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Abstract  
 

Vårt syfte med studien var att beskriva vad fadderverksamheten har för betydelse i barns 
lärande och lärarens uppdrag. Vi vill ge en förståelse om vilka förmågor som lärarna anser att 
barnen kan utveckla genom detta. Studien har gjorts genom enkäter, observationer och 
elevintervjuer i förskoleklass och i årskurs 1 för att få en bild av detta. Studiens resultat visade 
att skolorna som har fadderverksamhet har till syfte att eleverna i förskoleklass ska känna sig 
trygga med de äldre eleverna. Utifrån elevintervjun visade det sig också att eleverna i 
förskoleklass tycker att det är roligt att ha faddrar för de leker tillsammans, de tar hand om 
fadderbarnen och hjälper dem. I studien har vi kommit fram till att lärarnas mål med 
fadderverksamhet är att skapa trygghet, utveckla sociala relationer, empati, hänsyn, respekt 
och att lära sig att ta ansvar. 

I detta ingår även pedagogens roll för att få samspelet mellan fadder och fadderbarn att 
fungera. 

 

Nyckelord: trygghet, lärande, sociala relationer, samspel, delaktighet och pedagogens roll. 

 

Our purpose of this study is to describe older children mentoring younger children and their 
significance in children's learning and the teacher’s errand. We would like to introduce a 
comprehension of the skills that teachers believe that children can develop through this. The 
study has been done through surveys, observations and student interviews in preschool and in 
grade 1 to get a result of our studies. It has become apparent that the schools that has this kind 
of activities aimed that younger pupils should feel secure with older pupils. Based on the 
interviews we made, younger pupils’ thinks it is fun to have a mentor to play with; the mentor 
takes care of younger children and helping them. In this study we have come to the conclusion 
that teachers' goal with this activity is to create security for the pupils, to develop their social 
relationships, to show empathy, consideration, respect to the other individuals and to learn 
some responsibility. This also includes the role of the teacher which is to get the interaction 
works between the older and younger pupils. 

 

Keywords: security, learning, social relationship, interaction, participation and teacher’s role. 
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1. Inledning  

 

Vi är två lärarstudenter som blev nyfikna på vilka förmågor barnen kan utveckla med 
fadderverksamhet. Vi har genom den verksamhetsförlagda utbildningen, VFU, sett hur 
barnens sociala relationer förändras inom fadderverksamheten. Detta anser vi ett viktigt 
arrangemang och påverkar lärarens uppdrag och barnens lärande. Tanken med detta arbete var 
att fördjupa oss i detta ämne, därför att vi upplever att barnen lär sig mycket av varandra samt 
att vi tror att detta kan betyda mycket för vår kommande profession.   

Vårt arbete har genomförts på flera skolor i Kalix kommun. Vi har besökt förskoleklasser och 
klass1. Hela arbetets gång har vi genomfört tillsammans.  

När vi började leta efter tidigare forskning, artiklar, teorier etc. så hittade vi inte några. Det 
finns några artiklar som handlar om mentorskap, men det var inte precis vad vi behövde för 
detta arbete. Många har forskat och skrivit om vuxna mentorer eller faddrar till barn, men 
inget som handlar om att barn ska vara ”fadder” till ett annat barn. Eftersom vi inte kunde 
hitta några artiklar, började vårt dilemma, vi började ifrågasätta ”fadderverksamhetens” avsikt 
till skolans styrdokument. Vi fick diskutera och bollade idéer till varandra och till slut kom vi 
att fatta beslut om att använda ”Mindmap1”. Denna teknik använder vi för att kunna koppla 
ordet ”fadderverksamhet” till olika sammanhang. Detta var också mycket effektivt för att 
kunna hitta dem rätta orden, som till exempel när vi diskuterade och bollade idéer till 
varandra. I detta arbete kommer vi också att använda olika litteratur som anknyter till 
fadderverksamhetens begrepp och styrdokument. Eftersom vi antog att fadderverksamhet 
handlar mycket om att ta ansvar, hänsyn, samarbete, respekt för varandra, samspel, trygghet, 
roller, sociala relationer m.m. sökte vi i olika litteraturer som behandlar dessa begrepp. Sedan 
började vi samla alla teorier vi hittade i litteraturen som vi kunde relatera till.

                                                      
1 Mindmap är en teknik som används för att göra anteckningar, även kallat minneskarta eller tankekarta 
(http://sv.wikipedia.org/wiki/Mind_map, 2010-11-09). 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Mind_map
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2. Syfte  
 

Syftet med detta arbete är att beskriva vad fadderverksamhet har för betydelse för barns 
lärande och lärarens uppdrag.  

 

Frågeinställningar  

För att kunna besvara vårt syfte har dessa forskningsfrågor formulerats. De var en del av våra 
enkät- och intervjufrågor.  

 

• Vad är fadderverksamhet? 

• Vilka förmågor utvecklas hos barnen genom fadderverksamhet? 

• Vad är lärarens uppdrag i detta sammanhang? 
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3. Bakgrund 
 

Vi inleder denna del av arbetet med att förklara de centrala begrepp som förekommer i 
undersökningen. Dessa begrepp är mentorskap, fadder och fadderbarn. I detta avsnitt kommer 
vi också att belysa olika teorier från litteratur samt arbetets koppling mot styrdokumenten.   

 

Fadder och fadderbarn 

En fadder är från början beteckningen på en person som i samband med det kristna dopet 
förpliktar sig att be för den person som döps och att vägleda denne i den kristna tron. Det är 
en person som har mera erfarenheter inom fältet som tar hand om och vägleder en eller flera 
nykomlingar till området. Medan ett fadderbarn är en person som har en fadder. Beroende av 
vilken typ av fadder som avses, blir också betydelsen av termen fadderbarn olika. Främst talar 
man om fadderbarn i anslutning till fadder (dop) och fadder (välgörenhet) 
(http://sv.wikipedia.org/, 2010-11-09).  

 

Mentorskap  

Mentor var i grekisk mytologi en vän och rådgivare till hjälten Odysseus. När Odysseus gav 
sig iväg i det Trojanska kriget lämnade han sin son Telemachos i Mentors vård. I Homeros' 
Odysséen tar gudinnan Athena Mentors skepnad, och hjälper Telemachos i Odysseus 
frånvaro. Efter denna skildring har ordet mentor kommit att användas för en pålitlig vän, 
rådgivare eller lärare, oftast en äldre och erfaren person som hjälper en yngre. 
(http://sv.wikipedia.org/, 2010-11-09). 

Mentorskap går ut på att en mentor ansvarar för en adepts personliga utveckling på ett eller 
annat sätt, oftast i samband med att någon särskild lärdom delges. Mentorns roll kan ta sig 
många olika uttryck, och utövas med allt från lösa tyglar och en demokratisk stämning till 
mycket fasta ramar och förhållningsregler för adepten, vilket ofta blir en fråga om lokala 
kulturella sedvänjor. Genom att svara på mentorns frågor, eller beakta mentorn som 
föredöme, kan adepten ofta själv komma fram till vad som är rätt och fel, och utvecklas till en 
mer framgångsrik individ, både i det personliga levernet och i yrkeslivet. Eftersom mentorns 
livserfarenhet oftast spelar in på ett avgörande sätt i mentorskapets värde för adepten, brukar 
mentorn vara en person i mogen ålder, fast inte nödvändigtvis alltid så är fallet. Vanligtvis 
drar även mentorn personlig lärdom av förhållandet (ibid.). 

 

Styrdokument  

Enligt Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet förskoleklassen och fritidshemmet 
(Lpo94) ska ”skolan skall sträva efter att vara en levande social gemenskap som ger trygghet, 
vilja och lust att lära” (s.12). Vidare kan man läsa att ”skolan skall sträva efter att varje elev 
känner trygghet och lär sig att ta hänsyn och visa respekt i samspel med andra”( s.14).  

Det svenska samhällets internationalisering och den växande rörligheten över 
nationsgränserna ställer höga krav på människors förmåga att leva med och inse den 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Kristendom
http://sv.wikipedia.org/wiki/Dop
http://sv.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6rb%C3%B6n
http://sv.wikipedia.org/wiki/Fadder_%28dop%29
http://sv.wikipedia.org/wiki/Fadder_%28v%C3%A4lg%C3%B6renhet%29
http://sv.wikipedia.org/
http://sv.wikipedia.org/wiki/Grekisk_mytologi
http://sv.wikipedia.org/wiki/Odysseus
http://sv.wikipedia.org/wiki/Trojanska_kriget
http://sv.wikipedia.org/wiki/Telemachos
http://sv.wikipedia.org/wiki/Homeros
http://sv.wikipedia.org/wiki/Odyss%C3%A9en
http://sv.wikipedia.org/wiki/Athena
http://sv.wikipedia.org/
http://sv.wikipedia.org/wiki/Adept
http://sv.wikipedia.org/wiki/Personlig_utveckling
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världen som ligger i en kulturell mångfald. Medvetenhet om det egna och 
delaktighet i det gemensamma kulturarvet ger en trygg identitet som är viktig att 
utveckla, tillsammans med förmågan att förstå och leva sig in i andras villkor och 
värderingar. Skolan är en social och en kulturell mötesplats som både har en 
möjlighet och ett ansvar för att stärka denna förmåga hos alla som arbetar där (s. 10). 

Läroplan för förskolan (Lpfö98) betonar vikten av lekens betydelse för utveckling och 
lärande. Medan Skolverket (2005) påpekar att den pedagogiska verksamheten består av lek, 
nyfikenhet, utforskande och lust att lära. Enligt läroplanen (Lpfö98) anges att kunskap består 
av fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet som förutsätter och samspelar med varandra. 
Vidare står det att barn erövrar kunskap genom leken, socialt samspel, skapande, iakttagande, 
samtal och reflektion.   

Läroplanen (Lpfö98) säger att förskolan skall ta tillvara barnens förmåga till ansvarskänsla 
samt social beredskap, så att solidaritet och även tolerans tidigt grundläggs. Förskolan skall 
även arbeta för att stärka barnens inlevelse samt medkänsla för andra människors situation 
vilken de än må vara. Verksamheten skall präglas av omsorg om den enskilda individens 
välbefinnande och utveckling. Inga barn skall utsättas för diskriminering på grund av etnisk 
tillhörighet, kön, annan trosuppfattning eller på grund av någon form av funktionshinder och 
givetvis inte heller utsättas för någon annan form av kränkande behandling. Verksamhetens 
syfte är att barnens förmåga till omtanke och empati om andra skall utvecklas samt även att 
respekt och öppenhet för skillnader i människors levnadssätt och uppfattningar accepteras. 
Barns behov av att få möjlighet till att reflektera över samt dela sina tankar om olika 
livsfrågor med andra skall även stödjas. 

I Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr 11) står det att personlig 
trygghet och självkänsla grundläggs i hemmet och att även skolan har en viktig roll för barns 
utveckling. Läroplanen poängterar att varje elev har rätt att i skolan få utvecklas, känna glädje 
och att få erfara den tillfredsställelse som barnet kan göra framsteg och klara av svårigheter. 

 

Skolans uppdrag 

Skolverket (2005) betonar hur viktigt det är för en verksamhet att skapa bästa möjliga 
förutsättningar för att varje barn ska utvecklas rikt och mångsidigt. Förskolan ska bygga 
grunden för ett livslångt lärande för barnen, därför är det viktigt att verksamheten ska vara 
rolig, trygg och lärorik. Skolverket (2005) menar att det ska vara en god pedagogisk 
verksamhet, så att omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Skolverket betonar också att 
”i samarbete med skolan, förskoleklass och fritidshemmet ska förskolan avrunda barnens 
förskoleperiod” (s. 9). Detta kan innebära att det är förskolan eller skolans uppdrag att lära ut 
vårt samhälles gemensamma normer och demokratiska värderingar till barnen samt att 
utveckla barnens förståelse för sig själva och sin omgivning. Viktiga faktorer enligt 
Skolverket är personalens förhållningssätt, arbetssätt och samspel med barn, samspel mellan 
barn, samarbetet med föräldrar och utformning av den pedagogiska miljön (s.10).  

 

Lärarrollen  

Enligt Schjellerup (2006) är läraren både kunskapsförmedlare, uppfostrare och normgivare för 
barnen. Hon anser att i dag kommer lärarrollen framför allt till uttryck genom den enskilda 
lärarens personlighet. Hon menar också att lärarrollen som position innehåller inte längre 
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samma starka auktoritet som förut. Men det betyder inte att pedagogerna har tappat makten, 
utan de har fortfarande makt men på ett annorlunda sätt. Lärarens makt får inte bli för tydlig i 
skolvardagen skriver Schjellerup. Hon menar att maktrelationen undertrycks i idealet om 
likhet, att det ska finnas ett löpande samarbete mellan lärare och barn och att det är viktigt att 
barnen själva är med och utvärderar skolarbetet.  

Enligt Schjellerup (2006) handlar en skola för alla om att skolan ska förmå samla barnen i en 
lärandegemenskap där alla oavsett skillnader är likvärdiga. Skolans uppgift är att både bry sig 
om vad det individuella barnet intresserar sig för och vad som kan samla barnen, alltså att 
utgå från det mångfacetterade liv som är barnens vardag. Hon menar också att det är läraren 
som ska vara barnets förbundna. Det är lärarens sak att se till att barnet kommer in i 
”utvecklingszonen” (Vygotskij, 1974), där barnet genom stöd och i samarbete med pedagoger 
utvecklar nytt kunnande och nya förmågor. Hon säger också att läraren ska inte bara känna till 
barnets aktuella utveckling utan också ha känsla för barnets tillgångar och 
utvecklingspotential.  Samt att pedagogiken i skolan ska ha ett framtidsperspektiv och främja 
utvecklandet av barnets resurser. Att man ger barnet möjligheter att bygga upp en självtillit 
och därmed stimulera barnen att klara nya utmaningar anser Schjellerup (2006) som viktigt.  

Enligt Schjellerup (2006) finns det i skolan det som tidigare nämnts parallella praktiker för 
individualitet och social anpassning. Att barnen lär sig genom lärarnas handlande och tal och 
genom sitt inbördes sociala samspel, att idealen likvärdighet och en skola för alla existerar 
jämsides med strävan efter personlig prestige och personligt erkännande. Barnen blir 
förtrogna med hierarkier av skilda slag samtidigt som de lär sig att den sociala gemenskapen i 
klassen ska vara öppen för alla. 

Dysthe (2001) påpekar att läraren har en medierande uppgift där ömsesidigt meningsskapande 
står i centrum. Hon menar att det kräver ett aktivt engagemang i stoffet och eleven och ett 
handledarförhållande i djupaste mening.  

Skolverket (2005) betonar vikten av att personalen som jobbar på skolan eller förskolan ska 
kunna planera och genomföra en genomtänkt verksamhet som är anpassad till alla barns 
behov samt kritiskt granska och vidareutveckla den. Personalen ska även reflektera över sitt 
arbete och förhållningssätt. Detta förutsätter att man utvecklar gemensamma normer och 
värderingar samt en samsyn på barns utveckling och lärande. Skolverket poängterar att det är 
viktigt att personalen utmanar barnets språk och tänkande genom samtal med barnet eller 
barngruppen. Det är också viktigt att personalen stimulerar och hjälper barn att vara delaktiga 
och ha inflytande samt stödjer dem i att ta ansvar för sina egna handlingar. Detta betyder att 
alla barn ges möjlighet att utrycka sin uppfattning om vad som är viktigt i skolan och 
förskolan.    

 

Trygghet  

Enligt Nationalencyklopedin (2011-03-08) innebär trygghet och att vara trygg följande: 

1. fri från oroande eller hotande inslag om företeelse som utgör en del av människans 
omgivning 

2. som inte behöver känna sig oroad eller hotad om person 
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3. som ger intryck av att vara lugn och obekymrad och ofta genom sin närvaro sprider 
denna känsla till omgivningen (Nationalencyklopedin, 11-03-08).    

Enligt Läroplanen (Lpo94) ska läraren arbeta med att stärka tryggheten i gruppen. Läroplanen 
tydliggör tanken av trygghet i skolarbetet. De menar att skolan ska ”sträva efter att varje elev 
känner trygghet och lär sig att ta hänsyn och visa respekt i samspel med andra” (s. 9). 
Skolverket (2005) betonar att det är skolan som ska erbjuda barn en trygg miljö som utmanar 
och inspirerar barnen att utforska omvärlden. Skolverket relaterar till läroplanen där det 
framkommer att förskolan skall vara trygg, utvecklande och lärorik för alla barn som deltar 
utifrån vars och ens förutsättningar. Ellmin (2008) anser att skolan är både en arbetsplats och 
en utvecklingsmiljö för både barn och vuxna. Han menar att den ska vara en plats, där alla ska 
känna sig trygga och för att detta ska fungera krävs vissa grundläggande principer, som i 
skolan kallas ”värdegrunden”. Denna värdegrund ingår även i läroplanen genom att eleverna 
ska fostras till demokratiska medborgare som visar respekt och sympati för andra människor.  

Enligt Wahlström (1993) är det viktigt att barn får uppleva en trygg miljö hemma, på fritids, 
förskolan och skolan. Med detta menar hon bl.a. att barnet vågar säga vad hon eller han 
tycker, vara med och bestämma och ta ansvar, vågar lyckas och misslyckas, vara sig själv och 
tycka om det som är bra och mindre bra hos barnet själv samt att våga säga sina behov och 
önskningar i gruppen. Wahlström hävdar att vilsna ungdomar och vuxna ofta saknar identitet, 
självförtroende och trygghet i sina liv. Hon menar att om människan inte har dessa egenskaper 
i bagaget har hon eller han svårt att klara sig och kunna vara en del av samhället, vilket leder 
till en otrygghet. De här viktiga aspekterna av trygghet som Wahlström påpekar har stor 
betydelse vid samarbete med skolan och hemmet. Enligt henne har skolan och hemmet en 
viktig roll att hjälpa barnen att hitta sin egen identitet, få ett gott självförtroende och en 
grundtrygghet som de kan bygga vidare på.  

Wahlström (1993) utgår från Maslows behovshierarki och förklarar den viktiga betydelsen av 
trygghet. Enligt Maslows teori har människan ett behov som kan indelas i fem olika nivåer 
eller trappsteg. För att kunna gå vidare till nästa steg/nivå av behov behöver det föregående 
behovet vara tillfredsställt. Detta betyder till exempel att en människa måste känna sig trygg 
och säker i sig själv för att kunna uppleva kärlek och samhörighet tillsammans med någon 
annan. 

 

 

Figur1. I figur 1 beskrivs de olika behoven i rangordning: Fysiska behov, trygghet och säkerhet, gemenskap, 
social uppskattning och självförverkligande (Wahlström, 1993). 
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Empatins betydelse 

Hoffman (1987, 2000) betonar vikten av empatins betydelse för hur människor utvecklar 
prosocial moral. Han menar att vi människor tidigt i livet ställs inför moraliska situationer, 
och hur vi hanterar dem avgör för hur vår moral kommer att utvecklas. Prosocialt beteende 
eller prosocialt handlande innebär att handla med andras bästa för ögonen. Enligt Battistich,  
Watson, Solomon, D., Schaps och Solomon, J. (1991) har lärarens engagemang i en explicit 
värdepedagogisk praktik stor betydelse för hur de stimulerar och stödjer elevers utveckling av 
prosociala egenskaper. Enligt Hoffman (2000) utvecklas och väcks empati hos människan i 
olika omfattning vilket gör att det omvandlas till olika empatibaserade känslor som leder till 
prosocialt beteende. Han påstår att barns och ungas erfarenheter om hur de utvecklar sin 
empati kommer att påverka i vilken utsträckning de utvecklar prosocialt beteende.    

Colnerud och Thornberg (2003) har gjort en forskning om CDP (Child Development 
Program) programmet. Här har de studerat elever från förskoleklass till årskurs fyra. Eleverna 
fick besvara en enkät och tester vars syfte var att ta del av elevers motiv och attityder till sin 
skola och skolarbete. Resultatet av denna analys visade att eleverna upplevde en gemenskap i 
klassrummet om CDP-programmet tillämpas. De har funnit ett samband mellan elevernas 
upplevelse av gemenskapen och positiva värden när det gäller inre prosocial motivation, 
omsorg för andra, prosocial konflikthantering, prosociala handlingar, tillit och respekt för 
läraren, att gilla att hjälpa andra att lära och positiva känslor för skolan. Watson, Battistich 
och Solomon (1997) hävdar att skolgemenskapen tycks vara en viktig faktor för att öka 
sannolikheten att erhålla en positiv utveckling av elevernas sociala och etiska attityder och 
handlande. 

 

Lek 

Lindqvist (1996) påpekar att i förskolan har man betonat barnets sociala utveckling framför 
den intellektuella. Hon menar också att lek och temaarbete har varit de viktiga 
verksamhetsformerna under 1900-talet. Skolverket (2005) påpekar att genom leken och 
temainriktat arbetssätt ges barnen möjligheter att utforska sin omvärld. Medan i läroplan för 
förskolan (Lpfö 98) står det att leken är viktig för barnens utveckling och lärande, och att 
barnet i leken kan få möjligheter att uttrycka och bearbeta upplevelser, känslor och 
erfarenheter. I leken kan barnet lära sig stimulera sin fantasi, inlevelse, kommunikation och 
förmåga till symboliskt tänkande samt förmåga att samarbeta och lösa problem. Langlo 
Jagtøien, Hansen och Annerstedt (2002) påstår att leken kommer till barnet utan att anstränga 
sig. Han menar att lek är en "rörelse" som sätts igång av sig själv. Vidare menar han att 
oavsett vilka teorier man utgår ifrån har leken stor betydelse för barns utveckling av 
individualitet, självuppfattning och förståelse av andra människor och av världen runt 
omkring. Enligt Berg (1992) är leken oersättlig. Han menar att leken inte kan bytas ut mot 
något annat, alltså ”Utan lek ingen identitet”(s.11), säger han. Medan Pramling Samuelsson 
och Carlsson, (2003) betraktar leken på ur ett helt annat ursprung än lärandet. De menar att 
leken är ett naturligt sätt för barnen att förhålla sig till sin omvärld. De menar också att leken 
har många olika ansikten beroende på vad samhället efterfrågar. 

Skolverket (2005) beskriver leken som att bilda grunden i barns utveckling och lärande. 
Därför är det viktigt att personalen som jobbar i verksamheten ger barnen mycket tid, rum och 
material för olika former av lek samt att pedagoger ska stimulera barnens fantasi, kreativiteten 
och förmågan att leka. Skolverket rekommenderar att använda leken som ett medel när man 
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jobbar med barngruppen eller med enskilda barn för att utveckla barnens lärande. Enligt 
Skolverket stärks barnens sociala, emotionella, motoriska och kognitiva förmågor i leken i 
likhet med deras kreativitet och förmåga till inlevelse. Det krävs engagerande vuxna som tar 
tillvara alla tillfällen att ge barnen kunskaper och upplevelser som inbjuder till lek såväl i 
vardagen som i större lekprojekt eller temaarbeten. Leken förbättras också genom att det finns 
material som inspirerar till lek och som utmanar barns tankevärld. Skolverket betonar att fri 
lek tolkas ibland som en lek som äger rum utan att de vuxna är inblandade i samspelet mellan 
barnen eller lekens innehåll. Vuxnas närvaro behöver i fri lek lika mycket som andra former 
av lek för att stimulera och stödja barns utveckling och lärande. När barn leker tillsammans 
krävs det att barnen kan komma överens och följa regler kring leken, med detta tillfälle har 
personalen möjlighet att arbeta med värdegrunden, enligt Skolverket. 

 

Samspelet 

Bronfenbrenner (1979) hävdar att samspelet mellan individ och miljö står i fokus. I detta 
samspel finns det tre faktorer som pekas ut som aktiva nämligen aktiviteter, roller och 
relationer. För att förstå eleven och deras situation i skolan är det enligt den systemteoretiska 
modellen viktigt att belysa på vilket sätt individen samspelar med miljön och hur miljön kan 
komma att betyda något för individens fortsatta utveckling. Andersson (1986) däremot ser 
utvecklingsprocessen som en produkt av samspelet mellan individen och miljön som 
individen lever i.  

Skolverket (2005) lyfter fram betydelsen av vilka goda förutsättningar man har att arbeta med 
samspelet och relationer i barngruppen i förskolan. Det påpekas att personalbyten inte får ske 
så ofta därför att barnen behöver få stabila förhållanden med de vuxna. En förutsättning för att 
barn ska lära och utvecklas i relationer med andra är att de samspelar med varandra och med 
de vuxna. Personalens kompetens har också stor betydelse i detta sammanhang. Skolverket tar 
också upp att när barngruppen är för stor har barn svårt att överblicka relationen vilket kan 
leda till att barnen inte känner sig trygga. Negativa effekter uppstår lätt vid för stora 
barngrupper exempelvis höga ljudnivåer och stress vilket ger inverkan på hur barn mår, lär 
och utvecklas i den miljön barnen vistas i. 

Hundeide (2006) anser att människan är socialt disponerad från början. Han har lagt stor vikt 
vid att beskriva barnets utveckling i ljuset av andras definitioner exempelvis den av 
Vygotskij. Han menar att Vygotskij (1978) påstår att människor av naturen är disponerade att 
vara "lärlingar", att bli vägledda och att utvecklas genom samhandling med andra. Och att det 
är socialt assisterade lärandet där viktiga andra, som redan är kompetenta deltagare i den 
vuxna kulturella gemenskapen, vägleder och understödjer barnets utveckling i denna 
gemenskap. Detta innebär enligt Rogoff (1990), Wood (1996) och Hundeide (2001) att det är 
genom "väglett samspel" som utvecklingen sker.  

Skolverket (2005) framhåller att barnen upptäcker värderingar och normer i samspelet med 
varandra för sin samvaro som i sin tur behöver vägledning av lyssnande och närvarande 
vuxna.  

Colnerud och Thornberg (2003) anser att de sociala konventionerna inte är oviktiga. De 
menar att de behövs för att elever/människor ska kunna samspela med varandra och veta hur 
de ska agera i olika sociala situationer. Colnerud och Thornberg anser att när konflikter ändå 
oundvikligen uppstår hanteras dessa systematiskt. Detta innebär att man ger utrymme för 
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eleven att utrycka sitt subjektiva perspektiv på konflikten och samtidigt ge möjlighet att kunna 
se den andres perspektiv, vilket är en förutsättning för en bra förhandling. Med detta menar 
Colnerud och Thornberg att det alltså gäller att kunna se det ur olika synvinklar och att lärarna 
bör själva överväga olika perspektiv. 

 

Sociokulturell teori 

Säljö (2000) hävdar att sociokultur innebär samspel och samarbete mellan människor där en 
sociokulturell individ utvecklar sina grundläggande kognitiva färdigheter, det vill säga sin 
uppfattning om sig själv och andra människor. Det sociokulturella sammanhanget anses vara 
av stor betydelse för individens utveckling. Vidare påstår Säljö att lärandet sker i interaktion 
mellan individer och att man i ett sociokulturellt perspektiv intresserar sig för hur individ och 
grupp tillägnar sig och utnyttjar fysiska och kognitiva resurser. I det sociokulturella 
perspektivet är det den sociala omgivningen och kulturen som är det mest avgörande i detta 
perspektiv det vill säga hur individens lärande och utveckling sker.  

Enligt Tulviste (1991) är kommunikation och språkanvändning helt centrala i ett 
sociokulturellt perspektiv och utgör länken mellan barnet och omgivningen. Säljö (2000) 
påpekar att det är genom att kommunicera om vad som händer i lekar och interaktion, som 
barnet blir delaktigt i hur människor i dess omgivning uppfattar och förklarar händelser. 
Vidare förklarar han att ”i de språkligt kodifierade uttrycken finns de beteckningar och den 
värld av innebörder som barnet tar till sig och som det sedan kan använda för att etablera 
kontakt med andra” (s.67). Han menar att barnet tänker med och genom de intellektuella 
redskap2 som barnet har i form av språkliga formuleringar som det träffat på och tagit till sig i 
samspel med andra. Han menar också att människor lever på olika kunskaper som de lånat 
från andra.  

Utifrån interaktionistiska synsätt menar Hwang och Nilsson (2003) att det är viktigt med 
samspel, "interaktion", mellan människor. De utgår från Meads (1863-1931) teori som utgår 
ifrån att den sociala och den personliga utvecklingen sker genom samspel med andra, både 
barn och vuxna. Vidare menar Mead att de enda sättet för barnen att utveckla en medvetenhet 
om sig själva är att göra sig till ett objekt själv. Detta innebär att man måste ta andra 
människors roller och sätta sig in i deras perspektiv i synen på en själv. Enligt Ornelius (2001) 
sker lärandet i ett samspel med den socio-kulturella omgivningen. Han förklarar att i skolan 
lär sig eleven exempelvis "koden", att se vad läraren är ute efter, dvs. det finns underförstådda 
spelregler för lärandet. Vidare menar han att barn och ungdomar lär sig normer och regler 
genom att delta i en (social) praktik. Säljö (2000) å den andra sidan hävdar att barn och 
ungdomar socialiseras i förskola och skola in i en värld av handlingar, föreställningar och 
samspelsmönster, som är kulturella och som existerar i och genom kommunikation. 
Relationen och kommunikationen mellan elev och lärare är centrala.  

”Kärnan i Meads teori om socialitet är kompetensen att se ur andras perspektiv” (Dysthe, 
2001, s. 126). För att karakterisera relationen mellan den upplevda världen och den 

                                                      
2I ett sociokulturellt perspektiv har termerna redskap eller verktyg en speciell, och teknik, betydelse. Med 
redskap eller verktyg menas de resurser, såväl språkliga (eller intellektuella) som fysiska, som vi har tillgång till 
och som vi använder när vi förstår vår omvärld och agerar i den (Säljö, 2000, s. 20). 

  

http://sv.wikipedia.org/wiki/Kognitiv
http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Roger_S%C3%A4lj%C3%B6&action=edit&redlink=1
http://sv.wikipedia.org/wiki/Kultur
http://sv.wikipedia.org/wiki/L%C3%A4rande
http://sv.wikipedia.org/wiki/Utveckling
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upplevande individen använder han ordet perspektiv. Han menar att kommunikation utvecklas 
från olika gester till konstituering av signifikanta symboler. För Mead är gesten en social 
handling i den meningen att man riktar sig till någon. Språkets centrala funktion är att gesten, 
tecknet eller symboler får samma innebörd för alla människor och därför blir den signifikanta 
gesten betydelsefull. I och med detta blir kommunikation en förutsättning för 
självmedvetande och utveckling av förmåga att se ur andras perspektiv. Grunden för 
utvecklingen av självet är att använda samtalet av den vokala gesten och språket, menar 
Mead. Vidare menar han att kompetens utvecklas i två steg: lek (play) och spel (game). 
Bemästrande av sociala situationer är en typ av handlingskoordinering som bidrar till barnets 
självutveckling ”spelet representerar en övergång i barnets liv från att ta andras roller i leken 
till den mer organiserade delen som är väsentligt för utvecklandet av självmedvetandet i vid 
mening” (Mead 1934/1962, s.152) . Mead framhåller vikten av att precisera språk inte är 
avgörande för utvecklingen av självet. Med tiden utvecklar barnet förmågan att ”se ur den 
generaliserade andras perspektiv” (Dysthe, 2001, s. 130). Enligt Mead är det viktigt att 
förklara hur individen utvecklar sin kompetens från att se ur konkreta andra perspektiv och så 
småningom till andra gruppers perspektiv och till och med hela samhällets.  

Säljö (2000) betonar att en av förutsättningarna för ett sociokulturellt perspektiv på lärande 
och mänskligt handlande eller tänkande är att man intresserar sig för hur individer och 
grupper dedicerar sig och utnyttjar kognitiva och fysiska resurser. Han menar att samspelet 
mellan kollektiv och individ är i fokus i ett sådant perspektiv. Kommunikation är grundtanke i 
ett sociokulturellt perspektiv enligt Säljö. Han menar att det är genom kommunikation som 
sociokulturella resurser skapas, men det är också genom kommunikation som de förflyttas 
vidare.  

Om man skall studera den företeelse som Säljö har kallat lärande i ett sociokulturellt 
perspektiv, så måste man enligt honom uppmärksamma tre olika, men samverkande, 
företeelser: 

1. utveckling och användning av intellektuella (eller psykologiska/språkliga) redskap 

2. utveckling och användning av fysiska redskap (eller verktyg) 

3. kommunikation och de olika sätt på vilket människor utvecklat former för samarbete i 
olika kollektiva verksamheter  

Dysthe (2001) delade sociokulturellt perspektiv i två sidor av motivation, den ena sidan är 
motivation som finns inbyggd i samhällets och kulturens förväntningar på sina barn och 
ungdomar. Den andra sidan som är avgörande för motivationen är hur skolan lyckas skapa en 
god läromiljö och situationer som stimulerar till aktivt deltagande. Dysthe menar att när det 
gäller att frambringa interaktionsformer och omgivningar där individen känner sig antagen på 
ett positivt sätt formas lärandes identitet, bl.a. genom att barnen känner sig uppskattade både 
som någon som kan något och som någon som kan betyda något för andra. 
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4. Metod  

Svenning (2003) menar att metod är en beskrivning på hur det vetenskapliga arbetet med 
insamling av data och analys går till rent praktiskt medan metodologi innebär ett vidare 
begrepp och belyser de filosofier som ligger till grund för vetenskapliga metoder. 

Vi har använt både kvalitativ och kvantitativ metod. Intervjuer, observationer och enkäter har 
används för att få svar på våra forskningsfrågor. Eftersom vi inte har kunnat hitta någon 
tidigare forskning eller seriösa undersökningar om fadderverksamhet finns det många frågor 
som inte besvarats tidigare.  

Enkäterna lämnade vi till sex förskoleklasser i Kalix kommun. Sedan intervjuade vi tre 
pedagoger och nio barn, vid intervjun använder vi videokamera och bandspelare. Vi har också 
observerat och dokumenterat för att samla in all information som vi behöver i vårt arbete. Vi 
har använt nedanstående begrepp för att uppnå syftet på vårt arbete. 

 

Teori och empiri 

I den här delen vill vi förklara och beskriva vad teori och empiri innebär. Patel och Davidson 
(2003) beskriver ordet teori i följande citat: 

En teori är ett system av inbördes relaterade begrepp som tillsammans ger en bild av 
en företeelse. Teorin uttalar sig om hur begreppen är relaterade till varandra så att 
det går att förklara och förutsäga företeelsen eller förstå innebörden av den (s. 22). 

Enligt Patel och Davidson består teorin av en sammanhängande helhet som ska förklaras och 
förstås av mängder av information om det studerade föremålet. Här nedan beskriver de ordet 
empiri i följande citat:  

En empirisk vetenskap kännetecknas av att kunskaper grundas på observationer av 
verkligheten. Ordet empiri kan ungefär översättas med erfarenhet. Empiriskt baserad 
kunskap är alltså den kunskap man får genom att skaffa sig erfarenheter genom 
observationer av omvärlden, verkligheten. De flesta vetenskaper är empiriska, t.ex. 
fysisk, kemi, ekonomi och sociologi (s. 18). 

 

Patel och Davidson påstår att vi får kunskap genom våra sinnen och vår erfarenhet. En radikal 
form av empirism är att vi föds som ”oskrivna blad” utan någon kunskap, menar de. 

 

Forskningsansats 

Patel och Davidson (2003) beskriver de tre sätten att relatera teori och empiri i vetenskapligt 
arbete. Den deduktiva forskningsansatsen innebär att man utgår från befintliga teorier. Ur 
teorierna skapas hypoteser som prövas mot empirin som innebär att den befintliga teorin blir 
stommen för den information som ska samlas in och hur den ska tolkas. Utgångspunkten i den 
induktiva forskningsansatsen tar sitt uttryck i verkligheten dvs. att den inte utgår från tidigare 
teorier. Det tredje sättet är den abduktiva forskningsansatsen som innebär en kombination av 
induktion och deduktion. Syftet med den abduktiva forskningsansatsen är att forskningen inte 
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ska låsas vid de begränsningar som den induktiva och den deduktiva forskningsansatsen 
innebär.   

Den abduktiva forskningsansatsen finner vi som lämplig för vår studie. Den abduktiva 
ansatsen började under vår VFU (Verksamhetsförlagutbildning) där vi skaffade oss en 
uppfattning om fadderverksamhet. Vår uppfattning blev till en induktiv infallsvinkel som fick 
ligga till grund för våra vidare studier. Vi fann det lämpligt att undersöka om det fanns 
tidigare forskning om fadderverksamhet för att finna jämförelse med våra egna resultat. 
Tyvärr kunde vi inte hitta tidigare forskning om fadderverksamheten och därför relaterade vi 
till Läroplanen. Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet (Lpo94) och Läroplan för 
förskoleklass (Lpfö98) har stärkt oss i vår uppfattning om hur viktig fadderverksamheten är 
för barns trygghet, lek, lärande, sociala förmågor samt normer och värden som läroplaner 
beskriver.  

För att belysa problemet från alla sidor valde vi att med hjälp av deduktiv infallsvinkel få en 
uppfattning om vad vi kunde tänkas söka efter i verkligheten. Genom forskningen visade sig 
lärarens och barnens erfarenheter kring fadderverksamhet men vi ville samtidigt belysa vad 
fadderverksamhet har för betydelse för barnens lärande och lärarens uppdrag. Det innebär att 
vi i praktiken växlade mellan en induktiv och en deduktiv ansats för att fördjupa vår förståelse 
för fadderverksamheten.  

 

Kvalitativ intervju  

Backman (1998) påstår att i det kvalitativa förhållningssättet börjar man från empirin och 
sedan samlar in data för att därefter formulera ett begrepp i form av hypoteser eller teorier.  

Enligt Patel och Davidson (2003) handlar kvalitativa intervjuer om att upptäcka och 
identifiera egenskaper om något fenomen. Detta innebär att man inte kan formulera ett 
svarsalternativ för intervjupersonen. Med detta menar de att en kvalitativ intervju är styrd mot 
ett abduktivt eller induktivt arbetssätt i forskningen. Medan Kvale (1997) hävdar att ”den 
kvalitativa intervjun söker kvalitativ kunskap uttryckt på normal prosa, den har inte 
kvantifiering som mål” (s. 35).  

Trost (2005) beskriver att en kvalitativ studie blir mer tydlig då resultatbeskrivningen blir mer 
fattbar. Trost delar in kvalitativa studien till i olika faser: datainsamling, bearbetningen eller 
analysen av data och tolkningen av analysen/bearbetningen. Trost anser att det är viktigt att 
välja vilka metoder man använder för att kunna uppnå god kvalitet i forskning och 
slutledning.   

 

Barnintervju 

En barnintervju är inte lätt att genomföra därför att barn tänker och uppfattar saker och ting på 
annorlunda sätt än vuxna. För att fånga barnens intresse under hela intervjusituationen ska 
man enligt Trost (2005) se situationen ur barnens perspektiv.  

Enligt Doverborg och Pramling (2000) är frågornas formulering och uppföljningen av barnens 
svar viktiga. De menar att frågornas formulering är beroende av syftet med intervjun, alltså 
vad man skall fråga om måste alltid relateras till målet. Vidare förklarar de att ju vidare 
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frågorna är, desto större möjlighet har barnet att berätta utbrett. När man preciserar en fråga 
kan det innebära att man gör det enklare för barnet att ge uttryck för hur de tänker kring det 
innehåll man pratar om. Doverborg och Pramling (2000) ger förslag på hur man ska ställa 
frågor på olika sätt för att få barnen att uttrycka sina uppfattningar. Men det viktigast av allt är 
att man skall undvika frågorna där barnet endast kan svara ja eller nej. När man gör sin 
intervju så är det lättare för barnet att de får berätta eller beskriva något, som till exempel 
”Berätta för mig…” eller frågor som börjar med hur. Detta begrepp kan uppmana barnet att 
gå vidare i sitt berättande, som t.ex. ”Hur menar du då?”, ”Hur gick det sedan?”, ”Hur 
skulle du vilja…?”, etc. Användning av direkta och indirekta frågor ställer andra krav på 
barnets förmåga att förklara sig. Exempel av dessa frågor är: ”Varför leker du aldrig med 
Anna?” (direkt fråga) och ”Varför tror du att vissa barn inte får vara med och leka?” 
(indirekt fråga). Doverborg och Pramling menar att direkta frågor som innebär att barnet skall 
svara något är svårare än indirekta frågor av berättande eller beskrivande karaktär. Därtill 
anser de också att i en intervju bör man använda sig av omväxlande övergripande och 
specifika frågor. För att få fram vad barnet just då tänker på kan man ställa övergripande 
frågor. Medan för att kunna ge yngre barn uttryck för sina tankar behövs i de flesta fall mer 
specifika frågor. 

 

Video eller bilder 

Pramling Samuelsson och Lindahl (1999) anser att filma små barn under intervjun är en fördel 
för att kunna tolka barnets värld. Eftersom de små barnen oftast uttrycker sig med hela 
kroppen, kan det bli lättare för intervjuaren att analysera vad barnen säger eller menar. 
Användning av bilder är ett sätt att få fram hur barn uppfattar eller tänker om något enligt 
Doverborg och Pramling Samuelsson (2000). De menar att barnet får berätta vad som händer 
på bilden och på detta sätt kan barnet fokusera på ett visst ämne. Detta hjälper också barnet att 
associera till något i sin egen erfarenhet. Vi har i vårt arbete använt oss av PowerPoint bilder 
för att underlätta barnens berättande. Trost (2005) anser att de flesta barn tycker om att rita 
och tycker att det är roligt, detta kan man också använda sig av i intervjuer. Lenz Taguchi 
(1997) anser att genom dokumentation lär vi oss pedagoger att förstå hur barnen upplever och 
uttrycker sin omvärld. Hon menar att man ser vad barnet gör, säger och hur de uttrycker sig 
genom att filma och ta bilder. Via bilder kan barnen kommunicera sin kunskap och sina 
erfarenheter till pedagogen eller intervjuaren. I vårt arbete har barnen ritat och klippt vid ett 
av observationstillfällen (se observationsresultatet, tillfället 2).  

 

Intervju, avgränsning och urval av intervjupersoner 

De tre pedagoger som vi har intervjuat arbetar på två olika skolor, en från förskoleklassen, en 
från klass 1 och en från klass 4 i vår kommun. Dessa pedagoger har arbetat med 
fadderverksamhet i flera år och har massor av erfarenheter av den. Vi har också intervjuat nio 
barn, tre barn från klass 3 och sex barn från förskoleklass, två pojkar och sju flickor. I en 
intervjustudie anser Kvale (1997) att antalet intervjupersoner beror på undersökningens syfte. 
Han anser också att det finns plus och minus med hur för litet och för stort antalet personer är 
i en undersökning. Han menar att om antalet intervjupersoner är för litet så är det omöjligt att 
göra ett test om skillnader mellan grupper. Och om antalet intervjupersoner är för stort blir det 
svårt att detaljera hela tolkningar av intervjuerna. 
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Vi har bestämt oss att vi ska intervjua tre pedagoger som arbetar i två olika skolor for att 
sedan kunna jämföra hur de arbetar med fadderverksamhet. Skulle det ha visat sig att vi inte 
har fått svar på våra forskningsfrågor från dessa pedagoger och skolor hade fler intervjuer 
genomfört. Kvale (1997) menar att ”goda intervjupersoner är samarbetsvilliga och 
välmotiverade, de är vältaliga och kunniga” (s. 135). De valda pedagoger som vi intervjuade 
har arbetat länge med fadderverksamhet och har stor erfarenhet som de har delat med oss. 
Och att vi ansåg att med färre intervjuer får man fram ett bra resultat med vår studie.   

 

Enkät, avgränsning och urval av enkäter 

Patel och Davidson (2003) konstaterar att enkäter är tekniker för att samla information som 
bygger på frågor. Enkäter med formulär skickar man oftast via mejl, eller lämnar enkäten till 
den person som ska besvara frågorna. Patel och Davidson menar vidare att när man använder 
enkäter är det viktigt att det blir tydlig om deltagandet är anonymt eller inte, dvs. om det är 
konfidentiellt eller icke. Skillnaden mellan anonymt och konfidentiellt är att om en enkät är 
anonym, finns varken namn, nummer eller annan möjlighet till identifiering på den, kort sagt 
att vi inte vet vem vi har fått svar ifrån. Medan enkäten som är konfidentiell betyder att vi vet 
vem det är och att det bara är vi som har tillgång till de uppgifterna.     

Vi har skickat våra enkäter till sex skolor i vår kommun. Enligt Kvale (1997) ger enkäter ett 
snabbt resultat, han menar att det är snabbare att administrera, analysera och rapportera än 
intervjuundersökningar. Vi skickade våra enkäter med en förhoppning om att få ett snabbt 
svar från de olika skolorna. Patel och Davidson (2003) hävdar att det är viktigt att vi arbetar 
systematiskt, särskild vid enkäter, de menar att man ska vara noga med att utforma frågor och 
att se till att varje delområde för sig täcker alla synvinklar av frågeställningar, därför att 
enkäter ger ju inga chanser till utfyllnader. 

 

Observation, avgränsning och urval av observation 

Enligt Patel och Davidson (2003) måste observationen vara systematiskt planerad och 
informationen måste registreras systematiskt. Det finns två olika typer av observationer, 
strukturerad och ostrukturerad, dessa kan man också kalla systematisk och osystematisk. Patel 
och Davidson menar att strukturerade observationer är väl preciserade och detaljerade om 
vilka situationer och vilka beteenden som ska ingå i observationen. Medan ostrukturerade 
observationer enligt dem oftast används i utforskande syfte för att man ska kunna inhämta så 
mycket information som möjligt kring ett visst problemområde. Eftersom det inte finns någon 
tidigare forskning av fadderverksamhet och vårt syfte var att beskriva vad fadderverksamhet 
har för betydelse för barns lärande och lärarens uppdrag, så valde vi att observationen skulle 
vara så bred som möjligt. Därför valde vi ostrukturerad observation för att kunna registrera 
allt som hände i verksamheten och samtidigt kunna få relevant information.  

Vi bestämde oss för att vi ska göra våra observationer i två olika klasser med syfte att sedan 
kunna jämföra resultatet. Enligt Backman (1998) är observation en bra teknik om man vill 
veta något om verkligheten. Patel och Davidson (2003) menar att ”observation är en av de 
vetenskapliga teknikerna för att samla information” (s.87). Vi har pratat med två pedagoger 
som arbetar på två olika skolor för att få tillstånd att observera deras klasser under deras 
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fadderdag. Vidare förklaringen av vår observation kan man läsa under rubriken 
genomförande.    

Eftersom vi inte fick tillstånd att fota och intervjua alla barn så har vi inte tagit några bilder 
från vår observation. Vi har istället gjort en skriftlig observation, med detta menar vi att allt vi 
har sett och hört har vi skrivit ner. Med observationsmetoden kan man enligt Patel och 
Davidson studera beteenden och skeenden i ett naturligt sammanhang i samma stund som de 
inträffar. Kvale (1997) anser att genom observationer får man mer kunskap att studera 
människors beteende och deras samspel med sin omgivning. Backman (1998) påstår att 
observationen är en komplicerad process, han menar att tolkning och analysen av ett subjekt 
kan vara beroende på observatören. Medan Patel och Davidson pratar om nackdelar med 
observationsmetoden som att dessa är dyra och tidsödande.   

 

Genomförande 

Innan intervjuerna genomfördes formulerade vi intervjufrågorna utifrån vårt syfte. Sedan 
började vi funderade över hur vi skulle ta reda på det vi vill ge förståelse för. Efter att vi har 
läst om olika metoder, i Patel och Davidson (2003) kom vi fram till att vi skulle använda 
enkäter, observationer och intervjuer för att samla information. När vi hade bestämda metoder 
utformade vi intervjun och enkätens frågor (se bilaga). Därefter kontaktades intervjupersoner 
via telefon. Intervjupersonen informerades om att deltagandet var frivilligt och att vi har 
tystnadsplikt samt att de kommer att vara avidentifierade i vårt arbete. Trost(2005) i likhet 
med Kvale och Brinkmann (2009) hävdar att intervju personen måste informeras om att det 
råder tystnadsplikt för intervjun, att man inte måste svara på alla frågor och att intervjuande 
personen kan när som helst kan avbryta intervjun. Vidare poängterar Kvale och Brinkmann att 
det är viktigt att intervjuaren visar respekt för individen och ser till att den som blir intervjuad 
känner sig lugn och avslappnad under samtalets gång. Intervjupersonen måste känna sig 
hemma med tanke på att det är genom interaktion som kunskapen skapas och därmed 
påverkar vår förståelse. De tre intervjuerna som vi genomförde var på en förskoleklass, klass 
4 och i klass 1 där pedagogerna arbetade. Vid varje intervjutillfälle var vi två, den ena 
antecknade och den andra ställde frågor till den intervjuade pedagogen. Trost (2005) pratar 
om att det kan vara ett gott stöd att vara två vid intervjun. Han menar att två intervjuare kan 
ge ett bra resultat i en intervju med bättre och större informationsmängd. Enligt Nyberg 
(2000) är det en fördel att man är två forskare för då kan arbetet delas upp och minska 
arbetsbördan och detta underlättar också när man till exempel analyserar arbetet. Det är en 
fördel att vara två forskare så att man inte går miste om värdefulla data och information. Man 
kan också komplettera varandra genom att göra olika kopplingar som kan vara till fördel i 
arbetet. När vi intervjuade en pedagog i förskoleklassen lät vi den intervjuade läsa genom våra 
intervjufrågor för att skapa en ram kring samtalet. Vid intervjun använde vi en bandspelare för 
att underlätta för oss och för att vara säker på vad pedagogen hade svarat på våra frågor. 
Repstad (2007) hävdar att med två intervjuare bidrar det till en mer mångsidig tolkning och 
uppfattning av intervjun. Han menar att dessa två kan diskutera sina upplevelser av intervjun. 
Det andra intervjutillfället tog plats i klass 1 där respektive lärare och lärare i klass 4 fick 
besvara våra intervjufrågor. Vi använde öppna och direkta frågor, för enligt Trost (2005) är 
det bra att man ställer öppna frågor. Han menar att för att lyckas med detta krävs en god 
förståelse och att intervjuaren har tänkt igenom vad som är viktigt att ta reda på så att man får 
de svar man vill ha. Vidare menar han att man ska undvika indirekta frågor utan man ska 
ställa direkta frågor. Det ska inte heller vara två frågor i en, utan specifika och konkreta 
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frågor. Utifrån vår erfarenhet då vi intervjuade pedagogen har vi sett att när den intervjuade 
hade intervjufrågorna på ett papper framför sig, var det lättare för oss intervjuare att ställa 
följdfrågor som underlag i vårt syfte. 

Vi började vårt arbete genom att vi formulerade våra enkätfrågor som sedan skickades till 
olika skolor i Kalix via e-post. Frågorna hade vi arbetat fram för att få svar på våra 
frågeställningar. Vi hade tio enkäter som skickades ut till respektive skolor. När två veckor 
passerat utan respons från skolorna bestämde vi oss att besöka dessa skolor och ta med våra 
enkätfrågor till dem som vi ville ha svar från. Av dessa tio skolor valde vi att bara besöka sex 
skolor därför att vi ansåg att dessa räcker för att få en relevant information till vårt arbete. Vi 
lämnade enkäterna till skolorna och bestämde en tid när vi skulle komma och hämta dem. 
Veckan efter hämtades enkäterna och två av dessa sex enkäter valdes bort på grund av att de 
inte hade fadderverksamhet. Resten av enkäter har vi bearbetat för att komma fram till ett 
relevant resultat. 

Vid starten för respektive observation var vi och tittade på vad barnen gjorde när de hade sina 
fadderdagar. Vi har sett bland annat hur barnen lekte och samspelade med varandra. Som 
observatörer använde vi papper och penna för att kunna anteckna alla händelser som barnen 
var med om. Enligt Patel och Davidsons (2003) är observationer framförallt användbara när 
man ska samla information inom områden som berör beteenden och skeenden i naturliga 
situationer. Med ordet "beteende" i detta sammanhang menar författarna att det handlar inte 
bara om fysiska handlingar utan även verbala yttranden, relationer mellan individer, 
känslouttryck och liknande.  

 

Etiska aspekter  

Vi inleder denna del med att förklara hur ”intervjuaren skall förstå den intervjuades 
bevekelsegrunder, känslor, sätt att tänka och sätt att handla eller bete sig” (Trost, 2005, s. 33). 
Enligt Trost (2005)  är det viktigt att komma fram till hur personen tänker, resonerar, känner, 
handlar osv. och att man ska förstå hur personens situation nu i förhållandet till hennes eller 
hans tidigare erfarenheter. Som intervjuare försöker man förstå den intervjuade dvs. att man 
sätter sig in i den intervjuades sätt att tänka, därför att i varje individ har man olika sätt att 
resonera och känna. När det gäller känslor, beteende och handlingar förklarar Trost att oavsett 
vad intervjuaren känner för den intervjuades åsikter och beteende, så måste intervjuaren 
kunna känna empati och sympati till den intervjuade. Trost poängterar också att det är alltid 
lättare om man inte känner avsmak eller antipati för den man intervjuar eller till de åsikter 
som kan komma fram. Det är viktigt att kunna behålla ett objektivt synsätt utan att påpeka 
eller komma med egna åsikter.  

Under vår intervju med pedagoger har vi tystnadsplikt. Detta har vi också lärt oss under vår 
praktik. Trost betonar att direkt när man startar intervjun skall man upplysa om 
konfidentialitet. Det innebär att ingen kommer att kunna få ta delen av intervjun och att löften 
som intervjuaren har angivit måste hållas. Kvale (1997) framhåller att konfidentialitet i 
forskningen betyder att den privata information som framkommer inte kommer att redovisas i 
studien. Patel och Davidson (2003) förklarar vad konfidentiell betyder när man undersöker en 
studie genom enkätundersökning. Enligt dem är det endast undersökaren som har nyckeln till 
privat information man får under studien. Var intervjun ska genomföras är också viktigt. 
Enligt Trost, skall miljön vara så lugn som möjligt, några utomstående skall inte finnas och de 
intervjuade skall känna sig trygga och bekväma.  
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Trost hävdar att könstillhörigheten som intervjuare är inte det viktigaste utan hur bra 
intervjuare man är. Dock vill han poängtera att det kan vara en fördel att intervjuaren och den 
intervjuade är olikkönade. Men samtidigt menar Trost att med ”samkönade par av intervjuare 
och intervjuad finns risken att man tar alltför mycket för givet” (Trost, 2005, s. 45).  

Vid intervjun valde vi att intervjua tre pedagoger vid två tillfällen. Trost (2005) påpekar att 
det finns risk när man har två intervjuare, att det kan kännas som något slags maktövergrepp 
så vi tolkar honom som att man i detta fall ska undvika detta. Vidare menar han att två 
intervjuare är lämpligt endast för de som är otränade intervjuare som behöver stöd från de 
som kallat ”expert” intervjuare. Trost poängterar också att man också ska undvika att 
intervjua flera personer samtidigt. Enligt honom är det vanligen de tystlåtna som inte kommer 
till tals och de pratsamma tar över. Han menar vidare att när man tystar ner den pratsamma 
personen blir atmosfären för intervjun inte bra, då blir stämningen lätt spänd.  

Utseende och beteende är också viktigt vid intervjun. Trost (2005) betonar att intervjuaren ska 
vara ”hel och ren”, med detta menar han att intervjuaren ska vara rimligt klädd. Detta innebär 
att klädseln som intervjuaren ska använda inte skall vara störande utan han eller hon ska vara 
presentabel i intervjuades ögon, så att han eller hon blir trovärdig. Man ska också vara noga 
att välja vilka smycken och andra attiraljer som ska användas vid intervjun. Man ska också 
vara uppmärksam med språket eller uttryck som ska använda vid intervjun. Svordomar skall 
aldrig användas av intervjuaren. Trost föreslår att man ska träna sin roll som intervjuare 
genom att göra provintervjuer med användning av videobandspelare och kamera och sedan se 
och lyssna till dem. Med detta lär man sig mycket menar han.  

Analys av insamlat material 

Papper, penna, bandspelare och mobiltelefon är de metoder som vi har använt under arbetets 
gång. Enligt Kvale och Brinkmann (2009) är vanligaste datainsamlingsmetoderna bandspelare 
eftersom den används för att dokumentera en intervju och detta gör att intervjuaren kan 
fokusera på samtalet som genomförs. Trost (2005) menar att det finns för- och nackdelar med 
att använda inspelning vid en intervju. Det som kan vara nackdelar är att det tar tid att lyssna 
igenom banden, man spolar dem fram och tillbaka för att hitta vissa delar. Fördelarna av att 
använda sig av inspelning är att man kan lyssna noga till tonfall och ordval. En annan fördel 
med att använda inspelning är att man inte behöver anteckna hela tiden utan intervjuaren kan 
koncentrera sig på frågorna och svaren. Enligt Repstad (2007) blir det lättare för intervjuaren 
att uppfatta de budskap som förmedlas när man inte behöver anteckna hela tiden. Han menar 
att det är en fördel att använda sig av inspelning för att synliggöra de delar av intervjun som vi 
tidigare inte har uppfattat.  

Efter att intervjuerna var genomförda har vi transkriberat våra inspelade intervjuer och 
bearbetade resultatet som vi fått fram. Enligt Kvale och Brinkmann (2009) innebär 
transkribera att transformera. Med detta menar de att man ändrar från en form till en annan det 
vill säga från ett talat språk till en nedskriven intervju. Första bearbetning av materialet 
transkriberade vi pedagogernas svar utifrån inspelningen som genomfördes vid intervjun 
sedan läste vi igenom enkätsvaren samt anteckningar från vår observation och bearbetade 
detta. Enligt Trost (2005) har intervjuarens minne stor betydelse vid transkribering av vad 
som sades eftersom det underlättar sökarbetet efter viktig data för analysen. Kvale och 
Brinkmann (2009) nämnde om meningstolkning. Med denna menar de att forskaren tolkar 
intervjun eller den som ska undersökas från sitt eget perspektiv. Men vi tycker att det är 
viktigt att forskaren har ett fördomsfritt förhållningssätt gentemot intervjupersonens svar så att 
man inte tolkar med sina egna åsikter. Allt utskrivet material har vi bearbetat ordagrant och 
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den inspelade intervjun har vi lyssnat igenom noga flera gånger om för att vara säker på vad 
som sades. Vi har sorterat och markerat materialet efter det vi ansåg vara viktigt gentemot 
studiens syfte och forskningsfrågor. Det som ansågs som oviktigt för våra frågeställningar 
valdes bort. Kvale (1997) hävdar att man behöver rensa bort onödig information såsom 
upprepningar samt de delar som inte tillhör ämnets sammanhang. Trost (2005) poängterar att 
den kvalitativa intervjun är ofta tidskrävande för forskaren eftersom det ger ofta ett kompakt 
material att arbeta med. Vi har allt eftersom under arbetets gång diskuterat och tagit del av 
varandras uppfattning utifrån utförda intervjuer och läst igenom de enkätsvar som har fått, för 
att ta del av all information samt kunna urskilja mönster, likheter och skillnader utifrån 
pedagogers svar. De material vi har använt i vårt arbete har vi kunnat samla information och 
lyckades få de svar vi behöver och därmed fått ett resultat till våra forskningsfrågor. 

 

 
5. Resultat  

 

Resultaten nedan kommer att belysa studiens syfte att beskriva vad fadderverksamhet har för 
betydelse för barns lärande och lärarens uppdrag. Resultatet som framkommit genom 
observationer, enkäter och intervjuer presenteras. I strävan av att skapa en tydlig överblick 
presenteras först intervjun med tre pedagoger som vi har gjort i två olika skolor. Därefter 
presenteras enkäterna och till sist presenteras resultatet av våra observationer.   

 

Resultatet av intervjuerna med pedagogerna intervju 

Under vår intervju har vi förberett tretton frågor (se bilaga) för att samla all information som 
finns tillgänglig för att djupare studera fadderverksamhetens betydelse för skolan. Flera skolor 
i Kalix kommun har fadderverksamhet men inga pedagoger som kan berätta när och vem som 
har startat fadderverksamheten. Pedagogerna som vi har intervjuat har berättat att när de 
började arbeta i sina respektive skolor hade de redan fadderverksamhet. På grund av att detta 
var den första gången som någon ingående har studerat fadderverksamhet så tänkte vi att 
noggrannhet är ett måste för att förklara vad vi kom fram till under vår intervju. I 
nedanstående figur framgår de frågor vi har ställt till de pedagoger som vi har intervjuat. 
Frågorna och svaren presenteras i tur och ordning efter figur 1. 
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Figur 2. I figuren presenteras de intervjufrågor som har ställts till de tre intervjuade pedagogerna. 

 

Resultatet här nedan visar pedagog 1:s svar från skola A i den vänstra kolumnen och pedagog 
2 och 3:s svar från skola B i den högra kolumnen.  

1. Vad innebär ordet fadderverksamhet för er? 

 

 

 

 

                    

  

Pedagog 1 

Pedagog 2 

Pedagog 3 

1. Vad innebär ordet fadderverksamhet 
för er? 

2. Vilket är syftet med er 
fadderverksamhet? 

3. Hur upplever du fadderverksamhet i 
din skola? 

4. Vad gör barnen när de har sina 
fadderdagar? 

5. Vad kan barnen lära sig av 
fadderverksamhet? 

6. Vilka förmågor anser ni att barnen kan 
utveckla genom fadderverksamheten? 

7. Vad är fördel respektive nackdel med 
fadderverksamhet? 

8. Hur samarbetar ni med föräldrarna 
angående fadderverksamheten? 

9. Hur ofta har ni fadderdag? 
10. Vem väljer barn som ska bli fadder? 
11. Hur väljer ni barn som ska bli fadder 

till fadderbarn? 
12. Kan du berätta om mobbning i er skola 

före och efter införandet av 
fadderverksamhet. 

13. Vad är ditt uppdrag som lärare i 
fadderverksamheten?  

 

Att de barnen som ska börja i 
förskoleklass ska känna sig trygg 
och att faddrarna känner sig 
ansvariga för sina fadderbarn.  

Att barnen ska lära känna 
varandra, ha bra relationer, 
hjälpa varandra och leka 
tillsammans.   
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2. Vilket är syftet med er fadderverksamhet? 

 

 

 

 

 

 

3. Hur upplever du fadderverksamhet i din skola? 

 

 

 

 

 

 

4. Vad gör barnen när de har sina fadderdagar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Vad kan barnen lära sig av fadderverksamhet? 

 

 

 

 

 

Syftet är att få en trygg tillvaro 
när de börjar i förskoleklassen.  

Syftet är att känna sig trygg och 
att utvecklas deras sociala 
förmågor.  

Positivt! Det finns inget negativt 
med fadderverksamhet. 

 Mycket positivt!  Att det är en bra 
fungerade verksamhet. Bra för 
barnen och bra för oss som ser att 
barnen får en lugnare atmosfär i 
klassrummet.  

På hösten vid skolstarten har vi 
utflykt till skogen, faddrarna och 
fadderbarn håller händerna, de går 
tillsammans till badhuset, och 
faddrarna hjälper fadderbarn med 
allt i badhuset, de äter tillsamman, 
de leker, läser och pysslar.  

De leker, spelar, målar eller ritar 
och läser tillsammans. 

De kan lära sig att ta hand om 
och vara rädda om varandra, visa 
empati, att lyssna, att respektera 
och visa hänsyn.    

De lär sig att ta ansvar, har mera 
kontakt med varandra t.ex. de 
blir bra kompisar särskilt när de 
leker under rasten. 
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6. Vilka förmågor anser ni att barnen kan utveckla genom fadderverksamheten? 

 

 

 

 

 

 

7. Vad är fördel respektive nackdel med fadderverksamhet? 

 

 

 

 

 

 

8. Hur samarbetar ni med föräldrarna angående fadderverksamheten? 

 

 

 

 

 

 

 

9. Hur ofta har ni fadderdag? 

 

 

 

 

 

 

Barnen kan utveckla sin trygghet 
och sitt ansvarstagande. 

Barnen utvecklar sin sociala 
kompetens, de lär känna andra 
barn i olika åldrar.  

Det finns inga nackdelar med 
fadderverksamhet utan bara 
fördelar. 

Jag har skickat brev till föräldrarna 
och informerat dem innan 
skolstarten. Jag har alltid sagt åt 
dem att dem är välkomna att delta 
när vi har fadderdag, men hittills 
har inga föräldrar gjort det.  

Föräldrarna har fått information om 
fadderverksamhet från oss, och det 
finns inget annat samarbete. Det är 
vi två pedagoger som samarbetar 
för att få en bra fungerande 
fadderverksamhet.  

En gång i veckan, alltså varje 
tisdag, det är faddrarna som 
kommer ner hit till vårt klassrum 
och tar hand om deras fadderbarn. 

En gång i veckan, men just nu har 
vi slutat med fadderverksamhet, vi 
har det bara i början av höst 
terminen, vi tycker att barnen 
redan har nått målet så vi tycker 
att det räcker. 
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10. Vem väljer barn som ska bli fadder? 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Hur väljer ni barn som ska bli fadder till fadderbarn? 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Kan du berätta om mobbning i er skola före och efter införandet av fadderverksamhet. 

 

 

 

 

 

 

 

Jag och min kollega i klass 3, det 
är vi som har bestämt att vi ska 
ha fadderverksamhet. 

Vi, vår klass som har 
fadderverksamhet tillsammans. 

Pedagog 2: Jag har frågat min 
kollega (Pedagog 3) om vi kan ha 
fadderverksamhet därför att hon 
har fått mina gamla elever och jag 
har saknat de. 

Det är faktiskt ett av våra syften 
varför vi har fadderverksamhet, 
vi vill att barnen ska undvika 
bråk i vår skola.  

Svårt att säga, vi har inte något problem 
med mobbning här i vår skola. Men det 
kan hända att fadderverksamhet 
förhindrar mobbningen därför att barnen 
har mer koll när de är på rasten. 
Exempelvis mina barn har samma rast 
tider med sina faddrar.  

Vi har fått information om 
barnen som ska börja på 
förskoleklass från deras förskola, 
så vi vet vilka barn som ska bli 
fadder till ett visst barn. Ibland 
får ett fadderbarn två faddrar 
t.ex. om barnet har ADHD. 

Vi matchar barnens personligheter, 
det betyder att om ett barn är lite 
orolig så får hon eller han en lugn 
fadder. Detta ger en bra balans och 
harmoni i gruppen. Om barnen inte 
fungerar bra tillsammans måste 
barnet bytas ut.   
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13. Vad är ditt uppdrag som lärare i fadderverksamheten?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultatet av barnintervjuerna 

Vi har bestämt oss att intervjua faddern tillsammans med sitt fadderbarn samtidigt. Resultatet 
vi presenteras har vi sammanfattat, därför att vi tycker att det blir lättare att ge en uppfattning 
med hela sammanhanget. Det betyder också att faddrar har gemensamma svar och fadderbarn 
har likadana svar. Barnintervjuerna har vi gjort bara på en skola som har fadderverksamhet i 
förskoleklass, deras faddrar är från klass 3 i samma skola. Nedanstående figurer visar de 
frågorna (se även bilaga) vi har frågat till de tre faddrarna och de sju fadderbarnen. 

 

Figur 3. Figur två visar de frågor som vi har ställt till faddrar och fadderbarn. Faddrarnas svar finns på den 
vänstra sidan och fadderbarnens svar på den högra sidan.  

1. Vem är din/ditt 
fadder/fadderbarn?  

2. När har du träffat din/ditt 
fadder/fadderbarn? Berätta hur 
det känns att träffa din/dit 
fadder/fadderbarn.  

3. Vad gör ni tillsammans? 
4. Vad brukar ni prata om? 
5. Vet du varför du har en/ett 

fadder/fadderbarn här i skolan? 
6. Har du lärt dig någonting från 

din/ditt fadder/fadderbarn? 
7. Kan du berätta för mig den 

roligaste lek (aktivitet eller dag) 
ni har gjort tillsammans och 
varför tycker du att det är den 
bästa av alla… 

Fadderbarn 

Fadder 

Vårt uppdrag är att kunna 
planera och organisera hela 
fadderverksamheten, vara noga 
när det gäller att matcha barnen, 
stödja och guida dem så dem kan 
blomma ut.  

Det är mitt uppdrag att se till att barnen 
är trygga och att samspelet mellan dem 
fungerar bra. Det är också viktigt att 
hjälpa, guida och stödja barnen när dem 
har fadderdag, men man måste också ge 
barnen möjlighet att få bestämma själv 
t.ex. att välja vilka aktiviteter de vill 
göra tillsammans.  
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Faddrarnas svar finns på den vänstra sidan och fadderbarnens svar på den högra sidan. På den 
första frågan har barnen berättat namnet på deras fadderbarn respektive faddrar. Fråga 
nummer två har faddrar och fadderbarn svarat på samma sätt: 

 

 

 

  

 

 

                        

         

Vad gör ni tillsammans? 

 

 

 

 

 

 

Vad brukar ni prata om? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

När de besökte oss i 
somras innan 
sommarlov. Det känns 
roligt och skönt! 

När vi var på besök 
första gången här i 
skolan. 

Det känns bra och 
roligt! 

Leker 
Läser saga 
till mitt 
fadderbarn 

Äter tillsammans vid 
lunchen 

Spela spel 
och bygga 
lego 

Pysslar  

Vi brukar fråga 
de om hjälp. 

Vi gillar att 
hjälpar dem.  

Det är olika… ibland 
pratar vi om vem 
som ska välja spel, 
lek, sagobok osv. 
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Vet du varför du har en/ett fadder/fadderbarn här i skolan? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Har du lärt dig någonting från din/ditt fadder/fadderbarn? 

Denna fråga tyckte faddrarna var väldigt svår att besvara, därför att de har uppfattningen att 
det är de som ska lära fadderbarnen saker. Faddrarna var väldigt fundersamma över detta.  

 

 

 

  

 

 

 

Kan du berätta för mig den roligaste lek (aktivitet eller dag) ni har gjort tillsammans och 
varför tycker du att det är den bästa av alla… 

 

 

 

 

 

 

 

För att hjälpa dem när de 
kommer i en ny skola. 
Det är också att när de 
kommer hit så känner de 
redan några barn. 

För att någon som 
kan vara våra 
kompisar och leka 
med. Samt någon 
som kan hjälpa oss 
i skolan.  

 

Vi har lärt oss att rita och måla 
olika saker, spela olika spel, leka 
med olika leksaker, pyssla, lyssna 
på sagobok och hämta mat vid 
lunchen samt ställa tallrikar och 
bestick i köket   

Spela 
tillsammans! 

Leka 
tillsammans! 

Jaga, springa, 
gömma sig och 
överraska någon. 
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Sammanfattning av pedagoger - och barnintervju  

De tre pedagogerna anser att fadderverksamhet är en bra och positivt aktivitet i deras skola. 
De tycker att barnen känner sig trygga i skolan när man har fadderverksamhet. Att barnen får 
utveckla sina sociala förmågor. Det visar sig också att vikten av stödkamrater är viktigt i en 
skola, särkilt för småbarn som ska börja i en ny skola. Man kan också konstatera att syftet 
med fadderverksamhet är att barnen ska känna sig trygga i skolan, ha bra relationer med andra 
barn, och att undvika bråk med andra. Pedagogerna tycker också att samarbeta med kollegor 
är dem bästa vägen att nå målet i fadderverksamhet. Och att deras uppdrag som pedagog är att 
hjälpa, guida och stödja barnen i fadderverksamheten. 

Faddrarna lär sig att ta ansvar och tar hand om sina fadderbarn. Det visar också i resultatet att 
barnen har roligt att vara tillsammans med alla aktiviteter de har hittat på. Att de har ett bra 
samspel och kommunikation med varandra. Fadderbarn tycker att det är bra att ha faddrar som 
kan hjälpa de när de behöver hjälp, att leka, måla, rita, pyssla och läsa sagor med.    

 

Resultatet av enkäter 

Enkäterna har vi lämnat till sex skolor i vår kommun (se bilaga). Vi fick tillbaka sex enkäter 
efter en vecka. Av sex enkäter var det fyra skolor som hade fadderverksamhet, två skolor hade 
ingen. Resultatet av den här enkäten fokuseras mest på de fyra skolor som har 
fadderverksamhet. Vi kommer att redovisa alla sex skolor senare i vår 
resultatsammanfattning.   

Resultatet av enkäter presenteras med tabeller för att få ett bra strukturerat utseende och klar 
förståelse av svaret för varje fråga. Och i varje tabell har vi skrivit kommentar för att förklara 
mer vad vi har kommit fram till med vårt enkätresultat.  

 

Tabell 1. Har ni fadderverksamhet i er skola?  

Om nej, varför inte? 

Skola 1 Skola 2 Skola 3 Skola 4 Skola 5 Skola 6 

Ja Ja Ja Ja Nej Nej 

Kommentar: Tabellen ovanför visar att fyra skolor har fadderverksamhet och skolan 5 och 6 
har inga men på enkäten har de svarat och förklarat varför ingen fadderverksamhet 
förekommer i deras skola. Nedanstående förklaringar hade de skrivit på enkäten.  

Skola 5 har skrivit: 

Finns ingen tid för samplanering mellan pedagoger och de olika stadierna emellan. Ingen som 
tagit ansvar för fadderverksamhet. Vi har bytt ledning flera gånger de senaste åren. Vi har 
också slagit samman 3 skolor. Det finns alltid hot om indragningar av pedagoger och pengar. 
Alla verkar ha fullt upp med sin klass och sin verksamhet. Personligen tror jag på 
fadderverksamhet för ett bra samarbete pedagoger och elever emellan och förståelse.  
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Skola 6 har skrivit: 

Personalen är ej eniga. Har arbetat med det tidigare.  

 

Tabell 2. Vad innebär ordet fadderverksamhet för er? 

Skola 1 Skola 2 Skola 3 Skola 4 

Samarbetsform med 
bara ”vinnare”. 
Positivt för både 
faddrar och 
fadderbarn.   

Att barnen i skolan 
ska lära sig och 
samarbeta även 
utanför sin egen 
klass. Äldre elever 
tar hand om och 
känner ansvar för 
yngre elever. 

Jag tycker att 
fadderverksamhet 
kan liknas vid 
kamratstödjare. Ökat 
nätverk i skolan.  

En fadder dvs. en 
äldre elev tar hand 
om vägleder yngre 
elever. 

Kommentar: Med denna tabell ser man bara de positiva saker som barnen kan utveckla under 
deras skolresa. Man kan också konstatera att barnen får stöd från andra barn och inte bara från 
pedagogerna. 

 

Tabell 3. Vilket är syftet med er fadderverksamhet? 

Skola 1 Skola 2 Skola 3 Skola 4 

Stöd vid inskolning 
på hösten. Känna sig 
trygg med äldre 
elever i skolan. De 
äldre får tar ansvar 
för de yngre.   

Äldre hjälper yngre, 
entreprenörskap, lära 
känna varandra. 
Ansvarstagande.   

Att eleverna lär 
känna varandra över 
åldersgränser. Ge 
ökad trygghet, bättre 
socialt samspel. 

Öka tryggheten vid 
stadieövergångar från 
förskola - 
förskoleklass.   

Kommentar: Man kan konstatera att tryggheten ökar när man har fadderverksamhet. Och att 
eleverna lär sig ha ansvar, lära känna varandra samt utvecklar sina sociala förmågor.   

 

Tabell 4. Vad krävs för att bli fadder? 

Skola 1 Skola 2 Skola 3 Skola 4 

Inget speciellt – men 
om uppgiften kan 
väntas bli svår att 
genomföra kan man 
få vara två faddrar 
till en 6-åring.  

Alla äldre elever har 
fått prova på att vara 
fadder. 

Kanske lite av 
ledarskapsförmåga? 

Åk.3 är faddrar för 
förskoleklassen. De 
får en eller två 
faddrar per elev 
beroende på antalet i 
gruppen. 
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Kommentar: Resultatet visar att lite ledarskapsförmåga behövs för att bli fadder. Och att i 
några situationer hade de två faddrar till ett fadderbarn. Förutom det finns det inga mer 
speciella behov för att bli fadder till ett fadderbarn.  

 

Tabell 5. Hur upplever du fadderverksamhet i din skola? 

Skola 1 Skola 2 Skola 3 Skola 4 

Positivt! Att vi använder den 
alldeles för lite. 

Positivt! Även om 
alla klasser inte 
kommit igång med 
detta under hösten. 
Hoppas att vi under 
våren lyckas med 
detta. 

Den fungerar mycket 
bra. Vi har aktiviteter 
regelbundet med 
3:orna samt sitter vid 
lunch tillsammans 
med resp. fadder. 

Kommentar: Fadderverksamheten är en positiv verksamhet i en skola enligt vår enkätstudie, 
även om de inte använder den så ofta.  

 

Tabell 6. Hur påverkas du av fadderverksamhet som lärare? 

Skola 1 Skola 2 Skola 3 Skola 4 

Det blir mer 
samverkan med 
3:orna. På rasterna 
träffar barnen ofta sin 
fadder och kan leka 
tillsammans. Jag har 
möjlighet att ta emot 
den blivande f-
klassen på besök när 
faddrarna tar hand 
om ”sina barn”. 

Från början kräver 
det mycket av mig 
som lärare efterhand 
klarar eleverna sig 
bättre. 

Positivt! Det är en 
glädje att se elever i 
blandade åldrar i 
olika aktiviteter. 
Hjälpa och stödja 
varandra.  

Eleverna i åk.3 är bra 
förebilder för våra 
sexåringar, de sprider 
en lugn gemenskap, 
visar hur man ska 
göra osv. det ger mig 
som lärare en hjälp 
med barnen. 

Kommentar: Tabellen visar att pedagogerna inte behöva stressa för att göra någonting annat 
utan de får hjälp från faddrarna. Det visar sig också att fadderverksamheten förenklar 
pedagogernas roll genom att eleverna eller barnen klarar sig själva, hjälper och stödjer 
varandra och sprider en lugn atmosfär i klassrummet.  
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Tabell 7. Vad gör barnen när de har sina fadderdagar? 

Skola 1 Skola 2 Skola 3 Skola 4 

Deltar i aktiviteter i 
åldersblandade 
grupper t.ex. ute -
matte, naturstudier, 
badhusbesök, 
sagoläsning/skrivning. 
3:orna introducerar 6-
åringarna i matsalen 
vid deras besök innan 
skolstart. 

Läser, filosofiska 
promenader, 
temadagar och 
pyssel. 

De äldre eleverna 
läser för de yngre, 
spelar spel, har 
matematik, sagor, 
uteaktiviteter etc. 

Ex. på aktiviteter, 
skogsutflykt och 
plocka bär, FN dag: 
med sång, dans och 
skapande. Bad, 
utelekar, de läser  

Egna sagor för 
sexåringarna. 

Kommentar: I fadderverksamheten gör barnen olika aktiviteter tillsammans. Under dessa 
aktiviteter kan man konstatera att barnen leker inte bara utan de gör annat också som har med 
skolan att göra exempelvis studiebesök, utflykter och temadagar. Och att det visar sig att 
dessa aktiviteter utgår från läroplanens mål.  

 

Tabell 8. Vad barnen kan lära sig av fadderverksamhet? 

Skola 1 Skola 2 Skola 3 Skola 4 

Samarbete och 
ansvar 

Se fråga nr.2 

 

(Äldre hjälper yngre, 
entreprenörskap, lära 
känna varandra. 
Ansvarstagande).   

Barnen tillför 
varandra kunskaper 
särskilt i 
kamratrelationer  

Barnen ser och lär av 
de äldre. De blir 
trygga och lugna. 
Särskilt stor 
betydelse har 
fadderverksamheten 
vid skolstarten och 
en bit in på höst 
terminen. Vid 
utflykter har de 
någon att hålla 
handen. På rasterna 
kan de få hjälp och 
även leka med 
faddrarna. 

Kommentar: Tabellen visar sig att barnen lär sig att samarbeta, lär känna varandra och blir 
kompis, att de blir ansvariga och trygga.  
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Tabell 9. Vilka förmågor anser ni att barnen kan utveckla genom fadderverksamheten? 

Skola 1 Skola 2 Skola 3 Skola 4 

De blir tryggare i 
sociala situationer 
med barn i olika 
åldrar. 

Ansvarstagande och 
lyfter självkänslan. 

Lyssna, respektera, 
ge och ta 
instruktioner. 

Kontakten med äldre 
elever är viktig för 
att få trygghet på 
skolan. Att lära 
känna varandra gör 
att man får 
förtroende och inte 
behöva känna rädsla 
för äldre. 

Kommentar: I denna tabell ser man att tryggheten, sociala relationer, koncentration genom att 
lyssna, ansvarstagande, respekt och självförtroendet är de förmågor som barnen kan utveckla 
genom fadderverksamheten. 

 

Tabell 10. Vad är fördel respektive nackdel med fadderverksamhet? 

Skola 1 Skola 2 Skola 3 Skola 4 

Fördel: skapar 
trygghet.  

Nackdel: kräver 
samplanering – svårt 
att hitta gemensam 
tid som passar alla. 

Nackdel: svårt 
schemamässigt. 
Fördel: alla lär känna 
alla. 

Fördelarna är det 
som jag har beskrivit 
om 
fadderverksamhet. 
Inga nackdelar! 

En viss tid för 
planering krävs för 
att 
fadderverksamheten 
ska bli bra. Svårt att 
hitta den tiden! 

Kommentar: Man kan konstatera att fadderverksamhet har bara positiva fördelar och inga 
nackdelar när det gäller barnen. Nackdelen som påpekas i detta resultat är för pedagogernas 
del. 

 

Tabell 11. Hur samarbetar ni med föräldrarna angående fadderverksamheten? 

Skola 1 Skola 2 Skola 3 Skola 4 

Info. På 
föräldramötet. 

Inget samarbete. Vi informerar vilka 
som är barnens 
faddrar. De är alltid 
välkomna att delta 
om de så vill. 

Vi informerar 
föräldrar om 
fadderverksamheten 
innan skolstart 
genom att skicka 
brev. De har tyckt att 
det fungerat bra. 
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Kommentar: Det finns inget samarbete med föräldrarna angående fadderverksamhet, utan 
pedagogerna informerar föräldrar på föräldramötet och genom att skicka brev. Men 
pedagogerna stänger inte dörren för de föräldrar som är intresserad att delta i 
fadderverksamheten. 

 

Tabell 12. Hur ofta har ni fadderdag? 

Skola 1 Skola 2 Skola 3 Skola 4 

När tillfälles ges En gång/månad Varannan vecka Varierar från en 
gång/vecka i början 
av höst termin och 
sedan en 
gång/månad. 

Kommentar: I denna tabell ser man hur ofta deras respektive skolor genomfört 
fadderverksamheten.  

 

Sammanfattning av enkätresultat 

Enkäterna visar att fadderverksamheten är positiv för både elever och pedagoger. Att 
eleverna/barnen lär sig en hel del från fadderverksamhet. Och att pedagogerna har möjlighet 
att samarbeta med varandra genom att samplanera fadderverksamheten. Det visar sig att 
tryggheten i skolan har ökat genom att barnen känner sig trygga särskilt vid skolstarten. 
Fadderverksamheten ger barnen möjlighet att samspela med varandra och öka sina sociala 
förmågor. Att nya elever har förtjänat nya kamratkompisar. Att barnen får lära känna, hjälpa 
och stödja varandra. Det visar sig också i enkäterna att det finns några nackdelar i 
fadderverksamheten, det är att det är svårt att hitta tid som passar till alla för att 
fadderverksamheten ska bli en fungerande verksamhet. Detta gäller bara för pedagogerna, när 
det gäller barnen så är det ingen av de fyra skolorna som har sagt att det finns nackdelar utan 
resultatet visar bara fördelar till barnen. Information om fadderverksamhet har föräldrarna fått 
vid skolstarten, och enkätresultat visar att inga föräldrar har varit inblandade även om de är 
välkomna att delta. Man behöver inte ha fadderverksamhet så ofta, enligt resultatet man kan 
göra detta från en gång per vecka till en gång per månad, detta kan räcka för barnen att få 
massor av kunskaper av varandra.  

 

Resultatet av observationerna 

Vi har genomfört observationer vid tre olika tillfällen. Vi har observerat två olika klasser. Vid 
två tillfällen observerades en förskoleklass, förskola A i cirka en timme. Vid det tredje 
observationstillfället observerades en klass 1 vid skola B i trettio minuter. I skola A har 
förskoleklass och klass 3 samarbetet med fadderverksamhet. Vi har observerat klass 1 
tillsammans med klass 4 vid skola B.   
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I denna del presenteras vi hur vi har sett dessa klasser under deras fadderdag. Observationerna 
var inte strukturerade utan de var spontana och vi fick ta de tillfällen som gavs.  Vi utgår 
också från våra egna upplevelser under den dag vi har observerat.  

 

Tillfälle 1 

Den här dagen skulle barnen/elever i skola A åka buss till badhuset. Innan de skulle åka buss 
så samlade läraren alla barn (faddrarna och fadderbarnen) i klassrummet för att berätta att 
faddrarna skulle ta hand om sina fadderbarn, att de skulle visa vad fadderbarnen skulle och 
samt de skulle hjälpa fadderbarnen att klara olika saker under hela badhusets resa. Faddrarna 
hjälpte sina fadderbarn att klara åka buss, byta kläder och duscha själv. Efter badhuset åt 
faddrarna och fadderbarn lunch tillsammans. Faddrarna hjälpte sina fadderbarn att hämta 
maten, ställa undan tallrikar, bestick och glas i köket för att husmor sedan skulle diska dem. 
Efter lunch var det dags att ha rast, faddrarna och fadderbarnen gick ut och lekte tillsammans 
på skolgården. Efter rasten gick de in och gjorde olika aktiviteter inne i klassrummet.  

 

Tillfälle 2 

Vid detta tillfälle var vi på skola A igen och observerade förskoleklassen tillsammans med 
deras faddrar från klass 3. Den här dagen hade pedagogen bestämt en temadag. Temat var 
julen, eleverna fick bestämma vad de ville göra, de fick använda olika material som läraren 
tagit fram och lagt på bordet. Faddrarna och fadderbarnen fick pyssla, måla, rita och klippa. 
Faddrarna hämtade sina fadderbarn och bestämde sig för vad de skulle göra, efter att de fått 
materialet de behövde satt de på var sin plats och började arbeta tillsammans. Vi gick runt och 
studerade barnen, man hörde att de kommunicerade med varandra, faddrarna hjälpte 
fadderbarnen att klippa eller klistra. Man såg att fadderbarnen tittade noga vad faddrarna 
gjorde. Att lära sig koncentrera sig uppenbart i denna situation. Faddrarna visade sig stolta 
över att hjälpa deras fadderbarn. Medan fadderbarn hade roligt och var glada har de lärt sig 
nya saker från deras faddrar.    

 

Tillfälle 3 

Denna dag var vi på skola B. Klass 1 har sina faddrar från klass 4. När faddrarna kom till 
klass 1:s klassrum tog de var sitt fadderbarn. Faddrar och fadderbarnen valde en aktivitet, det 
var fadderbarnen som fick bestämma först vilken aktivitet de skulle göra tillsammans och 
sedan var det faddrarnas tur. Barnen var placerade ganska brett dvs. på olika håll i 
klassrummet. Två flickor spelade ett spel och var ganska tysta, när vi frågade dem vem som 
hade lärt dem detta spel, så svarade fadderbarnet att hon har lärt det från hennes fadder. På ett 
bord fanns tre tjejer som målade, enligt fadderbarnet var det hennes faddrar som har lärt 
henne att måla fint. Medan alla barn var upptagna med sina aktiviteter, märkte vi att det var 
lugnt i klassrummet, deras lärare gick runt och tittade till alla och såg till att alla gjorde något. 
Ibland hjälpte hon de barnen/elever som behövde hjälp med t.ex. spel. Och ibland förklarade 
hon spelets regler för de som inte kunde spela. Kommunikationen mellan faddrarna och 
fadderbarnen samt mellan pedagoger och elever var väldigt öppet.  
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Sammanfattning av observationsresultat 

Vi kan konstatera utifrån våra observationer att i fadderverksamheten finns det faddrar och 
fadderbarn. Faddrarna brukar vara de större eller gamla elever som tar hand om småbarn eller 
nya elever vid skolstarten. Det innebär att faddrarna ger stöd, guide och hjälp till 
fadderbarnen, de blir också kompisar till deras respektive fadderbarn. Enligt våra 
observationer gör fadderverksamheten eleverna mer aktiva och engagerade. De gör massor av 
aktiviteter tillsammans och de lär sig saker och ting från varandra. Vi kan också konstatera att 
pedagoger i detta sammanhang har en stark vilja att uppnå fadderverksamhetens mål som t.ex. 
är ökad trygghet, bättre social samspel osv. (se enkätfrågan och pedagogens intervjufråga 
nr.2). Att pedagoger ger tydliga instruktioner till faddrarna (ser tillfället 1) och att i varje 
situation finns de där i närheten för att förklara saker och att hjälpa eller guida barnen.  

 

Resultat sammanfattning 

Vi inleder detta avsnitt med att besvara våra frågeställningar utifrån våra intervjuer, enkäter 
och observationer.  

 

 Vad är fadderverksamhet? 

Enligt vår studie innebär fadderverksamhet i skolan att en fadder3 tar hand om och vägleder 
fadderbarn4. I en fadderverksamhet är barnen tilldelade olika roller. Barn från förskoleklass 
får faddrar från klass 3, elever från klass 1 får faddrar från klass 4, elever från klass 2 får 
faddrar från klass 5 och de som går i klass 3 får faddrar från klass 6. Utifrån vårt enkätresultat 
hade en pedagog (se skola 3) beskrivit att fadderverksamheten kan liknas vid kamratstödjare 
och ökat nätverk i skolan. De tre pedagogerna (se intervjufråga nr.5) vid intervjun berättade 
att faddrarna lär sig att ta ansvar och tar hand om sina fadderbarn. Barnen lär sig även att 
lyssna, visa empati, respektera och lär sig att ha kontakt med andra barn.  

Syftet med fadderverksamheten enligt vår studie vid intervjun och enkätundersökningen (se 
intervjufråga nr. 2 och enkätfråga nr.3) är att barnen får en trygg tillvaro och utvecklar deras 
sociala förmågor samt att faddrarna blir ansvarstagande. Enligt de två pedagogerna i skola B 
har man utfört fadderverksamhet för att förhindra konflikter på skolan. Vi har konstaterat 
utifrån våra tre observationer att när barnen har sina fadderdagar är både fadder och 
fadderbarn tillsammans, att de deltar i aktiviteter i åldersblandande grupper t.ex. badhusbesök, 
matsalen, sysselsättning, spelar spel och sagoläsning för sexåringar. Både intervju och enkät 
resultat visar att pedagogerna upplever fadderverksamheten som positivt och ”att det är en bra 
fungerade verksamhet. Bra för barnen och bra för oss som ser att barnen har ett lugnande 
atmosfär i klassrummet” (Pedagogerna i skola B, se intervjufråga nr.3).  

 

                                                      
3 I en skola som har fadderverksamhet betyder fadder dem stora elever/barn som blir mentor till yngre barn/elev. 
Från våra observationer, 2010 
4 Fadderbarn är dem yngre barn/elev som får stöd från äldre elev/barn. Från våra observationer, 2010 



34 

 

Vilka förmågor har barnen som kan utvecklas genom fadderverksamhet? 

Vår studie visade att kontakten med äldre elever är viktig för att få trygghet på skolan. Genom 
att lära känna varandra får man förtroende för varandra och inte behöver känna rädsla för 
äldre elever samt att man tillför varandra kunskaper särskilt i kamratrelationer dvs. barnen ser 
och lär av de äldre. Intervju och enkät resultat visar att i fadderverksamheten kan barnen 
utveckla sina sociala situationer, de blir tryggare och ansvarstagande. Förskolläraren i skola A 
berättade att i deras skola har fadderverksamheten stor betydelse vid skolstarten särskilt på 
hösten när de har utflykter, sexåringar känner sig trygga när deras faddrar håller dem i 
handen. En förskollärare vid enkät studie (se enkätfrågan nr.9) beskiver att genom 
fadderverksamhet kan även barnen utveckla sitt sätt att lyssna, respektera, ge och ta 
instruktioner vid leken och i olika aktiviteter.  

 

Vad är lärarens uppdrag i detta sammanhang? 

Enligt våra studier vid intervju och enkät är det lärarnas uppdrag att välja vilka barn som ska 
bli faddrar, planera och organisera hela fadderverksamheten. Pedagogerna vid intervjun 
berättade att när det gäller att välja vem som ska bli faddrar till fadderbarn utgår de från 
barnens personlighet exempelvis ett oroligt barn får en fadder som har motsatt personlighet.  
De menar också att detta ger en bra balans och harmoni i gruppen. Pedagogerna i skola B 
berättade att när de ser att det inte fungerar mellan fadder och fadderbarn, måste de byta till 
ett annat barn som kan fungera bra tillsammans vid olika aktiviteter. Läraren ser också till att 
barnen lär känna varandra och blir trygga tillsammans. Både vid intervju och observationer 
visar det sig att det är att hjälpa, guida och stödja barnen för att få en fungerande 
fadderverksamhet. Utifrån vår intervju är det pedagogernas uppdrag att se till att samspelet 
mellan barnen fungerar och att barnen är trygga med varandra. Det visar sig också att 
pedagogerna informerar föräldrarna innan skolstarten genom att skicka brev till dem om 
fadderverksamheten. Detta gör de så att föräldrarna är medvetna om fadderverksamhetens 
betydelse i skolan. En av pedagogerna menar att föräldrarna alltid är välkomna att delta när 
det är fadderdag om de så vill, men hittills har inga föräldrar gjort det säger läraren.  

     

6. Diskussion  

Detta avsnitt påbörjas med en diskussion kring metodvalet för att sedan tillfalla till en 
resultatdiskussion och slutdiskussion.  

 

Metoddiskussion 

Detta avsnitt inleds med en beskrivning av de metoder som använts i studien för att bilda ett 
resultat. Genom att använda de metoder som vi trodde skulle passa bäst för det vi undersökte 
med avseende på syftet och frågeställningar kommer även i detta avsnitt att argumenteras ifall 
studien är aktuell eller inte.  

Syftet med studien var att beskriva vilken betydelse fadderverksamhet har för barns lärande 
och lärarens uppdrag. Eftersom vi ville undersöka på hur fadderverksamhet fungerar i en 
skola och vad barnen kan lära sig av detta samt lärarens roller bestämde vi oss att undersöka 
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flera skolor i vår kommun. Genom enkäter och intervjuer med elever och pedagoger hoppades 
vi att kunna få svar på våra förskningsfrågor. Vi hade förväntat oss att enkäterna skulle ge oss 
relevant information. Enligt Kvale (1997) ger enkäter ett snabbt resultat, han menar att det är 
snabbare att administrera, analysera och rapportera än intervjuundersökningar. Enkäterna 
skickade vi via mejl med förväntningar att få snabbt svar från olika skolor. Patel och 
Davidson (2003) hävdar att det är viktigt att vi arbetar systematiskt, särskild vid enkäter, de 
menar att man ska vara noga med att utforma frågor och att se till att varje delområde för sig 
täcker alla synvinklar av frågeställningar. Eftersom det ska vara systematiskt var vi så noga 
med våra frågor, vi såg till att frågorna täckte vårt syfte, vi till och med skrev till dem vem vi 
var och vad vi höll på med (se bilaga 1). Efter två veckor fick vi ingen respons från våra 
enkäter, vi tyckte att det var dags att ändra vår strategi, så vi bestämde oss för att gå till varje 
skola och lämna enkäter personligen. Vi fick respons efter några dagar. Vi drar därför 
slutsatsen att när man använder enkäten måste man lämna dem personligen, man ska träffa 
respondenterna och presentera sig samt berätta vad enkäterna handlar om.  

I denna studie har vi intervjuat tre pedagoger från förskoleklass och klass 1 samt nio elever 
från förskoleklass (se vår intervju delen). Vi bestämde oss för att bara en skulle sköta 
intervjun och den skulle vara observatör. Innan vi gjorde vår intervju hade vi förberett våra 
intervjufrågor (se bilaga 2). Enligt Kvale (1997) ska intervjufrågor vara korta och enkla. 
Enligt vår erfarenhet ska man alltid vara beredd med uppföljningsfrågor som kan leda till det 
svar man vill ha. Därför är orden berätta mer och Vad menar du är nödvändigt. Innan 
intervjun frågade vi läraren om vi fick filma henne under hela intervjun, men hon ville inte 
det, istället lät hon oss bara använda bandspelare. Intervjupersonen tittade igenom frågorna 
som vi tänkte ställa så att hon kunde förbereda sig. På detta sätt kunde vi genomföra intervjun 
smidigare och lättare.        

Innan vi började med våra intervjuer av barnen delade vi ut brevet till deras föräldrar (se 
bilaga 3). Detta var en viktig del innan man ska intervjua skolbarn enligt våra erfarenheter. De 
föräldrarna som inte har godkänt detta ska självklart respekteras. Eftersom vi har läst 
Doverborg och Pramling (2000) fick vi information och idéer hur man ska intervjua ett barn 
som till exempel, att vara noga med frågorna och undvika frågor som ger ja och nej svar, 
använda bilder för att få barnen att fokusera på ett bestämt innehåll, alltid använda 
uppföljnings frågor för att få barnen att berätta mer osv. Enligt våra tidigare erfarenheter med 
barnintervjuer kan vi konstatera att det inte var så enkelt att fånga barnens tankar kring ett 
visst ämne. Barnen har annorlunda uppfattningar än vuxna. De kan lätt missförstå en fråga 
oavsett om den som ställer frågan tycker att den är lätt. Vi tycker också att barnen kan ge 
korta och oklara svar vid intervjun. Vi fick diskutera mycket om hur vi kan genomföra en 
barnintervju med ett bra resultat. Vi ansåg att detta var det viktigaste i vår studie eftersom 
barnen var huvudpersoner i fadderverksamheten. Med detta menar vi att det handlar om 
barnens lärande och hur det utvecklas genom fadderverksamheten. Vi förberedde oss med 
några bilder som vi har lagt till datorn via Powerpoint. Enligt Doverborg och Pramling (2000) 
hjälper bilderna barnen att koncentrera sig och fokusera på ett visst innehåll, de menar att 
barnet får knyta an till sin egen erfarenhet med hjälp av bilderna. Medan Lenz Taguchi (1997) 
anser att barnet kommunicerar sin kunskap via bilder. Man kan konstatera att bilderna hjälpte 
oss att få fram barnens tankar kring fadderverksamhet, men när man ser videon upptäckte vi 
att barnen väntar på att få se nästa bild istället för att använda sina egna tankar. Detta kan 
vara, enligt oss en nackdel för att det förhindrar barns förmåga att reflektera över sina egna 
åsikter. 
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Vi valde att observera två klasser i två olika skolor (se observationsresaltet). Därför att vi vill 
iaktta hur barnen samspelar vid olika aktiviteter i fadderverksamhet. Patel och Davidson 
(2003) hävdar att observationsmetoden kan användas i olika syften, exempelvis att studera 
beteenden och skeenden i ett naturligt sammanhang i samman stund som de inträffar. Vi 
tycker att observation är en lämplig metod att använda för att få veta vad barnen gör när de 
har sina fadderdagar. Dock kan det finnas en nackdel med den här metoden, när man till 
exempel ska observera en stor barngrupp samtidigt, för då kan man missa vissa tillfällen som 
kanske är viktigt.  

 

 

Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att beskriva vad fadderverksamheten har för betydelse i barns lärande 
och lärarens uppdrag. Utifrån intervjuer, enkäter och observationer vi gjorde har vi fått fram 
ett resultat som har besvarat vårt syfte. Vår studie visade att med fadderverksamheten 
utvecklar barnen sina sociala förmågor genom att samspela med andra barn vilket skapar de 
en trygghet på skolan. Men enligt Ellmin (2008) skolan inte bara för barn utan även för 
vuxna, han menar att skolan ska vara en plats där alla ska känna sig trygga. Medan Skolverket 
(2005) betonar att det är skolan som ska erbjuda barn en trygg miljö som utmanar deras 
nyfikenhet. I läroplanen (Lpo94) är det lärarens uppdrag att stärka tryggheten i barngruppen. 
Det är pedagoger som planerar och organiserar hela verksamheten så att den fungerar.  Det 
visade också att det inte är alla skolor som har fadderverksamhet. Av de sex skolorna som vi 
har undersökt via enkät var det bara fyra som hade fadderverksamhet (se tabell 1). Det var 
inte det som vi hade förväntat oss. Vi trodde att alla skolor hade fadderverksamhet, men 
tyvärr visade resultatet att alla skolor inte har det därför att det krävs tid, engagemang och 
resurser. Utifrån enkätundersökningen har lärarna upplevt att de har för lite tid för planering, 
brist på personal och att de inte var eniga om att ha fadderverksamhet. Men vi tycker att det 
har ingenting med resurs att göra, utan det krävs engagemang, samarbete och vilja från 
lärarna. Enligt Säljö (2000) utvecklar människor sina grundliggande kognitiva färdigheter 
genom att samspela och samarbeta.   

Skolorna som hade fadderverksamhet sätter fokus på att barnen ska lära sig att samarbeta 
samt skapa en trygghet och sociala relationer. Enligt Skolverket (2005) barnen lär sig och 
utvecklas sina sociala relationer genom samspela med varandra. Det visar sig att 
fadderverksamheten är viktig för barnen vid inskolning för att skapa den trygghet de behöver 
innan de börjar i klass 1. Enligt pedagogerna som vi har intervjuat berättade de att samspelet 
mellan barnen är en viktig del av deras utveckling. De poängterade att förutom samspelet lär 
sig faddrarna att ta sitt ansvar om sina fadderbarn. Dahlberg m.fl. (1994) säger att barnen 
utvecklar sin identitet då de samspelar med andra människor i samhället och förskolan är en 
plats som är utmärkt för detta. Pedagogerna som deltog i vår undersökning upplevde att 
fadderverksamheten som positivt och är viktig särskilt vid skolstarten där yngre barn behöver 
extra stöd så att de känner sig trygga. Vidare menar de att kontakten med äldre elever 
(faddrar) också är viktig förutom att yngre barn (fadder barn) känner sig trygga på skolan ska 
de inte behöva känna rädsla för äldre elever. Detta kan vi hålla med om att 
fadderverksamheten ger en positiv påverkan på eleverna i skolan. Enligt pedagogen i skola 3 
(se tabell 2) att genom fadderverksamheten tillför barnen varandra kunskaper särskilt i 
kamratrelationer vilket vi också anser som viktig, för då får barnen möjlighet att verka i en 
social kontext. På dessa skolor hade pedagoger samma syfte med fadderverksamhet: att 
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barnen ska känna trygghet när de börjar i skolan. Medan resultatet visade sig att 
fadderverksamheten är mer än bara trygghet utan den skapar också bra relationer mellan 
barnen. I och med detta menar vi att barnen lär sig att visa respekt, empati och hänsyn till 
andra. Hoffman (200) menar att empatin utvecklas hos människan i olika omfattning, vilket 
gör att det omvandlas till olika känslor som leder till prosocialt beteende. Detta är en lång 
inlärningsprocess för barn, därför att fadderverksamheten tilldelar barnen olika roller, vilket 
gör att de får en bra grund. Utifrån resultatet anser vi att det är av stor vikt att pedagogerna ser 
till att eleverna skaffar sig dessa kunskaper så att de strävar mot ett lärande och utveckla deras 
förmågor. Vidare kan vi se i resultatets helhet att pedagogerna har ett förgivit tagande att 
genom fadderverksamhet utvecklar eleverna sina förmågor och lär sig tillsammans med andra.    

Vi har kommit fram till att pedagogens uppdrag med fadderverksamhet är att guida, stödja 
och hjälpa barnen när de har fadderdagar. Vi drar därför slutsatsen att ansvaret på vilka barn 
som ska bli faddrar avgörs av pedagoger som samarbetar med denna fadderverksamhet. För 
att fadder och fadderbarn ska fungera tillsammans är det av stor betydelse hur pedagogerna 
ser till att de väljer rätt barn som ska passa ihop. De intervjuade pedagogerna beskriver att det 
är viktigt att samspelet mellan barnen i fadderverksamheten fungerar och att de ser till att 
fadder och fadderbarn trivs med varandra. Samarbete, bra planering och kommunikation 
mellan pedagogerna är också ett viktigt uppdrag av pedagoger i detta sammanhang, utan detta 
har vi konstaterat att fadderverksamheten inte existerar. Enligt läroplanen (Lgr 11) 
pedagogernas ansvar i den dagliga arbete är en förutsättning för att skolan ska utvecklas 
kvalitativt. Detta kräver att verksamheten med nya metoder alltid prövas och utvecklas. I och 
med detta kan vi relatera med fadderverksamhetens syfte. Med detta menar vi att barnen 
utvecklas genom fadderverksamheten. Läroplanen (ibid.) poängterar att ett arbete ska ske med 
hjälp av samarbete mellan skolans personal och elever.  

 

Validitet och reliabilitet 

Vi måste uppmärksamma att det kan finnas en olikhet i pedagogernas förmåga att berätta om 
sitt arbete med fadderverksamhet. Den ena pedagogen arbetar inom förskoleklass och de två 
andra pedagogerna arbetar inom klass 1 och klass 4. Pedagogen som arbetar inom 
förskoleklass tyckte att fadderverksamhet är viktigt att ha hela terminen, medan pedagogerna i 
klass 1 och klass 4 tyckte att fadderverksamhetens betydelse var viktig endast i början av 
terminen. De menar att barnen i klass 1 och klass 4 redan har känt sig trygga och bekanta med 
andra barn i skolan. 

I bearbetningen och tolkningen av våra tre intervjuer har vi kunnat jämföra de tre 
pedagogernas tankar mot varandra, dvs. att den ena pedagogen är bättre eller sämre än den 
andra. Detta kan ha påverkat vår tolkning och vårt resultat. Vi måste vara subjektiva. Enligt 
Kvale (1997) är den kvalitativa forskningsintervjun inte objektiv, utan subjektiv. Han lyfter 
fram att ”en perspektivisk subjektivitet uppträder när forskare som intar olika perspektiv och 
ställer olika frågor till samma text kommer fram till olika tolkningar av meningen” (s.192). 
Vid vår tolkning och bearbetning av de transkriberade intervjuerna, observationerna och 
enkäterna gav en uppfyllelse till våra förväntningar på det resultat vi har fått fram. Enligt 
Kvale och Brinkmann (2009) att forskaren engagerar sig utifrån sitt eget perspektiv av de 
resulterade meningarna. Det är forskaren som skapar mening och tolkar, vilket gör att det är 
möjligt att en annan forskare tolkar resultatet utifrån sitt eget perspektiv än vårt.  
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Patel och Davidson (2003) betonar förhållande mellan validitet och reliabilitet. De menar att 
vi kan inte bara koncentrera oss på det ena och låta bli det andra dvs. dessa två går hand i 
hand oavsett vilken undersökning vi ska göra. Vidare menar de att vi måste veta att vi har god 
validitet och god reliabilitet på det vi tänker undersöka. Även Kvale (1997) lyfter fram att en 
undersöknings validitet är beroende av att vara hållbart, välgrundat, försvarbart, vägande och 
övertygande. Medan reliabilitet räknas till forskningsresultatens konsistens. Vi vill här betona 
att denna undersökning som vi har genomfört är den första hittills. Resultat vi har fått fram 
gäller tre intervjuade pedagoger, nio intervjuade barn, sex enkäter och tre observationer, som 
visade sig vid detta tillfälle när vi genomförde arbetet. Genom de metoder som vi har använt 
till den här undersökningen har vi fått kunskap från pedagogernas erfarenheter och barnens 
tankar om fadderverksamhet. 

 

 

7. Slutdiskussion  
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att en stor del av barnen i förskoleklassen är i behov av 
trygghet och sociala relationer. En viktig fråga är vad barn behöver för att få en god start i 
livet (Sandberg, 2009). I likhet med Sandberg barnen behöver få fysiska behov, att barnen 
behöver också kontakt och samspel med andra för att kunna utvecklas. Därför tycker vi att det 
är viktigt att barnen får leka, kommunicera och uttrycka sig. Härmed anser vi att 
fadderverksamheten är viktig för barns lärande utveckling särskilt vid skolstarten. Med tanke 
på att skollivet börjar redan i förskoleklassen är det viktigt att barnen får trygghet redan då 
och får en bra start av skollivet.  

Vi kan också konstatera att lärarens uppdrag i detta sammanhang har stor betydelse i barns 
lärande utveckling. Vi menar att barnen lär sig saker och ting genom lärarens bemötande. Vi 
tror också att lärarens förhållningssätt och engagemang är avgörande faktorer för att nå målet 
med fadderverksamheten.   

Slutligen tycker vi att fadderverksamhet är en viktig del i skolan. Vår studie visade ett mycket 
positivt resultat, inga pedagoger eller elever som kan säga att det finns någon nackdel med 
fadderverksamhet (se vår tabell delen). Enligt de pedagoger som vi har intervjuat är allt med 
fadderverksamheten positivt, särskilt för barnen. Nackdelar som visar i studien (se tabell 10) 
gäller till dem pedagogerna som har brist med tid och har svårigheter att planera tiden. 
Enkäterna visar att det inte finns några nackdelar för barnen förutom enligt vår observation så 
kan fadderbarnen ibland utnyttja situationen med fadder genom att manipulera faddrarna att 
göra allt för dem. Med detta kan vi konstatera att nackdelen är att fadderbarn kan bli beroende 
av sina faddrar och det kan betyda att de hindras i sin egen utveckling och lärande. Men för att 
förhindra detta är pedagogens roll viktig.  

Slutsatsen av vårt arbete visade att barnen lär sig många viktiga saker i fadderverksamheten, 
men hur kommer det sig att vissa skolor och lärare inte har fadderverksamhet och hur kommer 
det sig att fadderverksamheten inte finns som obligatorisk aktivitet i skolan? Vi tycker att det 
är synd att ingen har forskat och skrivit om detta. Vi kan konstatera att fadderverksamheten är 
extremt bra för barnens sociala utveckling och trygghet. 
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8. Fortsatt forskning  

För att kunna utföra fortsatt forskning inom detta område måste man använda rektorer samt 
ansvariga för skolfrågor inom kommunen. Det var vår mening från början, men vi fick 
feedback från PM:et att vi bara ska fokusera på barnens lärande och lärarens uppdrag. Vi 
tycker att fadderverksamheten kan utveckla sig genom mer engagemang och bör inskrivas i 
läroplanen eller lyfta frågan så att rektorn eller kommunen blir ansvarig för fungerande 
fadderverksamhet. Fortsatt forskning inom detta område vore intressant och givande för 
många skolor.    
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Bilaga 1 (enkätfrågor) 
Hej! 

Vi, Maria Willberg och Angie Lundström är lärarstudenter i Luleå tekniska universitet. Vi ska 
nu skriva vårt examensarbete om fadderverksamhet. Syftet med detta är att beskriva vad 
fadderverksamhet har betytt i er skola samt vad barnen kan lära sig av detta. Vi skulle i detta 
sammanhang vilja be er besvara våra enkätfrågor som vi bifogar nedan. 

Ert deltagande är naturligtvis frivilligt och anonymt. Resultatet från enkäten kommer endast 
att användas till vårt examensarbete.  

Har ni några frågor så kontakta oss: 

Angie Lundström, 0727386631, anglun-7@student.ltu.se 

Maria Willberg, marvil-5@student.ltu.se  

   

Med vänlig hälsning, 

Maria Willberg & Angie Lundström 

 

Enkätfrågor: 

Har ni fadderverksamhet i er skola? □Ja □Nej 

Om nej, varför inte? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_________________________________________________________ 

 

Om ja, besvara dessa frågor 

 

Vad innebär ordet fadderverksamhet för er? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___ 

 

 

Vilket är syftet med er fadderverksamhet? 
___________________________________________________________________________

mailto:anglun-7@student.ltu.se
mailto:marvil-5@student.ltu.se


 

___________________________________________________________________________
_______________________________________ 

 

Vad krävs för att bli fadder? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_______________________________________ 

 

 

Hur upplever du fadderverksamhet i din skola? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_______________________________________ 

 

Hur påverkas du av fadderverksamhet som lärare? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_______________________________________ 

 

 

Vad gör barnen när de har sina fadderdagar? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_______________________________________ 

 

Vad kan barnen lära sig av fadderverksamhet? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_______________ 

 

 

Vilka förmågor anser ni att barnen kan utveckla genom fadderverksamheten?  

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________ 



 

Vad är fördel respektive nackdel med fadderverksamhet? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________ 

  

Hur samarbetar ni med föräldrarna angående fadderverksamheten? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_______________________________________ 

 

Hur ofta har ni fadderdag? 

 

□ en gång/vecka 

□ varannan vecka 

□ en gång/månad 

□ annat ________________ 

 

 



 

Bilaga 2 (intervjufrågor) 
Lärare: 

Vad innebär ordet fadderverksamhet för er? 

Vilket är syftet med er fadderverksamhet? 

Hur upplever du fadderverksamhet i din skola? 

Vad gör barnen när de har sina fadderdagar? 

Vad kan barnen lära sig av fadderverksamhet? 

Vilka förmågor anser ni att barnen kan utveckla genom fadderverksamheten? 

Vad är fördel respektive nackdel med fadderverksamhet? 

Hur samarbetar ni med föräldrarna angående fadderverksamheten? 

Hur ofta har ni fadderdag? 

Vem väljer barn som ska bli fadder? 

Hur väljer ni barn som ska bli fadder till fadderbarn? 

Kan du berätta om mobbning i er skola före och efter införandet av fadderverksamhet. 

Vad är ditt uppdrag som lärare i fadderverksamheten?  

 

 

Barn: 

Vem är din/ditt fadder/fadderbarn? Kan du beskriva henne/honom?  

När har du träffat din/ditt fadder/fadderbarn? Berätta hur det känns att träffa din/dit 
fadder/fadderbarn.  

Vad gör ni tillsammans? 

Vad brukar ni prata om? 

Vet du varför du har en/ett fadder/fadderbarn här i skolan? 

Har du lärt dig någonting från din/ditt fadder/fadderbarn? 

Kan du berätta för mig den roligaste lek (aktivitet eller dag) ni har gjort tillsammans….varför 
tycker du att det är den bästa av alla… 

 



 

Bilaga 3 (Föräldrars brev) 
Hej förälder/föräldrar!  

Vi Angie Lundström och Maria Willberg är två högskolestuderande som läser sista termin på 
lärarutbildningen i Luleå tekniska universitet. Vi är inne i vår sjätte termin och den består till 
stor del av ett examensarbete. Vårt examensarbete handlar om fadderverksamhet. Syftet med 
detta arbete är att få en förståelse för vad barnen kan lära sig av fadderverksamhet. För att 
genomföra undersökningarna vi vill ha ert godkännande av att få intervjua era barn med hjälp 
av fotografering och filmning. I vår undersökning kommer det att vara anonymt dvs. ingen 
kommer att kunna identifiera era barn. 
  

Har ni frågor eller synpunkter kan ni kontakta oss:  

Angie Lundström 072-738 66 31  

Maria Willberg 076-800 71 30 

 Jag/vi godkänner att mitt/vårt barn deltar i er undersökning:  

Målsmans  

Underskrift _____________________________________  

   

Tack på förhand! 

 

 

  

 


