BILAGA 1
Till förälder/vårdnadshavare för

2006-04-18 Eskilstuna
Hej!
Mitt namn är Helena Andersson och jag studerar till lärare för yngre åldrar (förskola upp till
årskurs 6) på Mälardalens Högskola här i Eskilstuna.
Jag är 25 år och läser nu min sista termin på utbildningen och skall därför skriva mitt
examensarbete vilket innebär en C-uppsats på 10 poäng.
Jag har valt att undersöka hur elever uttrycker sin självkänsla i skolan, och hur det kan skilja
sig mellan olika åldrar och även kön. Jag tycker det är intressant att undersöka om elevers
självkänsla i skolan generellt ökar eller minskar med åldern och vad det i sådant fall kan
tänkas bero på. Jag har för avsikt att utföra mina undersökningar i en årskurs 1, en årskurs 3
och en årskurs 6.
Jag har bett klasslärare för årskurs 1, 3 och 6 att välja ut tre flickor respektive tre pojkar ur
klassen som jag både kan observera och intervjua för att få ett bra underlag för min
undersökning. Observationerna och intervjuerna innebär att jag kommer att sitta med i
klassrummet och observera hur dessa sex elever per årskurs ger uttryck för självkänsla i
klassrummet via tal samt se hur lärare samt elever bemöter dessa elever och även observera
deras reaktioner på detta. Utifrån mina observationer kommer jag att intervjua eleverna var
och en och be dem beskriva hur de själva upplever sin självkänsla i skolan, när de upplever
sig ha en stark respektive svag självkänsla. Jag kommer att använda mig av intervjufrågor
som är anpassade för elevens ålder. Observationerna och intervjuerna kommer att ske under
vecka 16 och 17.
Jag vill understryka att inga elever, skolan de går på eller de lärare som arbetar på skolan
kommer att namnges vid min examinationsuppgift.
För att få utföra min uppgift önskar jag att få er tillåtelse, och er underskrift.
Har du ytterligare frågor kring undersökningen är du välkommen att höra av dig till mig
Helena Andersson på: 0707215361 eller email: lagymnastique@hotmail.com
Jag hoppas på
deltagande. Om ni godkänner undersökningen, ber
jag er att återlämna detta papper med ifylld underskrift till elevens klasslärare torsdagen
den 20 April 2006. Om ni inte önskar delta ber jag er återlämna detta papper men då utan
ifylld underskrift.
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