brist på kommunikation med sig själv och 

samhället. Det som Luster & McAdoo (1995) förväntades genom sin studie om uppenbara faktorer 

som skulle påverka tonåringens självkänsla blir en slutsats i denna del utav studien. Efter samlad 

empiri och teorier blir det påvisat att barns självkänsla kan bli både påverkad av pedagoger och 

andra vuxna varav det blir av betydelse att förhålla sig på ett reflekterande sätt inom detta område 
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då det säkerligen kommer påverka barnet i nutid och senare i livet. Dessa specifika svar och 

analyser är relevant och betydande för studien eftersom det byggs upp kunskap i hur förskolor 

förhåller sig kring detta ämne dels får studien svar på frågeställningarna.  

 

 

Resultatdiskussion  

 

6.1 ”Duger som jag är”  

Denna studie har utvecklats med tiden, d.v.s. att slutenkäten och det konkreta syftet är en liten 

aning olika. I slutenkäten som skickades ut till de medverkade pedagogerna stod det: 

 

”Er uppgift som pedagog var att ge mig empiri ang. begreppet självkänsla. Min 

studie har fortfarande fokus på begreppet självkänsla men syftet är att jag vill bl.a. 

utveckla teorier ang. självkänsla/pedagogers arbetssätt/era svar gentemot 

avhandlingen (Lutz, 2006). Kristian nämner barn i behov av särskilt stöd i 

förskolan och jag vill bl.a. undersöka om dessa barn kan åsidosätta "normala" 

barn/barn med sämre självkänsla så det barnet får ett slags funktionshinder” 

 

Vad som framgick i slutenkäten var att studien hade endast influenser från Kristian Lutz, men fallet 

är inte så. Det framgick även att studien skulle fokusera på barn i behov av särskilt stöd, dock är 

studien inte heller upplagd på det sättet. Studien har utvecklats med tiden. Trots bortfall bland de 

medverkade i studien tyder det inte på problematiska följder, det samlades ändå in tillfredsställd 

data. Men å andra sidan om de bortfall hade också medverkat senare i studien skulle det antagligen 

funnits ännu mer empiri att använda sig utav. Eftersom de två enkäterna stod i fokus på skilda 

tidpunkter under studiens gång har sammanställningen utav empirin gått smidigt. Om dessa två 

enkäter hade skickats ut på ungefärlig samma tidpunkt hade säkerligen sammanställningen varit mer 

utmanande och stressig. 

 

Under studiens gång har kunskap byggts upp i hur pedagoger kan förhålla sig gentemot begreppet 

självkänsla och hur pedagoger kan agera olika i förskolors verksamhet. Det har blivit påtagligt i 



 26

studien att de som arbetar inom förskolan som inte har ett barnperspektiv kan komma att påverka 

och riskera att drabba barnens självkänsla, d.v.s. de pedagogerna med ett mindre reflekterande 

förhållningssätt. Vilket i sin tur påvisar att det mindre reflekterande förhållningssättet inte 

samarbetar med förskolors och läroplanens riktlinjer. Varav det blir av betydelse att uppmärksamma 

ett sådant förhållningssätt om det förekommer.  

 

Lpfö 98 (Skolverket 2010) uttrycker följande att:  

”Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och 

utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet” (Skolverket 2010 

s. 5). 

 

Om barn blir understimulerade under sin vistelse på förskolan och de pedagogerna som har ett 

mindre reflekterande förhållningssätt inte ens försöker eller förhåller sig i förskolan att t.ex. 

inkludera barn och stärka dem genom att se deras tillgångar borde de tänka över sin yrkesroll 

eftersom de då inte gynnar barnens utveckling – i detta fall barnens självkänsla.  

 

I både bakgrund och analys i denna studie har pedagogers förhållningssätt bearbetats. I den mindre 

kommunen belyser en medverkande pedagog tydligt innebörden av att vara pedagog. Genom att 

analysera den samlade empirin och data tyder ingen kränkning från de medverkade pedagogerna, 

dock att det kan finnas andra pedagoger i olika förskolor som har brister i sitt förhållningssätt, d.v.s. 

ett mindre reflekterande förhållningssätt gentemot barnen i verksamheten. Till exempel om det finns 

pedagoger med sämre självkänsla kan de påverka barnens självkänsla.  

Om det föregående beskrivna mindre reflekterande förhållningssättet inte hade uppkommit i studien 

hade antagligen inte denna synvinkel på hur pedagoger kan förhålla sig blivit aktuellt. Varav som 

student en ställning blir i fokus; hur hade detta hanterats och gått till väga om en utav de 

medverkade i studien hade sämre självkänsla och det visade sig påverka barnens självkänsla på ett 

negativt sätt?  

 

Hultqvist (1990) tar upp att förskolan tillhör lika mycket den statliga som privata maktsfären – 

vilket kan sammanfatta helhetssynen på denna studie. Eftersom förskolan har oftast kontinuerlig 
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kontakt med föräldrar och dess privatliv (Lpfö98, Skolverket 2010) spelar det ingen roll var barnet 

befinner sig, de blir påverkad utav vilken miljö som helst. I sådana fall där förskolor har någon 

verksam pedagog med ett mindre reflekterande förhållningssätt finns det antagligen risk till att 

denna symbios mellan hemmet och förskolan inte existerar vilket säkerligen barnet känner av och 

blir påverkad. Genom studiens förlopp har det bekräftats till stor del att pedagoger ska se barnen 

från deras perspektiv vilket kan kopplas samman med (Hansson & Oscarsson, 2005). De menar om 

individer har under sin uppväxt blivit sedda och erkända samt upplevt att de varit värdefulla för sina 

föräldrar blir en stor grund till hur stark självkänslan blir. Om både föräldrar och pedagoger 

accepterar och visar att individerna är värdefulla stärks självkänslan, att individerna ”duger som de 

är”.  
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6.2 Förslag på vidareforskning 

 

Studiens empiriska resultat påvisar både fördelar och nackdelar. Fördelarna är hur de medverkandes 

förhållningssätt främjar utvecklingen hos barn medan nackdelarna finner sig vara att det kan finnas 

vissa pedagoger som verkar inom förskolor inte förhåller sig på ett vetenskapligt förhållningssätt 

och att det i sin tur kan drabba de minderåriga. Vilket en hypotes blir intressant – om man som 

verksam förskollärare känner oro för ett barn kan man anmäla oro hos socialtjänsten, men vad sker i 

en sådan situation om istället en pedagog förhåller sig på ett mindre reflekterande förhållningssätt 

gentemot barnet och en anmälan känns aktuell? Tar de resterande på sig ansvaret att anmäla oro 

eller försöker de först lösa situationen på annat sätt? Detta skulle finnas utav intresse att senare 

forska kring.  
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6.3 Förklaring på begrepp 

 

Handikappade barn 

 

Valet till att ”handikappade barn” belyses i denna studie är att påvisa att de barnen inte ska 

kategoriseras in under begreppet utan ses som barn i behov av stöd eller att de barnen råkar ha en 

sämre självkänsla på grund utav pedagogers förhållningssätt. Som tidigare beskrivet anser Lindh-

Munther (1986) att ett handikappat barn inte endast har svårigheter med det fysiska utan det kan 

förekomma problem på andra sätt också. Förutom det fysiska handikappet/funktionsnedsättningen 

kan det vara psykiska, sociala, emotionella eller språkliga nedsättningar – vilket självkänsla samt 

pedagogers förhållningssätt blir i fokus och av betydelse gentemot Lindh-Munther (1986). 

 

 

Diskriminering och kränkande behandling 

 

Enligt Lpfö 98 (Skolverket 2010) beskriver de att diskriminering och kränkande behandling är om 

individer utsätts för mobbing och rasistiska beteenden bland barn och anställda. 

Ur ett analytiskt och reflekterande perspektiv gentemot diskriminering och kränkande behandling 

blir begreppet jämställdhet i fokus. Om barn blir bemötta på ett mindre reflekterande 

förhållningssätt från förskolors pedagoger har de pedagogerna brist i sitt förhållningssätt gentemot 

bl.a. begreppet jämställdhet, varav det kan ske en diskriminering och kränkande behandling i 

förskolan. Vilket stödjer sig på vad Viklund (2006) belyser om jämställdhet. Att kvinnor och män 

ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom livets alla områden. 
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Bilagor 

 

Bilaga 1. 

 

Första enkäten – större kommun 

 

Hej! 
Detta är Hanna Nordin. 
Jag är nu inne på sista terminen utav förskollärarutbildningen och det är verkligen jättesnällt att du 
ville medverka i mitt examensarbete! 
Min studie handlar om hur man inom förskolan jobbar med att stärka barns självkänsla och jag ska 
göra 5-7 stycken intervjuer med verksamma förskollärare/pedagoger. 
 
"Undersöka hur man kan med hjälp utav pedagogiken, i förskolan, stärka barns självkänsla." 
 
 

      Kan du definiera och förklara hur du ser på begreppet självkänsla? 
  
      Använder ni er utav någon specifik pedagogik i verksamheten för att kunna bemöta barnen på ett 

givande sätt i sådana här situationer? Dvs om ni märkt av om det finns fall där självkänslan är 
sämre hos ett barn. 

  
      Använder ni några övningar i barngruppen för att stärka de enskilda individerna med sämre 

självkänsla? 
  
      Om det inte finns barn med sämre självkänsla i denna verksamhet - har du då varit med om det 

på din förra arbetsplats? Hur agerade du/ni? 
  
      Eftersom förskolan inte är obligatorisk finns det säkerligen föräldrar som väljer att inte skriva in 

sitt barn - hur ser du på det om det barnet har sämre självkänsla och behöver stöd? 
  
      Anser du att det finns kompetens hos pedagoger för att kunna bemöta barn med sämre 

självkänsla? Hur har du märkt det? 
  
      Jämför sämre självkänsla med funktionshinder. Anser du att sämre självkänsla kan ses som ett 

funktionshinder? 
  
      Finns det ens barn som är medveten om att de har en sämre självkänsla? 
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Bilaga 2. 

 

Första enkäten – mindre kommun 

 
 
Hej! 
Detta är Hanna Nordin. 
Jag är nu inne på sista terminen utav förskollärarutbildningen och det är verkligen jättesnällt att du 
ville medverka i mitt examensarbete! 
Min studie handlar om hur man inom förskolan jobbar med att stärka barns självkänsla och jag ska 
göra 5-7 stycken intervjuer med verksamma förskollärare. 
 
"Undersöka hur man kan med hjälp utav pedagogiken, i förskolan, stärka barns självkänsla." 
 
 

      Kan ni definiera och förklara hur ni ser på begreppet självkänsla? 
  
      Använder ni er utav någon specifik pedagogik i verksamheten för att kunna bemöta barnen på ett 

givande sätt i sådana här situationer? Dvs om ni märkt av om det finns fall där självkänslan är 
sämre hos ett barn. 

  
      Använder ni några övningar i barngruppen för att stärka de enskilda individerna med sämre 

självkänsla? 
  
      Om det inte finns barn med sämre självkänsla i denna verksamhet - har ni då varit med om det 

på er förra arbetsplats? Hur agerade ni? 
  
      Eftersom förskolan inte är obligatorisk finns det säkerligen föräldrar som väljer att inte skriva in 

sitt barn - hur ser du på det om det barnet har sämre självkänsla och behöver stöd? 
  
      Anser du att det finns kompetens hos pedagoger för att kunna bemöta barn med sämre 

självkänsla? 
  
      Jämför sämre självkänsla med funktionshinder. Anser du att sämre självkänsla kan ses som ett 

funktionshinder? 
  
      Finns det ens barn som är medveten om att de har en sämre självkänsla? 
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Bilaga 3. 

 
"Slutenkät" /mer information 
 
Student/skribent: Hanna Nordin 
Handledare:  
Högskolan i Gävle 
 
Ni har tidigare fått information om mitt examensarbete och studie varav här kommer en mer 
beskrivande information. 
I början handlade min studie om hur man inom förskolan jobbar med att stärka barns självkänsla 
och jag gjorde 3 stycken intervjuer i x kommun med 2 stycken förskollärare och 1 barnskötare. I z 
kommun medverkade 2 stycken förskollärare och de antecknade ned sina egna svar. 
 
Min "grund-studie" grundar sig på 5 stycken verksamma pedagogers svar. 
Jag har fått tillbaka alla svar från pedagogerna. 
 
Genom läsning utav avhandling har min studie utvecklats. Er uppgift som pedagog var att ge mig 
empiri ang. begreppet självkänsla. Min studie har fortfarande fokus på begreppet självkänsla men 
syftet är att jag vill bl.a utveckla teorier ang. självkänsla/pedagogers arbetssätt/era svar gentemot 
avhandlingen. ("Konstruktionen av det avvikande förskolebarnet" - Kristian Lutz, 2006) 
Kristian nämner barn i behov av särskilt stöd i förskolan och jag vill bl.a undersöka om dessa barn 
kan åsidosätta "normala" barn/barn med sämre självkänsla så det barnet får ett slags 
funktionshinder.  
Därför medkommer det 6 stycken slutliga frågor till denna informationsblad/"slut-enkät". 
 
 
Inom forskning är deltagandet frivilligt och man har rätten till att avbryta sin medverkan. 
 
Efter denna studie kommer jag bl.a få en större förståelse för begreppet självkänsla kontra 
självförtroende, hur pedagoger och föräldrar kan förhålla sig till de begreppen, om begreppen kan 
förknippas med barn i behov av särskilt stöd, vad kan tänkas vara personlighet kontra 
utvecklingsstörning - var går gränsen? och om barn med sämre självkänsla kan kategoriseras in i en 
avvikande situation/grupp. 
 
 
De uppgifter jag samlat/samlar in kommer inte att användas för något annat syfte än för forskning.  
 
All personal som forskar som använder sig utav känsliga uppgifter och personer som går att 
identifiera bör teckna en förbindelse om tystnadsplikt som rör sådana känsliga uppgifter.  
Ni har rätt att vara anonym. Kontakta gärna mig per telefon ang. erat medverkande, samtycke och 
anonymitet samt svar senast 6/9-12.  
Bernahanna@hotmail.com, 076-8407116.  
Intresserad utav att få läsa en del ur examensarbetet när det är färdigt? 
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Frågor 
 
1. Man kan som pedagog tolka barns beteenden olika. Vad anser du är ett barns personlighet kontra 
utvecklingsstörning - var går gränsen? Tex ett barn som är högljudd osv kontra en 
utvecklingsstörning. 
 
 
2. Anser du att barn med sämre självkänsla kan kategoriseras in i en avvikande situation/grupp? 
 
 
3. Har det gått så långt med något barn med sämre självkänsla att barnet har blivit diagnostiserat 
pga det beteendet? 
 
 
4. TRAS och MIO - finns begreppet självkänsla med där? 
 
 
5. Tror du att ett barns anknytning gentemot sina vårdnadshavare kan påverka barnets självkänsla 
och självförtroende?  
 

 

6. ”Barnet ska själv kunna följa sitt eget lärande och se vad det har blivit bättre på och det gör att 

dess självförtroende växer.” (Hansson, J. & Oscarsson, C., 2005) – Hur arbetar ni, på vilket sätt? 
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Bilaga 4. 

 

Notis: Jag ville kontakta alla medverkade pedagoger och eftersom en pedagog blev akut sjuk blev 

den pedagogens introduktion i slutenkäten annorlunda. 

 
"Slutenkät" /mer information 
 
Student/skribent: Hanna Nordin 
Handledare:  
Högskolan i Gävle 
 
Detta är en ”slut-enkät”/information till de som medverkar i min studie och examensarbete. 
Du behöver inte medverka i denna ”slut-enkät” pga det som har hänt.  

 
Ni har tidigare fått information om mitt examensarbete och studie varav här kommer en mer 
beskrivande information. 
I början handlade min studie om hur man inom förskolan jobbar med att stärka barns självkänsla 
och jag gjorde 3 stycken intervjuer i x kommun med 2 stycken förskollärare och 1 barnskötare. I z 
kommun medverkade 2 stycken förskollärare och de antecknade ned sina egna svar. 
 
Min "grund-studie" grundar sig på 5 stycken verksamma pedagogers svar. 
Jag har fått tillbaka alla svar från pedagogerna. 
 
Genom läsning utav avhandling har min studie utvecklats. Er uppgift som pedagog var att ge mig 
empiri ang. begreppet självkänsla. Min studie har fortfarande fokus på begreppet självkänsla men 
syftet är att jag vill bl.a utveckla teorier ang. självkänsla/pedagogers arbetssätt/era svar gentemot 
avhandlingen. ("Konstruktionen av det avvikande förskolebarnet" - Kristian Lutz, 2006) 
Kristian nämner barn i behov av särskilt stöd i förskolan och jag vill bl.a undersöka om dessa barn 
kan åsidosätta "normala" barn/barn med sämre självkänsla så det barnet får ett slags 
funktionshinder.  
Därför medkommer det 6 stycken slutliga frågor till denna informationsblad/"slut-enkät". 
 
 
Inom forskning är deltagandet frivilligt och man har rätten till att avbryta sin medverkan. 
 
Efter denna studie kommer jag bl.a få en större förståelse för begreppet självkänsla kontra 
självförtroende, hur pedagoger och föräldrar kan förhålla sig till de begreppen, om begreppen kan 
förknippas med barn i behov av särskilt stöd, vad kan tänkas vara personlighet kontra 
utvecklingsstörning - var går gränsen? och om barn med sämre självkänsla kan kategoriseras in i en 
avvikande situation/grupp. 
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De uppgifter jag samlat/samlar in kommer inte att användas för något annat syfte än för forskning.  
 
All personal som forskar som använder sig utav känsliga uppgifter och personer som går att 
identifiera bör teckna en förbindelse om tystnadsplikt som rör sådana känsliga uppgifter.  
Ni har rätt att vara anonym. Kontakta gärna mig per telefon ang. erat medverkande, samtycke och 
anonymitet samt svar senast 6/9-12.  
Bernahanna@hotmail.com, 076-8407116.  
Intresserad utav att få läsa en del ur examensarbetet när det är färdigt? 
 
Frågor 
 
 
1. Man kan som pedagog tolka barns beteenden olika. Vad anser du är ett barns personlighet kontra 
utvecklingsstörning - var går gränsen? Tex ett barn som är högljudd osv kontra en 
utvecklingsstörning. 
 
 
2. Anser du att barn med sämre självkänsla kan kategoriseras in i en avvikande situation/grupp? 
 
 
3. Har det gått så långt med något barn med sämre självkänsla att barnet har blivit diagnostiserat 
pga det beteendet? 
 
 
4. TRAS och MIO - finns begreppet självkänsla med där? 
 
 
5. Tror du att ett barns anknytning gentemot sina vårdnadshavare kan påverka barnets självkänsla 
och självförtroende?  
 

 

6. ”Barnet ska själv kunna följa sitt eget lärande och se vad det har blivit bättre på och det gör att 

dess självförtroende växer.” (Hansson, J. & Oscarsson, C., 2005) – Hur arbetar ni, på vilket sätt? 

 

 

 

 

 

 


