
Begreppslista 11fk20 inför VFU 
 

Bild: estetiska lärprocesser och Lars Lindströms lärteorier, ämnesspecifik kunskap, bild för bildens 
egen skull, sinnesfokuserad undervisning,  

Musik: Puls, takt, rytm, Lindströms teori,  

Estetiska lärprocesser: ge studenterna kunskap om vad det innebär att arbeta med det estetiska 
tillsammans med andra ämnen. Hur kan estetiken stötta t ex matematiken och hur kan matematiken 
stödja estetiken. Lars Lindströms lärteorier, målstyrda processer kontra spontana lärtillfällen. 
 
Matematik: Taluppfattning, rumsuppfattning, aritmetik, matematisk medvetenhet, subitisering, 
seriering, symmetri.  

Språk: språkutveckling i ett historiskt perspektiv (arv och miljö), teoretiska utgångspunkter för 
språkutveckling som sociokulturellt, nativistiskt eller behavioristiskt perspektiv, tidig 
kommunikationsutveckling, de första orden, språkutveckling i olika åldrar, språkliga begrepp som 
fonologi, morfologi, syntax, semantik, pragmatik, prosodi, lyssnandets betydelse för språkutveckling. 

Barnperspektiv: Vuxnas syn på/tankar om vad ett barn behöver och vad som är bäst för barnet. 
Vuxna tar ansvar och/eller bestämmer över barnet utan att tillfråga barnet. Främst i situationer där 
barn själva inte anses ha tillräckliga kunskap/erfarenhet för att kunna ta beslut 

Barns perspektiv: Barns syn på sin egen livsvärld, barns egna perspektiv, dvs det barnen själva på 
något vis uttrycker, en vilja, önskan. 

Kompetenta barnet: Barn har erfarenheter, förmågor och kunskaper trots sin korta levnadstid (Ett 
sätt att se på barn till motsats till barnet som okunnig och oerfaren). 

Delaktighet: När barn är delaktiga i undervisningsmoment planerade för barnen. Här finns två 
perspektiv: ett inkluderande att barnet är delaktigt i aktiviteten, och ett subjektivt och individuellt, 
känner barnet sig delaktig? Barn kan delta utan att känna sig delaktiga. 

Inflytande:  Inflytande innebär att barn får uttrycka sin åsikt och vara med och påverka. Det betyder 
att få ta del av demokratiska processer. Vad innebär det att ge barnen möjligheter till detta och vad 
händer om de inte får vara med och känna sig delaktiga eller ha inflytande?  

Ledarskap med barnen: Assymetriskt, Spontant och situerat, Demokratiskt ledarskap. 

Att välja perspektiv – Barnsyn: Barn är medmänniskor (Human becomings - Human 
beings), Vuxna vet bättre, Barn är irrationella. 

Att välja perspektiv - Kunskap och lärande: Tilltro till barns förmåga, Avvakta barns 
mognad, Straff och belöning. 

Pedagogisk atmosfär: Samspelande, Instabil, Kontrollerande. 

Förhållningssätt – Pedagogisk dialog: Emotionell dialog, Meningsskapande och utvidgande 
dialog, Avgränsande dialog. 
  



Omsorg: Omsorg handlar om barns rätt att få vara BÅDE kompetenta OCH sårbara. Omsorg som 
både en handling och ett förhållningssätt. Se till att synliggöra, kvalitetssäkra och diskutera omsorg! 

Lek: Olika teorier om varför, hur, när, med vem barn leker och vad som påverkar deras förmågor att 
leka eller att inte delta i lek. Olika kulturers syn på lek och vad barn i olika kulturer leker för typ av 
lekar. 

Anknytning: Inre arbetsmodeller, trygg anknytning, otrygg anknytning, ambivalent anknytning, 
desorganiserad anknytning, generell kontinuitet, lagbunden diskontinuitet, målinriktat partnerskap, 
mentalisering, känslomässig reglering,  trygg bas, säker hamn, främmande situationen, 
automatisering, miljömässig stabilitet, separation, närmandefasen, trygghet, trygghetscirkel, trauma, 
utforskande, rädslosystem, målstyrt beteende, assimilering   
Observationer: kvalitativ och kvantitativ metod. Löpande protokoll, schematisk observation. Syfte, 
Analys. Forskningsetiskt hänsynstagande. 
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