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också tacka min handledare som hjälpt mig mycket genom arbetet. Samt min familj och mina 

vänner som hjälpt och stöttat mig under mitt arbete. Tack alla för all hjälp! 

  



 

 

 

 

Abstract 

This is an investigation that I´ve done in a pre-school with focus on children from one to three 

years. The essay is about meetings between the child and the educationalist, with 

concentration on the competent child. My purpose is to investigate if it´s a competent child 

the educationalist meets and too see that I´ve also been studying the educationalist´s approach 

and their roll. I have taken part of research and literature concerning the competent child as 

person and concept. To get a better understanding about the competent child I´ve also viewed 

research around the educationalist´s approach and importance for the child. I have used 

observation to study how the educationalist´s meet´s children in the everyday situations that 

occurs in pre-school. The result that I reach was that I discovered that the competent child and 

the educationalist´s approach have a meaning for each other, in that way that it´s through the 

educationalists eyes and action that the competent child exists.  

 

Keywords: competent child, educationalist´s approach, pre-school. 

 

Sammanfattning 

Det här är en undersökning som jag gjort i en förskola med fokus på barn från ett till tre år. 

Den handlar om möten mellan barn och pedagog med inriktning på det kompetenta barnet. 

Mitt syfte är att undersöka om det är ett kompetent barn pedagogen bemöter och för att se det 

har jag också studerat pedagogernas förhållningssätt och hur pedagogens roll ser ut. Jag har 

tagit del av forskning och litteratur som behandlar det kompetenta barnet som person och 

begrepp. Även forskning kring pedagogens förhållningssätt och barnsyn har jag begrundat för 

att få en djupare förståelse för det kompetenta barnet.  

Mina frågeställningar som jag har utgått ifrån i detta arbete är: 

- Vilket barn är det pedagogen bemöter - Är det ett kompetent barn eller är det ett 

hjälplöst barn i behov av hjälp? 

- Hur ser mötet ut med pedagogerna i vardagliga situationer? 

- Får barnet använda sig av sin kunskap i situationerna? 

Jag har använt mig av observation för att studera hur pedagogerna bemöter barn i vardagliga 

situationer som uppstår i förskolan. Resultatet jag kom fram till var att jag upptäckte att det 



 

 

 

 

kompetenta barnet och pedagogens förhållningssätt har betydelse för varandra i den mening 

att det är genom pedagogens ögon och handling som det kompetenta barnet existerar.  
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Inledning 

Anledningen till att jag blev intresserad av att skriva om barns kompetens var för att jag ofta 

har stött på situationer på förskolor där barnen inte ens har fått försöka att klara av vissa 

situationer själva. Det kan vara allt från att de får hjälp med att tvätta händerna till att 

pedagogerna klär på alla barnen ytterkläderna som på ett löpande band. På det sättet får inget 

barn chansen att utveckla sin egen kompetens och får inte känna att de kan själva. Istället har 

pedagogen klivit in och löst problemet de stöter på åt dem. Läroplanen för förskolan (Lpfö 

98) säger att barnen ska få känna tillfredsställelse för framsteg de gör när de övervinner 

svårigheter och att barnen skall få uppleva sig vara en tillgång i gruppen. Pedagogen skall 

finnas där för att vägleda och stimulera barnet i den egna aktiviteten så att barnet kan utveckla 

sin kompetens och nya kunskaper. 

Problemområde 

Jag är intresserad av att se hur pedagoger på småbarnsavdelningar låter barnen använda sig 

utav sin kompetens. Beroende på vem man frågar så ser nog det kompetenta barnet olika ut 

från person till person. I min studie har jag valt att se det kompetenta barnet som en lärande 

individ med vilja och aktivt kunskapssökande för att lösa problem och olika situationer själv 

(Brodin och Hylander 1997). Jag vill se hur det kan se ut på en småbarnsavdelning, vilket 

förhållningssätt har pedagogerna mot barnet och hur bemöts barnet i olika situationer som 

uppstår. Får barnet försöka själva? Det är ett viktigt steg i barns kompetensutveckling att få 

försöka själva och som pedagog är det viktigt att finnas där för att stötta och vägleda. Jag har 

stött på pedagoger som tycker att barnen tar ”för lång tid” på sig och istället väljer att ”hjälpa” 

barnen för att det ska gå fortare. Vid sådana situationer får barnet inte chansen att känna att 

”jag kan” vilket är en viktig känsla för barnet för att kunna utveckla sin kompetens. Om 

pedagogen väljer att ”hjälpa” barnet för ofta hindras barnet i sin lust att lära. Öhberg (2003) 

menar att vuxna lätt blir ivriga och löser problemen åt barnen vilket bidrar till att barnen inte 

ser hur problemet fick sin lösning och därför går miste om den erfarenhet som senare kan 

användas i andra problemlösningar. Det är genom erfarenheterna som barnen lär sig hitta nya 

vägar i sin problemlösning (Nordahl och Skappel Misund 1998) 

 Samtidigt som barnet ses som kompetent får det inte ses som FÖR kompetent, vilket också 

kan vara en risk. Thors Hugosson (2002) tar upp att Professor Jens Qvortrup menar att barn 

fortfarande är barn och att begreppet det kompetenta barnet ofta går för långt. Barn behöver 

fortfarande en vuxen person som ansvarstagande och stöttepelare.  
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Det lärande barnet i läroplanen för förskolan 

I läroplanen för förskolan 98, står det så här om barns utveckling och lärande; 

 

”Verksamheten ska bidra till att barnen utvecklar en förståelse för sig själva och sin 

omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra grunden för den 

pedagogiska verksamheten. Den ska utgå ifrån barnens erfarenheter, intressen, 

behov och åsikter. Flödet av barnens tankar och idéer ska tas till vara för att skapa 

mångfald i lärandet”. (Lpfö 98, s.11) 

 

Det här citatet beskriver för mig ”det kompetenta barnet” och hur pedagogen skall bemöta och 

ta tillvara på de kompetenser som barnet besitter. 

Dagens förskola vilar på en demokratisk grund och ska genom olika mål och riktlinjer vara en 

lärande arena för barns utveckling och lärande. Barnen ska möta stimulerande utmaningar 

som hjälper barnet att utveckla sin naturliga nyfikenhet och lust till lärande. Utmaningarna 

ska ge barnet en tillfredsställande känsla av att känna att det med egen förmåga kan klara av 

något (Lpfö 98).
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Historiskt perspektiv på det lilla barnet 

Synen på barn är något som hela tiden förändras i samhället. För att få en bättre förståelse för 

barnet som kompetent, har jag i det här kapitlet valt att ur en historisk kontext kort presentera 

hur synen på barnet förändrats i tiden. För att kunna förstå varför synen på barn förändrats 

måste även samhällets och den pedagogiska verksamhetens förändring studeras. 

Synen på barn förr och nu 

I Sverige under 40- och 50-talet var synen på barn universellt, barnpsykologen Charlotte 

Bühler menade då att alla barn utvecklades på samma sätt, vilket var i åldersfaser och att det 

inte fanns någon yttre påverkan. Hon menade att små barn inte hade några mål med sina 

aktiviteter utan det var först när de blev äldre som aktiviteterna hade någon mening för 

barnets utveckling. Det var snarare barnets mognad som hade betydelse för barnets utveckling 

och inte träning (Lindahl 1998). Tidigare hade även Arnold Gesell påpekat att barn utvecklas 

genom mognad och inte genom yttre påverkan eller stimulering. Han ansåg därför att 

pedagogerna inte behövde försöka påverka barnets utveckling utan de skulle invänta barnets 

mognad. (Simmons-Christenson 1977)  

Under 60-talet var det Erik Homburger Erikson som påverkade förskolorna i Sverige. Till 

skillnad från Bühler och Gesell ansåg han att barns utveckling på olika sätt påverkades av 

samhället. Förskolan fick därför en målsättning som skulle främja barnets utveckling 

intellektuellt, emotionellt och socialt (Simmons-Christenson 1977).  

På 70-talet var det barnstugeutredningen som kom med ett annat betänkande kring barnets 

utveckling. Då ansåg man att barnet utvecklas efter två grundläggande processer, en biologisk 

mognadsprocess och en inlärningsprocess. Barnets utveckling sker i språng mellan dessa två 

processer och det är barnens erfarenheter och intryck som påverkar (Lindahl 1998).  

På 70- och 80-talet var det Piaget som förespråkade att barn utvecklas i en biologisk 

mognadsprocess. Utvecklingen ansågs följa vissa bestämda stadier och det blev då förskolans 

uppgift att stimulera denna utveckling som drevs av samspelet med omgivningen (a.a). Daniel 

Stern har sedan mitten av 80-talet och under 90-talet pratat om utvecklingslinjer istället för 

stadier eller faser. Med utvecklingslinjer menade Stern att utveckling är en process som 

fortgår under hela livet. Vissa fragment av Sterns teorier ligger nu som grund för dagens 

förskolepedagogik. (Lindahl 1998). Pramling (1993) menar att pedagogen i förskolan måste 
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vara medveten om att barnet är aktivt i sitt lärande. Bemötandet barnet får av vuxna och de 

erfarenheter barnet har ligger till grund för barnets utveckling.  

Barnet och förskolan ur ett historiskt kontext 

Idag är förskolan i Sverige en av de största institutionerna för barns lärande och fostran. Den 

har genomgått flera olika förändringar genom tiden och förutsättningarna har enligt Ekström 

(2007) haft en tydligt märkbar förändring. 

Under mitten av 1800-talet började den första tillväxten av barnkrubbor i Sverige, detta för att 

representanter för fattigvården oroade sig för de lägre klassernas sätt att uppfostra sina barn. 

Enligt Ekström (2007) ville man få bort barnen från gatorna och införa sedlighet och ordning 

för bevarandet av samhället och förhindra att en ny generation lata och tanklösa individer 

växte upp. Barnkrubborna underlättade också för arbetarklassens kvinnor att ta anställning 

och förtjäna sitt uppehälle. De tidigaste barnkrubborna var endast avsedda för barn upp till två 

år, men även de något större barnen behövde omvårdnad. För barn mellan två och sex år 

inrättades därför anstalter med inget annat syfte än att de skulle få den nödvändiga tillsynen 

och vård de behövde medan mödrarna jobbade (Simmons-Christenson 1997).  

I slutet av 1800-talet växte en mer pedagogisk institution fram i Sverige, nämligen 

barnträdgården. Den var helt inspirerad av Friedrich Fröbel med grundtanken att barnen är för 

små för att ”skolas”, istället ska man låta dem utvecklas så som plantorna i en trädgård. 

(Richardson 2010) Barnträdgården skulle inte ersätta modern utan skulle vara ett stimulerande 

komplement då det ansågs att det var moderns uppgift att fostra barnen och ta hand om hus 

och hem. Hemmet skulle vara förebilden för barnträdgården, vilket innebar att flickorna fick 

lära sig husliga sysslor då det var kvinnans uppgift att ta han om hemmet. Männens uppgift 

var att stå för familjens uppehälle så pojkarna fick lära sig praktiskt skapande (Ekström 2007). 

Barnens erfarenheter var det som skulle ligga till grunden för verksamheten för att ge dem nya 

erfarenheter. Det var då pedagogens uppgift att ge barnen lust att utvecklas socialt och 

intellektuellt. (Lindahl 1998) 

Enligt Ekström (2007) bidrog under 1930-talet Gesells utvecklingspsykologi till att barnet nu 

sågs ur ett universellt perspektiv. Samhället blev barnets nya hem eftersom det nu låg i fokus 

att fostra en samhällsvarelse. Demokratin blev under denna tid viktig i samhället vilket ledde 

till synen av att alla ansågs vara solidariska och skulle fostras genom universella värden 
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Ekström (2007) talar om 1960-talet som en tid då jämställdhet började ifrågasättas. Detta 

resulterade i att kvinnorna fick rätt till att arbeta och att staten fick lösa frågan kring 

barnomsorg. Barnomsorgen blev till en verksamhet som förenade tillsynsbehovet och god 

pedagogik, där även barnen skulle ses som jämställda och könsneutrala. 

När skolan på 1970-talet byggdes ut förändrades verksamheten för att på ett bättre sätt kunna 

tillmötes gå föräldrarnas behov av omsorg. Verksamheten skulle också främja barnens 

utveckling genom en god pedagogik med rikt innehåll. Målen i verksamheten byggde på 

synen av att barn skulle ges möjlighet att delta i den demokratiska processen. Därför ville man 

ge barnen en chans att utveckla goda etiska egenskaper och kunskaper (Ekström 2007). Fram 

till slutet av 1980-talet gjordes det en hel del utbyggnader av platser på daghemmen och 

Ekström (2007) menar att deltidsförskolor under den här tiden minskade. Barngrupperna i 

daghemmen ordnades i syskongrupper med ca 15 barn som var i åldrarna ett till sex år. 

Demokratibegreppet fick en ny betydelse i samhället på 1980- 1990-talet där individen utifrån 

egna förutsättningar får skapa sig en mening om vad som är gott och ont och vad som är rätt 

och fel. (a.a)  



 

 

5 

 

 

Syfte 

Syftet med min undersökning är att observera möten i förskolan för att försöka ta reda på om 

pedagogen bemöter ett kompetent barn i olika vardagliga situationer. 

  

Frågeställningar 

- Vilket barn är det pedagogen bemöter - Är det ett kompetent barn eller är det ett 

hjälplöst barn i behov av hjälp? 

- Hur ser mötet ut med pedagogerna i vardagliga situationer? 

- Får barnet använda sig av sin kunskap i situationerna? 
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Tidigare forskning och andra undersökningar inom området  

I det här kapitlet kommer jag att presentera litteratur som är relevant för min undersökning 

samt forskning som gjorts kring barn i förskolan, som handlar om barns kompetens. 

Pedagogens förhållningssätt har en stor betydelse för det lilla barnet. Det är genom 

pedagogens bemötande och genom den syn pedagogen har på barnet som barnet utvecklar sin 

kompetens. Därför tänkte jag i detta kapitel också undersöka pedagogens betydelse för det 

kompetenta barnet.  

 

Det kompetenta barnet och pedagogens roll 

Begreppet det kompetenta barnet är ett uttryck som används flitigt av vuxna i dagens förskola 

och är enligt Bjervås (2003) ett sätt att beskriva barnet i verksamheten. Brodin och Hylander 

(1997) menar att man redan på småbarnsavdelningar talar om små barns lärande och att små 

barn nu ses som kompetenta och aktivt kunskapssökande. Det har i sin tur lett till att 

pedagogens roll förändrats till att finnas vid barnets sida som en följeslagare och vägledare för 

att utveckla och stimulera barns kompetens, detta genom utgå från det enskilda barnets 

kunskapssökande och meningsskapande. Rönnerman (2000) menar att när barnet ses som 

aktivt sökande efter kunskap gör det att omgivningen får andra krav på sig, både miljön och 

pedagogen ställs det krav på om att se barnet som kompetent. Pedagogen ska bemöta barnet 

med en nyfikenhet och miljön ska hjälpa till att stimulera barnets lärande genom att väcka 

intresse. 

Bilden på barnet som en kompetent varelse har haft en stor betydelse på forskningen i 

förskolan och kring barn i förskolan. Begreppet det kompetenta barnet kan ses som en motsats 

till hur det lilla barnet tidigare upplevdes, ett barn som är helt beroende och behövande av de 

vuxna. Dock har synen på barn som kompetenta också gjort att begreppet leder till att många 

tror att barnet kan klara av för mycket själva och att synen på dem då blir att barn och vuxna 

har jämbördig relation när det gäller val, ansvar och auktoritet (Månsson 2008).  

 

Som sagt är det kompetenta barnet ett begrepp som används ofta i pedagogiska sammanhang. 

I dagens förskola betraktas barn som kompetenta och aktivt kunskapssökande. Barnets 

lärande sker enligt Stern (2003) främst i samspel tillsammans med andra. Pedagogens roll blir 

då viktig för att hjälpa barnet att utvecklas från att vara ett kompetent barn till en kompetent 
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vuxen. Med hjälp av en pedagog som vägleder och stöttar får barnet den hjälp det behöver för 

att lära och utvecklas. (Brodin och Hylander. 1997).  

 Månsson (2008) talar i sin studie om en förskola som bemöter ett kompetent barn. En 

verksamhet med fokus på aktiva och utforskande barn i olika situationer där barnen inverkar 

och är delaktiga i verksamheten, vilket enligt Månsson inte är standard när det gäller de 

yngsta barnen. Månsson menar att en pedagogisk inställning där barn och vuxna samarbetar 

och där barn har valmöjligheter när det gäller val av material som ska användas i lärandet, 

kännetecknar ett kompetent barn. Barnet får hjälp att utveckla sin kompetens tack vare en 

pedagogiskt anpassad miljö och pedagoger som ger barnen en chans att involveras i 

verksamhetens dagliga sysslor. 

Bjervås (2003) anser att om barnet aldrig utmanas att pröva och tänka, kan varken barn eller 

pedagog uppfatta barnets kompetenser. Det är genom erfarenheterna barnet har som det lär sig 

att hitta nya vägar för problemlösning (Nordahl och Skappel Misund 1998). Det är 

pedagogens uppdrag att se till så att barnet stimuleras till aktivitet och problemlösning som 

ger en allsidig utveckling och de små barnen kommer snabbt att utveckla sin kompetens i 

olika sätt att tänka (Niss och Söderström 1996). Barn behöver känna att de kan och i förskolan 

ställs de inför många situationer i vilka de behöver få hjälp av en vuxen. Niss och Söderström 

(2006) talar om samspelet mellan barn och pedagog som avgörande, genom att visa intresse 

och engagemang i varje enskilt barn skapar pedagogen en god relation som får barnet att 

känna sig tryggt. Upplevelsen att kunna hantera en situation ger barnet en trygghet samtidigt 

som hanterbarheten ger barnet en upplevelse att vara en kompetent person. Självbilden och 

uppfattningen om sig själv skapar barnet genom de reaktioner de får i mötet med vuxna, vilket 

visar att pedagogens förhållningssätt har betydelse för barnet (Benn 2003).  

Påverkande faktorer i bemötandet 

I en studie av Månsson (2000) talar hon om rutinerna i förskolan som en påverkande faktor 

för hur pedagogerna förhåller sig till barnen. Speciellt på småbarnsavdelningar, där 

omvårdnad är en stor del av dagen, har hon sett att förhållningssättet pedagogerna har mot 

barnen påverkas. Barnen blir på grund av rutinerna ofta avbrutna eller störda i viktiga 

situationer när pedagogerna känner sig tidspressade. Det kan enligt Månsson (a.a) vara 

påskyndade måltider, eller samlingar där pedagogen inte orkar vänta ut vad barnen ska säga 

eller göra och avslutar då istället åt barnet. 
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Jonstoij och Tolgraven (2001) lyfter fram ett arbetssätt med en föreställning om att det är 

genom ett samspel som kunskap skapas. Ett samspel mellan barnen, de vuxna och miljön och 

det är de vuxna som bjuder in barnen i det utforskande samspelet. Vidare diskuterar Jonstoij 

och Tolgraven (2001) om olika relationer mellan barn och vuxna, att barn har rättigheter att 

bemötas och erkännas som aktiva och kompetenta deltagare i den egna utvecklingen. Om ett 

barn hamnar i en situation där det behöver hjälp är det en bra förutsättning om pedagogen 

finns tillhand för att, som Jonstoij och Tolgraven (2001) säger; ”låna ut” sin erfarenhet och 

kunskap”.(s.54) 

 

Möten för lärande 

Det är pedagogens roll att se till barnets och gruppens enskilda kunskaper och inte till 

föreställningarna av hur barn är i största allmänhet. Jonstoij och Tolgraven (2001) menar att 

”det är den barnsyn vi har som styr oss/…/ Vi bemöter ett barn som vi föreställer oss som rikt 

och kompetent barn annorlunda än ett barn som vi ser som sårbart och i behov av stöd.” 

(s.24). 

Johansson (2003) beskriver pedagogers barnsyn i tre olika teman; 

 Barn är medmänniskor 

o Utgå från barns erfarenheter 

o Ge barn kontroll 

 Vuxna vet bättre 

o Barns rätt att välja – utifrån vuxnas struktur 

o Barns bästa – ur vuxnas perspektiv 

 Barn är irrationella 

o Begränsa barn    (Johansson, 2003:82) 

 

Barn är medmänniskor 

Att se barnet som en medmänniska betyder enligt Johansson (2003) att pedagogen ser barnet 

som en individ med egna förutsättningar och behov, som ska bemötas av pedagogen och 

verksamheten på barnets egna villkor. Genom att låta barnen få vara delaktiga i beslut som rör 

de själva, känner barnen att de har kontroll om den egna tillvaron. Johansson menar att när ett 

barn behöver hjälp, till exempel med att ta på skorna, så kan pedagogen be barnet pröva själv 
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först och vara med som stöd. Detta främjar barnets självständighet eftersom det får ett 

bemötande som utgår från dess egna villkor (Johansson, 2003). 

Vuxna vet bättre 

Om en pedagog har barnsynen att ”vuxna vet bättre” så utgår pedagogen från att sina egna 

mål är vad som är bäst för barnet. Utmärkande för detta synsätt är enligt Johansson (2003) att 

pedagoger agerar ”över huvudet” på barnen och mot barnens vilja. Barnen kan göras delaktiga 

i den mån att de får en möjlighet att påverka, men då endast inom de ramar som pedagogen 

först satt upp. 

Barn är irrationella 

Johansson (2003) menar att pedagogen ser barnets göranden som planlösa och därför hindrar 

de barnen i sitt agerande. Agerandet ses då som något barnet inte fått tillåtelse till eller som en 

utmaning mot de vuxna. Pedagogen försöker inte bemöta barnet och ta reda på barnets 

intentioner utan begränsar istället agerandet. 
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Metodbeskrivning 

Forskningsmetod 

Observation är den metod jag har valt då mitt syfte är att undersöka om barn i olika situationer 

får handla efter eget sitt eget kunnande. Genom att rikta uppmärksamheten emot och fokusera 

på de företeelser vi vill veta mer om hjälper det till att avgränsa alla de många intryck som 

man annars tar in (Løkken och Søbstad 1995). Jag har valt att observera situationer där barn 

och pedagoger samspelar på något sätt för att se hur pedagogen bemöter barnen i lärande 

situationer. Löpande protokoll var den observationsmetod jag valde, vilket betyder att man 

med penna och papper försöker fånga sammanhanget och kontinuerligt anteckna vad som 

händer i en kort situation (Lindahl 1998; Løkken och Søbstad 1995). Löpande protokoll gör 

det nästan omöjligt att uppfatta allt som händer, men är ändå en användbar metod som gör att 

observatören kan lägga fokus på det som är relevant i förhållande till observationens syfte. 

Vad är en observation? 

Ordet observation kommer från latin och betyder iakttagelse eller undersökning. En 

observation innebär att med hjälp av olika sinnen registrera det som händer runt omkring, man 

har en avsikt och väljer ett perspektiv. (Wehner-Godée 2000) Genom att anteckna kan man 

sedan tolka och reflektera kring händelsen för att få en mer fullständig bild på det man 

studerat. För att göra en observation krävs det fokus för att inte upplevelserna ska påverkas 

utav annat som händer i samma rum. Inom pedagogiska kontexter är observationen en grund 

för reflektion och bearbetning för att få en djupare syn i verksamheten. Med hjälp av 

observation kan vi se hur samspel och relationer ser ut mellan barnen och mellan barn och 

vuxna (Løkken och Søbstad 1995). 

Urval 

Jag ville inte påverkas utav tankar kring förskolan och ha några förutfattade meningar innan 

jag kom dit. Därför valde jag en förskola med fem avdelningar allt som allt med tre 

småbarnsavdelningar och två syskonavdelningar, där jag tidigare aldrig har vart. Jag gjorde 

mina observationer på en av småbarnsavdelningarna (1- 3år) där fanns det sammanlagt 14 

barn och tre pedagoger varav en hade en förskollärarutbildning och de andra var barnskötare. 

När jag var där och observerade var det många barn som var borta på grund av sjukdom eller 

ledighet så det fanns bara nio barn där. 

Deltagarna i observationerna varierade beroende på vilken situation jag observerade. Under 

observationerna har jag valt att fokusera på det som har vart relevant för mig, alltså där ett 
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barn och en pedagog samspelar, för att se om barnet hade chans att påverka händelsen. Det 

går inte att återge precis allt som ett barn säger och gör i en observation, (Wehner-Godée 

2000) därför valde jag att observera så små grupper som möjligt eller kortare händelser, för 

ska man observera allt så ser man allt och inget och det är lätta att man missar något som kan 

vara viktigt (Løkken och Søbstad 1995). Längden på observationerna har också varierat på 

beroende av situation, men ingen har varat längre än tio minuter. 

 I mitt resultat kapitel har jag valt att presentera några utdrag som jag tycker har betydelse för 

mitt syfte. De situationer jag valt att ha med är en aktivitet i detta fall när barnen bakar 

pepparkakor, en på och av klädnad i tamburen och en liten samling. Jag har inte lagt någon 

större betydelse till könsskillnader eftersom det inte har någon betydelse för resultatet, men 

jag har skrivit med barnens ålder då det kan ha viss betydelse för hur de blir bemötta av 

pedagogen.  
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Etik 

När man gör en observation på en förskola blir följden att man får olika rapporter som kan 

innehålla namn på barn, föräldrar, anställda och information om platsen där man gjort sin 

observation, samt annan känslig information. Det är viktigt att sådant material förblir 

anonymt, observationsrapporter kan betraktas som interna arbetsdokument som endast rör 

observatören och den institution där man studerar. (Løkken och Søbstad 1995) 

I de etiska reglerna från vetenskapsrådet finns fyra huvudkrav för forskningsarbeten, dessa är 

till för att personer som forskningen inbegriper ska vara individskyddande. Den första regeln 

är informationskravet vilket innebär att forskaren har en skyldighet att för de berörda 

informera om forskningens syfte, det ska också informeras om att det är frivilligt och att man 

när som helst kan avbryta sin medverkan. Samtyckeskravet är en regel som ser till att 

forskningen inte kan göras utan att den/de berörda gett sitt godkännande att medverka. Om 

forskningen innefattar barn under 15år ska ett godkännande ges av föräldrar eller 

vårdnadshavare. Konfidentialitetskravet är till för att de medverkande ska förbli anonyma, att 

uppgifter om personerna behandlas med sekretess. Nyttjandekravet innebär att uppgifter som 

samlats för forskning endast får användas för vetenskapligt syfte. (vetenskapsrådet) 

 

Jag började med att ta reda på vilka förskolor som stod mig tillhanda att göra mina 

observationer på. Jag ringde och talade med rektorn på den förskola jag valde, berättade att 

jag skulle göra observationer och i vilket syfte samt hur mitt genomförande skulle gå till. Hon 

fick veta att jag inte tänkte använda mig utav någon filmkamera eller andra objekt för att spela 

in något. Utan att jag tänkte göra ett löpande protokoll av både pedagoger och barn. Rektorn 

talade med pedagogerna på den småbarnsavdelning som fanns på förskolan. Jag fick ett 

godkännande och de ringde upp mig, jag talade åter om vad det var som gällde och att det var 

frivilligt att medverka i studien. För att få föräldrarnas tillåtelse att deras barn skulle få delta i 

observationerna fanns det ett brev med information till föräldrarna. (bilaga 1) där jag bland 

annat gjorde det klart att det var frivilligt och att jag använder mig utav fingerade namn i 

arbetet. Om föräldrarna var osäkra på något eller inte ville att deras barn skulle delta i studien 

kunde de också tala med pedagogerna på avdelningen, om de inte ville tala direkt till mig. Jag 

började mina observationer när jag fått in alla underskrifter från barnens vårdnadshavare.  
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Datainsamling och genomförande 
Jag började med att ta kontakt med den förskola där jag skulle göra mina observationer och 

när jag fått klartecken och alla påskrifter av föräldrar besökte jag förskolan. Även om 

pedagogerna talat om för barnen att jag skulle komma och observera dem blev de väldigt 

nyfikna på vem jag var och vad jag skulle göra. Jag talade om vem jag var och vad jag skulle 

göra. Många barn kom fram och ville ha min uppmärksamhet och några barn höll sig i 

bakgrunden och studerade mig. Innan jag började med mina observationer talade jag med de 

barn som kom fram för att prata. Det gjorde att de sedan lugnt kunde återgå till sin lek när de 

fått veta vad de ville. 

Jag gjorde en löpande observation på olika situationer som uppstod under en halv dag på 

förskolan. Som observatör kan man påverka de personer som observeras vilket är något man 

får ta hänsyn till under hela observationen. (Løkken och Søbstad 1995) För att inte vara ett 

störmoment för barnen i deras göranden eller med risk för att själv bli störd så placerade jag 

mig på en stol utanför de situationer jag observerade. Den som observerar behöver välja en 

plats som tillåter en att sitta eller stå ostörd och skriva, men som också ger en bra uppsikt över 

det som ska observeras. (a.a). 

Relevans 

Data som samlats in i denna undersökning visar endast på hur bemötande av barns kompetens 

kan se ut på en förskola. Undersökningens resultat skulle med stor sannolikhet bli annorlunda 

om den gjordes på en annan avdelning eller på en annan förskola. 

Databearbetning 

Jag gjorde ett löpande protokoll vilket resulterade i att jag hade mycket papper med sådant jag 

skrivit ner från mina observationer. Jag började med att renskriva alla dessa observationer på 

datorn för att inte glömma bort några viktiga detaljer. Jag renskrev hela observationerna och 

läste sedan igenom dem. När jag var färdig med alla sammanställningar började jag revidera 

texten till små utdrag med sådant som var relevant för mitt syfte. Jag tog bort överflödig data 

som inte behövdes eller som inte var relevant för mitt syfte. Innan varje observation har jag 

satt en kort beskrivning och presentation för att få ihop utdragen till en flytande text som gör 

det lättare att förstå observationen. Efter varje utdrag har jag gjort en kort tolkning, vilket 

handlar om att försöka förstå och uppfatta det som skrivits ner (Løkken och Søbstad 1995).   
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Resultat 

Här presenteras observationer som jag har gjort i form av små utdrag av det som jag tycker 

har vart intressant och relevant för mitt syfte. Ja har sedan kommenterat och gjort en tolkning 

av utdragen efteråt. 

Samlingen 

Klockan 10.25 är det samling på förskolan, jag följer med in i ett litet rum där samlingen 

brukar hållas. I den följande observationen är det Klara som är ett år och sju månader som jag 

har följt. Klara är bland de mindre barnen som är på förskolan den här dagen och i den här 

situationen får vi se hur pedagogen som håller i samlingen förhåller sig till Klara när hon 

ställs inför ett problem; 

 Pedagogen som håller i samlingen har framför sig ett fototräd med bilder på alla barn som är 

med på samlingen den här dagen. På golvet ligger det laminerade lappar med barnens namn. I sin 

hand håller pedagogen en påse med namn som hon drar, det barn som blir uppropat får gå fram 

till trädet och ta sin bild och sen leta efter sitt namn i högen på golvet. Detta ska sedan sättas upp 

på en flanotavla som sitter på väggen bredvid pedagogen. Klara får gå upp som nummer två så 

det finns många lappar kvar på golvet att välja mellan. Hon sitter länge och granskar lapparna, 

men verkar inte kunna känna igen sitt namn bland alla de andra. Pedagogen tar bort några namn 

så att det bara finns tre kvar att välja mellan. Nu ser Klara sitt namn och ler stort när hon plockar 

upp det och går och sätter det på tavlan. 

När Klara hade svårt att hitta sitt namn i högen valde pedagogen att hjälpa henne genom att 

plocka bort några namn. För Klara som inte var så gammal var det svårt att klara av något på 

den här nivån, för henne var det lättare med färre kort. Pedagogens förhållningssätt verkade 

vara att hon utgick från att alla barnen var kompetenta nog att hitta sina namn bara hon 

bemötte dem på rätt nivå. Hon anpassade uppgiften så att Klara skulle få chansen att känna att 

även hon kunde, precis som de andra barnen. I samlingen var det för mig ett positivt möte 

mellan barn och vuxen. Pedagogen valde ett vägledande förhållningssätt för att hjälpa Klara 

med uppgiften hon stod inför. Klara visste hur hennes namn såg ut, men i den stora högen 

försvann hennes namn bland alla de andra.  

I nästa situation från samlingen är det fortfarande Klara det handlar om vi får se hur en 

pedagog även i denna situation bemöter Klara utifrån hennes egna förutsättningar.  

Det är dags för barnen att äta frukt, frukten delas och läggs upp på ett fat som står i mitten av 

ringen med barn. Bananerna är delade på mitten, men har fortfarande skalet kvar. Klara tar en 

banan, men verkar inte förstå hur hon ska göra för att få bort skalet. Pedagogen som sitter 
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bredvid tar också en banan då för att visa Klara hur hon ska göra när hon skalar. Klara tittar 

studerar hur pedagogen gör och försöker sedan själv. När hon ändå inte lyckas få bort skalet gör 

pedagogen ett litet jack i skalet så att Klara får tag i en ände att dra i så att hon kan skala resten 

själv. Hon lyckas skala bananen och när hon ätit upp den tar hon sig en till och den här gången 

lyckas hon skala bananen helt själv. 

Pedagogen hjälper till genom vägledning istället för att hjälpa genom att ta över. Klara får 

känna att hon kan och att pedagogen har förtroende i hennes kunskaper. När hon skalar sin 

andra banan har hon tillräckligt med förtroende för den egna förmågan för att klara av 

uppgiften själv. För Klara var det en utmaning att lära sig att skala den där bananen och med 

pedagogens hjälp kunde hon ta sig ett steg längre i problemlösningen. När klara skalat sin 

andra banan helt själv syntes det i hennes ansikte hur stolt hon var. Barnets styrka lyser 

igenom viljan och stoltheten över att klara av något (Jonstoij och Tolgraven 2001). 

Pepparkaksbak på förskolan 

Klockan är 10.40 och samlingen är slut, det är dags för barnen att gå ut. Fyra barn, Filip tre år 

och fyra månader, Johan 3 år och en månad, Lisa tre år och två månader och Anna Två år och 

sju månader får vara kvar inne för att baka pepparkakor tillsammans med en av pedagogerna.  

Här är ett exempel som visar på barns olika behov av vuxenstöd i lärandet. I den här 

situationen är det Lisa och Anna som ska ta mjöl till sin deg;  

Lisa väntar och observerar först hur de andra barnen gör när de tar mjöl och häller över sin deg, 

hon tar sedan lite mjöl i handen, men frågar ändå pedagogen om det räcker. När pedagogen sagt 

ja, strör hon det över sin deg och börjar kavla. Anna däremot tar en stor hand med mjöl och 

sprider varsamt fascinerat ut det över sin deg. Hon tittar med stora ögon när mjölet dalar ner 

över degen. När hon är färdig sträcker hon sig efter mer, men blir tillsagd utav pedagogen att det 

räcker. Hon tar då istället kaveln och börjar kavla ut sin deg. Lite senare när pedagogen är 

upptagen med ett av de andra barnen tar hon sig ändå mer mjöl som hon häller över sin 

utkavlade deg. 

Lisa söker själv stöd hos pedagogen för att vara säker på att hon tar rätt mängd mjöl. Anna 

som själv inte söker något stöd får direktiv från pedagogen att hon tagit tillräckligt med mjöl. 

För Lisa verkar det viktigt att få respons från pedagogen för att veta att hon gör rätt. Hon 

försökte att bilda en förståelse för hur det skulle gå till genom att studera de andra barnen, 

men vände sig istället till den vuxna. Antagligen för att hon kände att hon inte var riktigt säker 

på utförandet. Pedagogens medhåll hjälpte Lisa att känna att hon kunde fortsätta med 

uppgiften. Anna ser ut att känna sig säker i det hon gör och visar inga problem med att ta mjöl 
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och hälla det över degen. Det ser ut som hon fastnar i en fascination eftersom hon åter 

sträcker sig efter mjölet för att hälla på mer. I nästa situation är det Johan och Filip som ska 

kavla sin deg och vi ser en skillnad på hur pedagogen bemöter dem när degen behöver kavlas 

om; 

Pedagogen har sagt åt barnen att börja kavla så att de kan ta ut kakor med formerna, hon säger 

att de ska kavla mycket så att degen skall bli tunn. Johans deg blir så tunn att den fastnar i bordet 

vilket gör att den går sönder. Pedagogen hjälper honom att kavla ut degen igen så att den blir 

lagom. Filip som inte kavlar sin deg så mycket får en tjock deg som han börjar trycka ut former 

ur, men pedagogen låter de första pepparkakorna vara som de är. Sedan säger hon att han får 

kavla degen igen.  

Johan kavlar sin deg noggrant och lägger mycket tid på den, resultatet blir att degen blir för 

tunn och går sönder. Johan som har gjort precis som pedagogen sagt tittar på degen och 

försöker trycka ihop den igen, pedagogen väljer att sedan själv ta över kavlandet för att få den 

lagom tunn. Johan får stå bredvid och titta på när hon kavlar degen. Filip som istället har en 

för tjock deg får ingen kommentar kring detta utan får fortsätta tills han behöver kavla degen 

igen. Då säger pedagogen till att han behöver göra den tunnare, men Filip får själv kavla 

degen. Hur pedagogen resonerade kring detta är svårt att veta, kanske ville hon bara hjälpa till 

eftersom degen gick sönder. Filip fick själv kavla om sin deg när det behövdes, kanske tyckte 

pedagogen att pojkarna befann sig på olika nivåer och behövde olika bemötanden. Hur Johan 

och Filip kände sig bemötta är också svårt att veta enbart utifrån en observation, men för 

Johan hade det kanske inte skadat att låta honom försöka själv igen. Eftersom barn reagerar 

olika på om de blir bemötta på detta sätt för Johan kan pedagogen ha fått honom till att känna 

att hans prestation inte dög. Samtidigt som det för ett annat barn kunde fungera som ett sätt att 

vilja lära sig mer. När barnen har börjat trycka ut kakorna med formarna blir det många 

småbitar av degen som barnen gärna vill smaka på. Så här såg det ut när barnen fick tillåtelse 

att smaka på degen; 

Alla barnen utom Filip har börjat ta ut kakor med formarna som de har. Filip som fortfarande 

kavlar sin deg blir tillsagd av pedagogen att det räcker och att han också kan börja trycka ut 

kakor. I samma stund frågar Anna om de får smaka på degen och det får de. Filip släpper formen 

han precis tagit upp och lägger sig över degen och slickar på den. Pedagogen ser genast vad han 

gör och stoppar honom. Det resulterar i att hon får ta bort den biten av degen som han slickat på 

vilket gör att Filip får väldigt lite deg kvar att göra kakor av. Filip verkar ändå nöjd då han får 

äta upp den degen han slickat på.  
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När pedagogen säger åt Filip att kavla om degen och göra den tunnare lägger han extra 

omsorg vid att få den perfekt. De andra barnen hinner trycka ut flera kakor innan han är 

färdig. När han sedan får höra att de får äta lite av degen får han bråttom att smaka på den och 

lägger sig därför och slickar på den. För Filip verkade det inte vara konstigt eftersom han bara 

smakade på degen precis som pedagogen sa att han fick. Barnets intensioner eller sätt att tolka 

stämmer inte alltid överens med våra egen uppfattningar eller förväntningar. De andra barnen 

tog en liten bit från degen som de sedan smakade på, kanske hade vi förväntat oss att Filip 

skulle göra likadant? Egentligen gjorde han ju inte fel, han smakade på degen precis som han 

fick. Pedagogen sa ju inte att de skulle ta en LITEN bit att smaka på, utan hon sa att de fick 

smaka på DEGEN. Hur man säger något kan spela en stor roll för hur barnen tolkar det, därför 

är det viktigt att tänka sig för innan vi säger något till barnen som de kan ta bokstavligt. 

I tamburen 

Barnen har haft samling och ska gå ut, det är snö och kallt ute så barnen behöver ha varma 

kläder på sig. En pedagog tar på sig och går ut för att ta emot de barnen som kommer ut först. 

En pedagog stannar inne för att finnas till hands om det skulle vara något barn som behövde 

hjälp. Alla barn verkar vana med att klä sig själva och det är bara några stycken som behöver 

hjälp med handskar och skor. I den här observationen har jag följt Alma två år och Oskar 3 år 

och fyra månader, som är kvar inne lite längre än de andra och som pedagogen får hjälpa. 

Tamburen är uppdelad så att ytterkläderna hänger i en liten korridor och skorna står i hallen 

där man går ut vilket gör att man inte ser in i hallen från korridoren. 

Här är en situation där vi får se hur pedagogen som är kvar inne bemöter Alma som tagit på 

sig ytterkläderna i fel ordning; 

Alma går direkt till hallen där skorna finns, hon tar sina skor och sätter sig på golvet. Hon sitter 

länge och kämpar med att på sig skorna och när hon är färdig sitter de på fel fot. Alma ser ändå 

nöjd ut när hon ställer sig upp och går för att hämta sin overall och resten av kläderna. Det är 

bara jag som observatör som har sett att Alma sitter vid skorna medan de andra barnen håller på 

att ta på sig sina ytterkläder. Alma kommer in i rummet med ytterkläder och går fram till sin 

krok där har hon en jacka och en overall. När hon tar jackan kommer pedagogen fram till henne 

och berättar att det är för kallt med jacka och att hon måste ha overallen. Alma som kämpat med 

sina skor vill inte ta av dem och vill heller inte ha overallen på sig, hon verkar bli arg och börjar 

stampa med fötterna. Pedagogen tar av henne skorna och hjälper henne på med alla kläder.  

Här visar Alma på sitt intresse att göra något som hon kan klara av själv, hon vet hur hon ska 

ta på sig skorna och går därför in till skorna först.  När pedagogen ser att hon tar på sig jackan 
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istället för overallen ingriper hon. Hon tar då ett ansvar som vuxen för att se till så att Alma 

får varma kläder på sig. För Alma verkar det bli ett nederlag eftersom hon har tagit på sig 

”fel” Hon visste att hon kunde ta på sig själv och när pedagogen hjälpte henne att få på sig 

sina ytterkläder fick hon ett bemötande som om hon var liten, någon som inte kan själv. Ett 

barn som blir bemött för sin litenhet upplever också sig själv som liten (Wallin 2003).   
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Diskussion 
I det här kapitlet kommer jag att diskutera kring hur jag upplevde att det fungerade med att 

använda mig av observation som metod. Jag kommer också att diskutera mitt resultat som jag 

fick ut genom observationen, mina tolkningar och min analys kring den.  

Metoddiskussion 

Observation var den metod jag valde eftersom mitt syfte var att undersöka möten mellan barn 

och pedagog. Att använda sig utav observation som metod har varit en utmaning i sig. Jag 

skulle nog välja att använda mig utav något hjälpmedel nästa gång som till exempel en 

filmkamera eller ljudinspelning. Skillnaden mellan att observera med videokamera är att det 

med kamerans hjälp är lättare att registrera mycket mer av det som händer, än vad som kan 

göras genom anteckningar (Lindahl 1998). Observation funkar bra när det ska fokuseras på 

något speciellt, men även om fokus bara läggs på något särskilt så är det svårt att få med allt. 

Det är lätt att missa något och glömma vad som sagts. Jag skulle nog också välja att 

komplettera med intervjufrågor för att få mer utförlig data.  En annan fundering är att jag 

kunde gjort observationer på fler än en förskola och då kanske på en Reggio Emilia 

inspirerad, där man utgår från att varje barn är kompetent. I en jämförelse hade jag kanske 

kunnat lyfta fram det kompetenta barnet ännu mer. 

Materialet som jag har fått fram genom den här observationen är inte tillräckligt för att kunna 

ställa en generell slutsats. Beroende på vart man gör observationen så skulle resultatet 

förmodligen bli olika, men jag gjorde heller inte en generell undersökning, utan ville ta reda 

på hur det kan se ut med fokus på möten mellan barn och pedagog. För detta var observation 

en bra metod att använda sig utav då jag ville fokusera på något speciellt.  

Resultatdiskussion 

Mitt syfte var att undersöka om pedagogen i mötet med barnet bemötte barnet som kompetent 

nog att klara av vardagliga problem de stöter på i förskolan. Jag tycker att jag har fått svar på 

mina frågor, men att det inte är några generella svar. Med en syn på barn som är föränderlig 

så blir också bemötandet föränderligt.  

Jag observerade många olika typer av bemötande, pedagoger som hjälper barnen att känna sig 

trygga i situationen så att de kan fortsätta med uppgiften. I några möten antog pedagogen en 

roll som ”hjälpande” och tog över situationen på ett sådant sätt att de löste problemet åt barnet 

istället. Kanske pågrund av tidspress eller kanske dåligt tålamod. 
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I några av mötena har barnen lagt stor vikt på responsen från pedagogen, vilket visar på vikten 

av att pedagogens roll har en stor betydelse i de situationerna. En del små barn observerar och 

iakttar andra barn i deras agerande, när de förstår utförandet av en aktivitet, kan de själva 

utföra aktiviteten. (Lindahl 1998) Benn (2003) talar om barns lärande som en social process, 

hon menar att barn lär av andra barn och vuxna. De utmanas och inspireras av varandra 

framförallt genom att titta, lyssna och samspela. 

Mötena som jag ficka ta del av var väldigt varierande, i samlingen såg jag tydligt hur 

pedagogerna bemötte ett kompetent barn, frågan är bara varför just i samlingen? Varför 

bemötte pedagogerna inte ett kompetent barn i tamburen och i pepparkaksbaket? Pedagogens 

roll är att stötta och förstärka det barnen är bra på, eftersom det är från styrkan självkänslan 

utvecklas (Wallin 2003).  

Jag har genom mitt resultat förstått att jag som blivande pedagog kommer att spela en 

avgörande roll för barnets kompetens utveckling. Mitt bemötande kommer att forma barnet 

och påverka barnets syn på sig själv. Genom forskning och annan litteratur kring bemötande, 

förhållningssätt och det kompetenta barnet har jag fått goda underlag för reflektion i arbetet 

som pedagog. Det gäller att utvärdera sig själv, viken barnsyn har jag, vilken barnsyn vill jag 

ha och hur uppnår jag den? Det är för barnens skull vi som pedagoger jobbar på förskolan och 

det är barnet som ska stå i centrum. Om vi tittar tillbaka genom historien kan vi se att vår syn 

på barn förändrats och det är viktigt att i framtiden inte vara rädd för förändring för att få 

förbättring. I kapitlet där jag behandlat barnet ur olika aspekter och i historien ser vi hur 

barnet har gått från att vara ett hjälplöst barn i behov av hjälp till ett kompetent barn med en 

vilja att lära och utmanas.  

Slutsats 
Den slutsats jag kan dra av den här undersökningen är att i mötet som sker mellan ett barn och 

pedagog varierar i de olika situationerna. Jonstoij och Tolgraven (2001) menar att det är vår 

barnsyn som styr mötena, ett barn vi ser som kompetent bemöts på ett annorlunda sätt än ett 

barn som vi ser på som sårbart. Det är inte alltid som pedagogen bemöter ett kompetent barn i 

de vardagliga situationerna. Att det varierar kan bero på vilken syn på barnet pedagogen har 

för tillfället. I mina observationer kunde vi se att pedagogen i en situation kunde vägleda 

barnet och låta de använda sig av sina egna resurser för att klara av olika situationer. När de i 

nästa stund tog över situationen helt och hjälpta barnen med allt. Det kompetenta barnet 



 

 

21 

 

existerar genom våra ögon, vårt sätt att se på barnet påverkar hur barnet ser på sig själv. 

Pedagogens roll är viktig för utvecklingen av barnets kompetens.  

Hur mötena såg ut berodde på vilken syn på barnet pedagogen hade när hon gick in i mötet 

och det påverkade om barnet fick använda sig av sin kompetens eller inte. Som blivande 

pedagog är det viktigt att reflektera kring sitt bemötande av barnet. Efter att jag skrivit detta 

arbete och tagit del av forskning och annan övergripande litteratur kring möten mellan barn 

och pedagog, har mötena med barnen fått en ännu större betydelse för mig. I många 

situationer är det viktigt att stanna upp och tänka efter vilken påverkan mötet kan få för 

barnets skull. Jag har som blivande pedagog fått en djupare förståelse för hur viktigt det är 

med rätt förhållningssätt gentemot barnen.  

Hur en pedagog bemöter ett barn och vilket förhållningssätt som används beror helt på 

pedagogens egna förutsättningar om barnet. Jag kan inte genom denna studie dra en slutsats 

som är generell angående möten mellan barn och pedagog. Utan mötet spelar på så många fler 

plan än just bara bemötandet, tid, plats, personer och synsätt spelar också en viktig roll i 

mötet. 

Förslag på vidare forskning 

Ett förslag att forska vidare på som kan vara väldigt intressant är att ta reda på hur barnen 

påverkas av hur de blir bemötta av pedagogerna. Den här studien skulle också kunna göras på 

en Reggio Emilia inspirerad förskola, för att sedan göra en jämförelse för att se vilka 

skillnader det är på hur det kompetenta barnet bemöts av pedagogerna. 
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Bilaga 1. 

Hej alla föräldrar! 

Jag heter Emma Nyberg och läser till förskollärare på Karlstads universitet. Just nu skriver jag 

mitt examensarbete och är intresserad av möten mellan barn och pedagog. Jag vill se hur 

pedagogerna bemöter barnen i olika vardagliga situationer som uppstår i förskolan. För att 

göra detta kommer jag att använda mig utav observation. Därför vill jag gärna göra mina 

observationer på denna avdelning. Observationerna kommer att ske med penna och papper 

och inga andra hjälpmedel kommer att finnas med. Jag kommer alltså INTE att filma eller 

spela in något. 

Att delta är självklart frivilligt och jag respekterar om det är någon som inte vill ha med sitt 

barn i studien. Om ni skulle ångra er under observationens gång så är det bara att dra sig ur så 

stryker jag ert barn från observationerna. Data som samlas in kommer endast att användas i 

mitt examensarbete, lärare och annan skolpersonal kommer inte att få tillgång till mina 

insamlade data. När studien är genomförd kommer all insamlad data att förstöras. Alla namn 

på barn lärare och skola kommer att bytas ut när studien publiceras för att garantera alla 

inblandade anonymitet. 

Min studie kommer att avrapporteras som ett examensarbete vid lärarutbildningen vid 

Karlstads universitet och finnas tillgänglig på www.kau.se/bibliotek.  

För att jag ska kunna genomföra den här studien behöver jag en tillåtelse från er att samtala 

med barnen, och att dokumentera deras skolarbete. Alla barn kommer också att tillfrågas och 

får ge sitt eget samtycke till detta. 

Om ni vill vet mer eller bara undrar över något får ni gärna ringa eller maila. 

Mobil: 073- xxx xx xx  Mail:************@hotmail.com  

 

Om ni godkänner att era barn får medverka i studien så kan ni fylla i talongen och lämna den 

till personalen på ******* senast den 3/11-10 

 

Jag tillåter att mitt barn deltar i studien     

Jag tillåter INTE att mitt barn deltar i studien    

Barnets/barnens namn 

  

Vårdnadshavares underskrift 
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