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Abstrakt 

Syftet med studien är att undersöka hur pedagoger anser att de samtalar med barn i vardagen, 

vilket besvaras med forskningsfrågorna: Vilka variationer av yttranden framträder när 

pedagogerna diskuterar kring hur de samtalar med barn i vardagen? Hur beskriver pedagogerna 

vilka villkor som finns för att vardagssamtal ska kunna möjliggöra utveckling av barns 

samtalsfärdigheter? Studien utgår från socialkonstrutionisktisk teoribildning samt 

diskurspsykologi som metodologisk utgångpunkt. För insamling av material användes ett 

fokusgruppssamtal med fem medverkande pedagoger. De variationer som tydligast 

synliggjordes i resultatet är tidens betydelse och roll spelar roll. Resultatet visar att genom 

pedagogernas yttranden kring tidens betydelse är det rimligt att dra slutsatsen att tiden 

konstruerar villkoren för barn att lära och utveckla samtalskompetenser. Genom pedagogernas 

yttranden kring roll spelar roll är det rimligt att dra slutsatsen att pedagogerna intar roller som 

konstruerar villkoren för barn att lära och utveckla samtalskompetenser.  

 

Nyckelord: Diskurspsykologi, förskola, pedagog, vardagssamtal, samtalsfärdigheter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Förord 

Vi vill inledningsvis tacka de handledare som har hjälpt oss i vår skrivprocess, Monica Frick 

och Ulf Petäjä samt vår examinator Jonnie Eriksson. Även de pedagoger som deltog i vår studie 

vill vi ge ett stort tack, utan era svar hade studien inte blivit till. Till våra familjer vill vi rikta 

ett tack med tanke på allt stöd och tid de gett oss. Men vi vill även tacka varandra för ett bra 

samarbete. Under arbetets gång har vi varit varandras drivkrafter som lett till givande 

diskussioner där vi haft möjlighet att bidra med våra kunskaper. Författandet av detta arbete har 

på detta vis varit gemensamt.  
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1 Inledning 

Samtalet i förskolan är det mest fundamentala för barns lärande, hävdar Gjems (2011) med 

hänvisning till Snow (2000), och förklarar att barn inte skaffar sig kunskap om olika aktiviteter 

eller ämnen bara genom att läsa. Det barnet vill veta i förskolan får de förmedlat av pedagogerna 

genom att de samtalar med dem och andra barn. Förskolan är en verksamhet där barn lär samt 

utvecklas och Gjems (2011) betonar hur betydelsefullt det är att vardagliga samtal får utövas i 

förskolan.  

I att samtala med någon ingår inte enbart att tala utan även att lyssna. Att kunna det är en 

färdighet enligt Adelmann (2002) som menar att det ingår ett inre samspel när vi samtalar. 

Adelmann (2002) förklarar att när ett samtal pågår blir det ett utbyte av yttranden på flera plan 

och berör inte enbart det som talas med ”den andre” utan även lyssnandet av den inre rösten. 

Han syftar till forskning som hävdar att nyfödda besitter erfarenheter av att lyssna då 

språkutvecklingen börjar när fostret växer i livmodern och hör bland annat moderns röst. Det 

gör att det nyförlösta barnet kan känna igen röster i sin omgivning.  

Eftersom barnet har kunskaper innan det blivit fött, vilket Adelmann tidigare framhållit, så 

hävdar Gjems (2011) att stöttande pedagoger som bjuder in barn att delta i samtal på förskolan 

är en viktig del i att barn lär sig språk och samtalsfärdigheter. Hon problematiserar att pedagoger 

har större färdigheter än barnen och därtill kan använda detta som makt för att ta över i 

situationer. 

Enligt Sheridan, Pramling Samuelsson och Johansson (2009) är förskolan i vårt samhälle en 

viktig plats för barn att utveckla vänskap och att kommunikation är betydelsefullt för deras 

kunnande. Av den anledningen ställde de sig frågan vilka kvalitativa möjligheter barn har att 

ingå samtal med vuxna. Den frågan ställde även vi oss när vi reflekterat kring erfarenheter från 

vår VFU. Vår gemensamma uppfattning blev att pedagoger samtalar ”till” barnen genom att till 

exempel berömma, uppmana, informera samt tillrättavisa. Samtidigt observerade vi att 

pedagoger inte reflekterar kring hur de ser på sin egen roll när de samtalar med barn. Det blir 

problematiskt för oss då det i Skolverkets styrdokument Läroplan för förskolan står att språk 

och kommunikation är en viktig del i pedagogens uppdrag (skolverket 2016).  
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1.1 Problemområde, syfte och forskningsfråga 

Vi anser att det är ett problem att det saknas studier, framförallt svensk forskning, när det gäller 

det vardagliga samtalen mellan pedagog och barn samt dess betydelse för barns lärande och 

utveckling på förskolenivå.  

Avsikten med vår studie är att lyfta medvetenheten om vardagssamtalets betydelse för 

yrkesverksamma pedagoger samt vad det kan innebära för barns lärande och utveckling i 

förskolan. Syftet blir därmed att undersöka hur pedagoger anser att de samtalar med barn i 

vardagen. 

 Vilka variationer av yttranden framträder när pedagogerna diskuterar kring hur de 

samtalar med barn i vardagen? 

 Hur beskriver pedagogerna vilka villkor som finns för att vardagssamtal ska kunna 

möjliggöra utveckling av barns samtalsfärdigheter? 

1.2 Begreppsdefinition  

Pedagog – På en förskola arbetar oftast två yrkeskategorier med barnen, förskollärare samt 

barnskötare. Barnskötaren har vanligtvis en treårig gymnasieutbildning med inriktning barn och 

fritid, ibland även fortbildning. Förskolläraren har en högskoleutbildning och ibland en 

fortbildning. Då båda arbetar med barnen på förskolan har vi valt att benämna dem som 

pedagoger.  

Samtalsfärdigheter – Begreppet samtalsfärdigheter innebär att kunna ta till sig och förmedla 

kunskap vilket Gjems (2011), som refererar till Ninio och Snow (1996), förklarar genom  att 

det finns sex samtalsfärdigheter som barn behöver möjlighet att utveckla. Den första av 

färdigheterna är att kunna turas om i samtal utan att det till exempel ska ta för lång tid så att den 

andre inte orkar lyssna. Den andre av färdigheterna handlar om att kunna tala utan att behöva 

staka sig, att de varken avbryter eller överlappar i samtalen och därtill även att pauserna inte 

blir för långa så talaren riskerar att bli avbruten. Den tredje innebär att den som talar har 

förväntningar på att det ska komma en respons från den andre, frågor kräver någon form av 

svar. Det förväntas även att det ska finnas ögonkontakt och ibland någon form av kroppsspråk. 

Den fjärde handlar om att lyssnaren har plikter som innefattar att denne visar att den har förstått 

vad talaren säger samt låter den tala till punkt. Den femte är att när lyssnaren har svarat på det 

talaren sagt så förväntas det att denne bygger vidare och för samtalet vidare. Denna färdighet 
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är något som är svår att tillägna sig och som det krävs övning för. Den sjätte handlar om att 

kunna föra strategier för att kunna rädda ett samtal som inte går åt det håll talaren vill.  

Språk och kommunikation – Vi använder oss av begreppet språk och kommunikation i studien 

vilket Smidt (2010), som hänvisar till Vygotskij (2001), skriver är det viktigaste redskapet vi 

har för att tänka och att kommunicera. Enligt Säljö (2000) är det med hjälp av språket som vi 

kan peka, teckna eller benämna saker i den värld vi befinner oss i samt förklara det vi vill att 

omgivningen ska veta. Han beskriver också språket som överlägset när vi samtalar om det som 

har hänt eller det som komma skall. Språket är inte heller neutralt enligt Säljö (2000) utan 

beskriver vårt förhållningssätt och våra åsikter. Säljö (2000) menar även att språket är viktigt i 

samspelet med andra människor då vi ställer frågor, vi utbyter erfarenheter, information samt 

kunskaper med varandra vilket gör oss kommunikativa.  

Vardagssamtal – Enligt oss är vardagssamtal de samtal som sker i vardagen spontant mellan 

människor, även så enligt Gjems (2011). Hon förklarar begreppet som samtal som sker spontat 

i olika vardagsaktiviteter och inte samtal som sker i de planerade aktiviteterna eller samlingarna.  

1.3 Tidigare forskning 

I följande avsnitt redovisas den tidigare forskning från artiklar samt avhandlingar som anses 

vara relevanta för vår studie. Vi har vetskap om att merparten av forskningen intar ett annat 

perspektiv än det vi valt att använda oss av.  

Samtalet under måltiden mellan pedagoger och barn  

Munck Sundman (2013) har genomfört en måltidsstudie med fokus på samtalet i en 

mångkulturell förskola. I studien ingick barn i åldrarna 3-6 år och hon använde sig av 

videoinspelningar samt utgick från ett barnperspektiv. Studien pågick under nästan ett år och 

30 luncher filmades med skiftande fokus. Avhandlingen nämner bland annat att pedagoger i 

förskolan är måna om att göra måltiden till en viktig del på ett pedagogiskt sätt. Detta för att, 

enligt Munck Sundman (2013), försöka skapa förutsättningar för barnens möjligheter till 

samtal. Hon menar även att måltiden ur ett historiskt perspektiv har fokus på att näringsintaget 

är viktigt för barnens hälsa, idéer kring ordning, vett och etikett, moral, bordsskick med mera 

och därtill även att vuxna förebilder rekommenderas. Idag är måltiden i förskolan likaså en 

kulturell och social arena för barn och pedagoger där innehållet är diskussion, förmedling samt 

förhandling. Resultatet i avhandlingen visade aktiviteter som att samtala, berätta, sjunga, 

rimma, ramsa, skratta, göra miner och skämta. Barnen förde dialog med varandra om 
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måltidsrutinerna samt var delaktiga både när det gällde sig själva och andra barn. Munck 

Sundman (2013) ansåg att det var positivt att resultatet visade att barnen kunde deltaga vid 

måltiden utan vuxna samt att det gav viktig kunskap om barns delaktighet, medbestämmande 

och påverkan på sin egen vardag.  

Aronsson och Gottzén (2011) har genomfört en studie om vardagliga förhandlingar under 

familjemiddagar i svenska medelklassfamiljers hem. I studien använde de sig av 

videoinspelningar på 18 familjer med 25 barn i åldrarna 2-16 år. I sin studie lyfter de annan, 

liknande forskning som är gjord i bland annat Australien och nordiska länder då deras resultat 

visade på att föräldrar ständigt styrde barn kring önskat förhållningssätt kring regler samt 

bordsskick vid måltiderna. Aronsson och Gottzéns (2011) resultat visade även att barn tar 

ansvar under måltiderna tillsammans med andra i familjen.  

Ødegaards (2007) avhandling behandlar studier med yngre barns berättelser från måltidssamtal 

på en förskola i Norge. Hon förklarar i avhandlingen att grunden för arbetet var ett intresse för 

berättelser som, enligt Ødegaard, är den mest kraftfulla kommunikationen mellan människor. 

Vid fyra tidigare tillfällen har Ødegaard (2007) gjort liknande studier med olika perspektiv på 

samtal, berättelse och barns åsikter vilket hon bygger denna på. Ødegaard (2007) har i denna 

avhandling valt att använda sig av videoobservationer under nio månader på barn i åldern 1-3 

år samt personalen på förskolan. Det resultat som visade sig var att det inte enbart är de vuxna 

som har makt utan de yngre barnen är med och påverkar det vardagliga innehållet i förskolan. 

Hennes resultat visade även att gemensamma berättelser har en didaktisk relevans för att 

utvidga barnens värld. När personalen använde språken på ett sätt som var inbjudande för 

barnen drogs de in i språk och kultur. Det ger, enligt Ødegaard (2007), kunskap om att det är 

viktigt att pedagoger är öppna för berättelsens funktion samt att det ger en ingång till de yngre 

barnen.  

Samtalet i leken mellan pedagoger och barn  

Ljunggren (2013) har i sin avhandling valt att använda sig av videoobservationer samt 

anteckningsobservationer på 15 barn och fem pedagoger samt intervjuer av tre pedagoger på en 

förskola. Hon var intresserad av leken och måltidens erbjudande av kommunikation. Ljunggren 

(2013) valde ett perspektiv som främjar pedagogers möjliggörande av barns kommunikation i 

förskolan. I resultatet framgick det att barns förmåga att kommunicera bland annat begränsas 

av institutionella ordningar i förskolan. Dessa ordningar kan vara fastlagda rutiner samt 

närvarande och frånvarande pedagoger. Ljunggren (2013) fick även fram att det var viktigt med 
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fria handlingsområden för att barn ska kunna utveckla sina kommunikativa förmågor vilket hon 

ansåg att måltiderna inte erbjöd då pedagogerna hade strikta regler. Dock i den fria leken kunde 

hon se att pedagogerna inte hade lika strikta regler samt att kreativitet och fantasi fick större 

utrymme i leken med andra barn. Ljunggren (2013) fick av detta fram att leken gav friare 

variation av samtalsämnen.  

Pálmadóttir och Einarsdóttir (2015) gjorde en undersökning som utgick från barns perspektiv 

med utgångspunkt för lärares agerande som resurs i lek. Studien genomfördes på en Isländsk 

förskola och baserades på en fenomenologisk ansats. Pálmadóttir och Einarsdóttir (2015) 

använde sig av videoinspelningar samt fältanteckningar på 46 barn i åldrarna 1-3 år och använde 

sig av åtta förskollärare. De kunde i resultatet fastställa fyra huvudkategorier kring 

förskollärarnas roll i barnens lek utifrån sitt perspektiv. Det första var lärarens stöd i samband 

med leksituationer samt lekmaterial. Det andra var lärarens bekräftelse av kompetens och den 

tredje lärarens stöd som är ansluten till barns sociala interaktioner samt den sista som är lärarens 

deltagande i lekar. Pálmadóttir och Einarsdóttir (2015) refererar till Pramling Samuelsson och 

Johanssons (2009) studie som resulterade i fem syften om varför barn ansåg att det var viktigt 

att involvera sina lärare i leken samt sitt lärande. Bland annat ville barnen få stöd och hjälp i 

lek samt lärandet och få information samt bekräftelse hur saker och ting fungerade. Pálmadóttir 

och Einarsdóttir (2015) menar att resultaten som utgår från barns perspektiv och deras livsvärld 

kan spela en viktig roll samt bidra till förändring i det pedagogiska arbetet.  

Hur pedagogers samtal spelar roll  

Strickland och Marinak (2015) har gjort en studie med fem medverkande pedagoger och 60 

barn i åldrarna 5-6 år där de använde sig av fotografier som de samtalade om med barn utifrån 

olika fokus. De kunde genom detta uppfatta att när en pedagog och ett barn samtalar med 

varandra spelar det roll hur pedagogerna tillämpade samtalet. De menade att det är viktigt att 

barnet får utrymme av pedagogen att kunna utrycka sig i samtalet, att barnet får öppna frågor 

ställda till sig och att pedagogen visar förståelse för det barnet har att säga. Det kan annars, 

enligt Strickland och Marinak (2015), leda till att barnet sluter sig och inte svarar. De kom även 

fram till att hur pedagogen positionerade sig mot barnet, antingen som ledande i samtalet eller 

som likvärdig, är betydelsefullt. Om pedagogen positionerar sig så att barnet blir den ”kunnige” 

i samtalet och lät denne styra fick pedagogen möjlighet att lära sig nya saker om barnet samt 

att barnet fick möjlighet att öva upp sina samtalsfärdigheter. Såg pedagogen sig själv som den 

”kunnige” blev svaren från barnet kortare och det slöt sig vilket även blev resultatet beroende 

på om pedagogen ställde öppna eller slutna frågor (Strickland och Marinak, 2015). 
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Fredriksson Sjöberg (2014) skriver i sin avhandling att barn som får samtala med andra än barn 

utmanas till att utforska sin samtalskompetens och sina samtalsfärdigheter. Det leder, enligt 

Fredriksson Sjöberg (2014), till att barnen provoceras i sin turtagning i samtalet. Hon menar 

även i sin avhandling att pedagoger ska möta barnen där de är i sin kompetens och utmana dem. 

Dock upplevdes det som en svårighet av pedagogerna då de ansåg att deras barngrupper var 

stora. Fredriksson Sjöberg (2014) fann även stöd för detta i tidigare forskning som menar på att 

det är svårt för pedagoger att hinna med att föra samtal med varje barn. Fredriksson Sjöberg 

(2014) valde i sin avhandling att använda sig av videoobservationer från en förskola med 50 

barn i åldrarna 1-6 år samt 10 pedagoger.  

Vikten av att pedagoger får möjlighet att reflektera  

De Vocht (2015) skriver i sin artikel att pedagoger behöver reflektera över sina handlingar och 

att det kan göras med videoobservationer. Hon menar att videoobservationer är ett utmärkt sätt 

för pedagoger att observera sitt förhållningssätt till barnen samt ger möjligheter att reflektera 

kring sitt agerande för att kunna förändra sig. Pedagoger ska inte ställa frågor till barnen som 

de redan vet svaren på för om en dialog kan ske spontant blir barnet mer intresserad och därtill 

även få möjligheten att öva upp sina samtalsfärdigheter (De Vocht, 2015). Resultatet blev att 

när pedagogerna ändrade sina tankesätt kring samtalen med barnen blev de mer spontana och 

djupare i svaren. De barn som behövde öva upp sina samtalsfärdigheter blev mer verbala samt 

vågade ta för sig enligt De Vocht (2015). De som medverkade var barn i åldrarna 3-5 år. 

Bae (2012) har i sin artikel använt sig av två pedagoger som arbetade med 14 barn i åldrarna 3-

6 år. Det framkom i artikeln att det behövs ett kritiskt tänkande i fråga om förhållningssättet 

mellan pedagog och barn. Enligt Bae (2012) ska pedagogerna reflektera kontinuerligt över hur 

de samtalar med barn samt att även barnen kan medverka i reflektionen. Det finns inga mönster 

som behövs följas för att det ska bli ett så meningsskapande samtal som möjligt för barnens 

förmåga att uttrycka sig (Bae, 2012). Av den orsaken att det är lätt för pedagogen att se barn 

som objekt och inte någon att samtala med. Bae (2012) skriver att får inte barnen utrymme att 

samtala kan det leda till att de söker uppmärksamhet på andra vis, till exempel att börja avbryta 

den som talar. Hon anser att lyssnar pedagogerna till barnen så märker de att barnen gärna 

bjuder in till samtal.  

Gradovski och Løkken (2015) har i sin artikel använt sig av 28 medverkande förskolor samt att 

de skickade ut enkäter via mail till pedagoger som de senare intervjuade. De menar att dialog 

och diskussion ska ske spontant mellan pedagog samt barn och för att det ska kunna ske krävs 
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det att de besitter kunskaper i hur de ska utföra samtalet. Det är, enligt Gradovski och Løkken 

(2015), viktigt att pedagogerna efter samtalet ska få möjlighet att reflektera med sina kolleger 

för att få en djupare förståelse. Likaså ska de som inte är utbildade få möjligheten till reflektion 

och för att klara av det behöver de få större kunskaper. Gradovski och Løkken (2015) menar att 

får de inte kunskaperna kan det leda till brister som kan medföra att de samtalar med barnen på 

ett felaktigt vis som inte främjar dem i deras utveckling.  

2 Vetenskapsteori och metod 

I följande avsnitt redovisas föreliggande studies vetenskapsteoretisk och metodologisk 

utgångspunkt. Därefter presenteras urval, fokusgrupp, produktion av data samt bearbetning av 

data, analysverktyg, etiska principer, trovärdighet och avslutningsvis vår metodkritik. 

2.1 Vetenskapsteoretisk och metodologisk utgångspunkt 

2.1.1  Socialkonstruktionism 
Holmberg (2010) har i sin avhandling skrivit att ”fakta och kunskap inte finns som ett färdigt 

paket att upptäckas utan att det istället är något som kontinuerligt konstrueras av människor” 

(s. 34). Då syftet med studien är att undersöka hur pedagoger anser att de samtalar med barn i 

vardagen blir perspektivet intressant för oss. Speciellt då Holmberg skriver att kunskap inte 

uppfattas som något neutralt vilket kan överföras utan något som skapas och har skapats i ett 

sammanhang och därtill med ett ändamål. Utifrån Holmbergs argumentationer valde vi att 

placera oss i förskolan när möte bestämdes med pedagogerna i fokusgruppen.  

Burr (1995) skriver att socialkonstruktionism bygger på fyra grundsatser. Den första är kritisk 

mot kunskap som är allmänt accepterad, vilket innebär att kunskap inte är en total sanning av 

verkligheten utan en social konstruktion. Den andra är att människans kunskap och syn på 

världen är bunden till vår historia och vår kultur som därav är i ständig förändring. Den tredje 

är att kunskap påverkas av sociala processer där människor med olika erfarenheter och 

bakgrund möts samt använder språket som verktyg vilket leder till att kunskapen 

omkonstrueras. Den fjärde och sista är att när kunskap förändras över tiden förändras likaså det 

sociala handlandet (Burr, 1995). 

2.1.2  Diskurspsykologi 

Aasebø och Melhuus (2007) skriver att diskurser, förhandlingar samt positioneringar är centrala 

begrepp inom socialkonstruktionism. Gjems (2011) förklarar att en diskurs är samtal som äger 
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rum i naturliga sammanhang där människor turas om att komma med inlägg kring gemensamma 

ämnen. Med hänsyn till detta diskuterar personer i en fokusgrupp och genom diskussionerna 

konstrueras ny kunskap som ligger till grund till material som exempelvis kan användas i en 

studie.  

Winther Jørgensen och Phillips (2000) menar att socialkonstruktionism är bunden till olika 

diskursanalytiska aspekter som är verktyg för att förstå hur språk, subjekt och sociala seder 

konstruerar verkligheten. De skriver att det finns tre diskursanalytiska perspektiv där en av dem 

är diskurspsykologi som baseras på vardagliga diskurser till skillnad från de två andra, 

diskursteori samt kritisk diskursanalys (Winther Jørgensen och Phillips, 2000). Holmberg 

(2010) håller isär begreppen och skriver att diskursteori samt kritisk diskursanalys är på 

”makronivå” och med det menas att diskurserna baseras på politiska och ekonomiska syften i 

samhället samtidigt som diskurspsykologi är på ”mikronivå”. Enligt Holmberg (2010) har 

”mikronivå” fokus på ett socialt perspektiv och hänvisar till Potter (1996) som menar att världen 

och därtill även kunskapen produceras i vardagliga, sociala samtal. Winther Jørgensen och 

Phillips (2000) skriver att diskurspsykologi är en fördel då forskaren inte har mer än nödvändig 

påverkan på materialet och att sociala vardagssamtal kan ge ett bredare omfång samt fler 

variationer till materialet. Med detta som grund valde vi att i studien grunda syftet på vad 

fokusgruppsintervjun konstruerar för verklighet kring hur pedagoger samtalar med barn i 

vardagen. Målet är att få ett naturligt, socialt samtal på mikronivå då vi inte vill färga eller styra 

fokusgruppens svar genom att ställa bland annat ledande frågor eller påverka med egna åsikter. 

Vi vill ”få ut” varierade svar från fokusgruppsintervjun, vilket antas inte begränsar vårt 

analysarbete utan kan ge oss fler möjligheter att analysera samt förstå insamlade data och ge 

svar på studiens forskningsfrågor. Sammanfattningsvis blir diskurspsykologi en lämplig metod 

för att undersöka hur pedagoger samtalar med barn i vardagen.  

2.2 Urval 

Vi utgick från ett bekvämlighetsurval och tog hjälp av pedagoger på en förskola som fanns 

tillgänglig för oss. Vi förstod att de medverkande pedagogerna inte kunde vara representativa 

för alla pedagoger vilket resulterade i att det blev ett styrt urval. Urvalet kunde inte ses som 

representativt på grund av tidigare nämnd problematik, att pedagogerna inte kunde tala för alla 

(Bryman, 2011).  
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2.3 Fokusgrupp 

Enligt Bryman (2011) används fokusgrupper när fler deltagare i en grupp intervjuas och 

diskuterar ett område. Ahrne och Svensson (2015) skriver att i fokusgruppen träffas deltagarna 

under en begränsad tid för att diskutera ett tidigare valt ämne samt utbyta erfarenheter. De 

menar att ämnet som diskuteras ger olika perspektiv och att diskussioner kan bekräfta eller 

motsätta det som sägs samt skapa nya tankesätt. Enligt Ahrne och Svensson (2015) kan det som 

diskuteras i fokusgruppen bilda nya kunskaper hos deltagarna och att det ska ses som en 

lärandeprocess. Vi valde att använda oss av fokusgruppsintervju eftersom det även kan 

användas tillsammans med socialkonstruktionism samt diskurspsykologi.  

2.4 Produktion av data 

Före besöket på förskolan utfördes en pilotstudie för att öka trovärdigheten. Det gav oss 

möjligheten att utarbeta en preliminär analys vilket Bryman (2011) skriver är lämpligt för att 

upptäcka eventuella problem. Pilotstudien visade att frågorna behövde bearbetas och en 

intervjuguide skapades (se bilaga 2). En intervjuguide är, enligt Bryman (2011), en minneslista 

av frågor som ska täcka in det valda område som tjänar syftet. Frågorna behöver inte ställas i 

kronologisk ordning utan kan följa diskussionen. Efter skrevs en planering (se bilaga 3) om hur 

fokusgruppsintervjun praktiskt skulle genomföras med stöd från intervjuguiden för att öka 

kvalitén. Ahrne och Svensson (2015) skriver att ett praktiskt upplägg är viktigt då den som 

intervjuar blir väl förberedd samt kan skapa en avslappnad miljö för fokusgruppen, vilket annars 

kunde påverka kvalitén. När arbetet var färdigt med samtyckesblanketten, intervjuguiden och 

planeringen togs kontakt med deltagarna via telefon med avsikt att berätta vårt syfte och fråga 

om de ville medverka. Med de som tackade ja bokades en tid för att diskutera om när (datum, 

tid för fokusgruppsintervjun), hur (organisatoriskt för fokusgruppen, vem ansvarar för barnen) 

samt var (vilken plats på förskolan kan anses vara lämplig). Vi valde att skriva en 

samtyckesblankett (se bilaga 1) och skicka ut den till deltagarna i studien då deltagarna har rätt 

att känna till att deras personuppgifter skyddas samt att de kan välja att avstå när de vill 

(Bryman, 2011). 

De fem medverkande pedagogerna som tackat ja samlades i ett avskilt rum, för att inte bli 

störda, på förskolan. Innan Christine påbörjade ljudupptagningen välkomnades deltagarna samt 

att alla fick presentera sig. Efter beskrev Christine syftet och gick igenom samtyckeskravets 

forskningsetiska principer som godkändes skriftligt samt muntligt. För att miljön skulle vara 

avslappnad förklarade Christine att deltagarna var särskilt utvalda och viktiga för studien och 
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därtill även att de kunde vara trygga med att utrycka sig både positivt och negativt. 

Fokusgruppsintervjun pågick i 60 minuter följt av fikapaus och fortsatte sedan i 60 minuter till.  

2.5 Bearbetning av data 

Under fokusgruppssamtalets gång användes en bärbar inspelning av märket Zoom H2n lånad 

från Högskolan i Halmstad. Valet att använda ett ljudupptagningsverktyg kom till då intresset 

låg i vad fokusgruppen sade och inte vad de gjorde. Det togs i beaktning att ljudupptagningen 

inte speglade verkligheten som den var utan användes för att lättare minnas vad som sagts vilket 

Bjørndal (2005) skriver. Bjørndal (2005) menar att ljudupptagning är till en fördel då materialet 

kan spelas upp obegränsat antal gånger samt att det har en mindre påverkan på deltagarna än 

videoinspelning. Enligt Bryman (2008) är det lämpligt av praktiska skäl då det kan vara svårt 

att hinna anteckna allt som sagts samt vem som sagt vad. Att inte använda sig av ett bra 

inspelningsverktyg, enligt Bryman (2008), kan påverka resultatet när datan ska bearbetas, vilket 

vi tidigare erfarit under utbildningens gång. När fokusgruppsintervjun avslutats bearbetades 

datan omgående då materialet även fanns färskt i minnet. På samma gång som vi transkriberade 

datan anonymiserade vi deltagarna till A, B, C, D, E och F. Bjørndal (2005) skriver att 

transkribering ska återge det som sägs i situationen vilket gör att diskussioner tydligare 

framkommer. Dock valde vi att göra korrigeringar i transkriptionen för att öka lägligheten, till 

exempel genom att skriva in punkt och komma samt att börja varje ny mening med stor bokstav. 

Att få datan i textform gav oss en bättre överblick över det som sagts och det bidrog till att göra 

teman synliga. Vi valde att färgkoda dessa teman för att lättare kunna se mönster relevanta till 

studiens syfte. Dessa teman blev till tolkningsrepertoarer, vilket är begrepp och beskrivningar 

som konstruerar versioner av verkligheten för deltagarna i sociala samspel enligt Winther 

Jørgensen och Phillips (2000). Vi valde att använda oss av tolkningsrepertoarerna som bas till 

rubrikerna i resultat och analys. De blev grunden till variationerna som gjorde sig synliga och 

gav form åt rubrikerna i diskussion samt slutsats. 

2.6 Analysverktyg 

När analysverktyget valdes utgick vi från vårt syfte och våra vetenskapliga utgångspunkter 

tillsammans med vår valda metod. Vi insåg att vi skulle behöva ett analysverktyg som var 

anpassningsbart och enligt Winther Jørgensen och Phillips (2000) kan olika redskap tillämpas 

vid analys av diskurser. Även Holmberg (2010) är inne på samma spår om att diskurspsykologi 

är en flexibel metod när hon skriver att fler eller färre analysverktyg kan användas om de är av 

relevans för studien. Hon skriver att det är nödvändigt att använda sig av olika verktyg eftersom 



Examensarbete för förskollärare 15 hp  Ann-Sofie Sigvardsson 

Högskolan i Halmstad  Christine Jansson 

11 

 

alla inte går att använda då varje samtal eller text ser annorlunda ut. Holmberg (2010) menar 

att den som använder sig av diskurspsykologi behöver lära sig att känna igen när respektive 

redskap ska användas. Det första vi gjorde i analysen var att söka efter variation och 

konstruktion, vilket enligt Holmberg (2010) är hur människan konstruerar olika variationer av 

samma fenomen eller händelse. Att olika yttranden i text eller samtal inte ses som problematiskt 

utan det är språket som används för att göra olika saker. Efter det analyserades resultaten 

retoriskt, vilket Winther Jørgensen och Phillips (2000) menar är de regler och tekniker som 

människan använder i sitt tal som nyttjas för att nå olika syften samt hur människans 

konstruktioner av världen utformas för att möta alternativa versioner. Holmberg (2010) skriver 

att den retoriska analysen är att komma fram till hur olika konstruktioner av verkligheten som 

görs övertygande och refererar till Potter (1996) som menar att komma åt retoriken i uttalanden 

och texter är att ställa frågan ”vad som står på spel” till materialet ett bra hjälpmedel. Sedan 

analyserade och resonerade vi kring positioner vilket är när människors identitet konstrueras 

genom positionering inom diskurser (Winther Jørgensen och Phillips, 2000). Langelotz (2013) 

menar att subjekt formas, och hänvisar till Foucault (1977; 1983; 2000; 2002), genom 

vetenskaplighet och institutionalisering, till exempel läraryrket i institutionen skola. Där 

positioneras individer, enligt Langelotz (2013), och formas i praktiker genom vad som är 

normalt samt onormalt. Individen själv formas genom att skapas i en praktik och använder dessa 

i positioneringen av sig själv som subjekt, till exempel att positionera sig som en skicklig eller 

oskicklig lärare (Langelotz, 2013). Hon skriver också att gemensamt för alla praktiker är att 

makt är inneboende. Slutligen analyserade vi effekt i resultatet vilket enligt Holmberg (2010) 

är att olika hypoteser formuleras kring uttalanden som kan ge en djupare förståelse för vad 

individers uttalande kan ge för konsekvenser.  

2.7 Etiska principer 

Vi har följt Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 2002). Med det 

menar vi att enligt informationskravet har vi informerat berörda parter om syftet med studien 

och att det är frivilligt för dem att delta. Enligt samtyckeskravet har de medverkande själva rätt 

att bestämma över sin medverkan. Enligt Konfidentialitetskravet kommer alla uppgifter att 

behandlas anonymt och enligt nyttjandekravet kommer den insamlade datan endast användas 

till denna studie samt raderas (Bryman, 2011).  

De medverkande pedagogerna fick skriftligt lämna samtycke till sin medverkan vilket inte var 

liktydigt med krav på att deltaga.  
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2.8 Trovärdighet 

I kvalitativa studier används i regel inte validitet och reliabilitet som det brukar i kvantitativ 

forskning då det skiljer i mätbarheten. Istället talas det om transparens, att studien ska vara 

möjlig att diskutera och kritiseras (Ahrne och Svensson, 2015; Bryman, 2011). För att öka 

transparensen i studien valde vi att låta fokusgruppsintervjun ske på en plats där deltagarna 

kände sig trygga samt med en person, Christine, som de kände sig bekväma med (Ahrne och 

Svensson, 2015). 

Eftersom vi valt att skriva vår studie med en fokusgruppsintervju i en liten skala gör det att den 

inte är generaliserbar. Det då fokusgruppsintervjun inte går att överföra till en annan förskola 

och få samma resultat och dels för att det inte har varit tillräckligt många deltagare (Ahrne och 

Svensson, 2015).  

2.9 Metodkritik 

I vår studie använde vi oss av socialkonstruktionism samt diskurspsykologi. Med det i åtanke 

valde vi förskola med hjälp av bekvämlighetsurvalet med vetskap om att det skulle bli ett styrt 

urval. Då denna studie är liten och gjord på kort tid insåg vi att den inte skulle kunna bli 

representativ utan valde att se den som en språngbräda till ny forskning. Eftersom tiden låg oss 

i fatet valde vi en förskola att ha fokusgruppsintervju på och inte fler, vilket hade kunnat bredda 

vårt resultat och gett högre trovärdighet. Valet av fokusgruppsintervju som metod visade sig 

för oss vara ett bra val av verktyg då deltagarna snabbt kom i diskussion med varandra. Det kan 

ha berott på att de var bekväma med varandra samt Christine vilket gör oss nyfikna på hur 

resultatet hade blivit om det varit för oss en okänd förskola och för dem en okänd intervjuare, 

exempelvis Ann-Sofie. 

Att använda oss av en inspelningsapparat för enbart ljud föll oss naturligt då vi var intresserade 

av vad som sades samt för att vi skulle kunna lyssna flera gånger på materialet. Dock önskade 

vi i efterhand att vi hade filmat så vi lättare hade kunnat särskilja vem som sa vad och lättare 

mints ansiktsuttryck. Speciellt då det dels var Christine som var den utav oss som gjorde 

intervjun samt sett deltagarna när de talade och dels för att i transkriberingarna försvann gester 

samt mimik som deltagarna kan ha gjort och som hade kunnat vara relevant i analysen. 

För att analysera resultatet använde vi oss av diskurspsykologi. Det verkade som en självklarhet 

när vi valde område för studien då det dels kan användas olika analysverktyg och dels för att 

inom diskurspsykologi är det på mikronivå som analysen sker. Hade vi valt ett annat 
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analysverktyg kunde resultatet blivit annorlunda då vi fått ställa andra frågor samt haft andra 

glasögon på under analysen. Det hade kunnat försvåra för vad vi i vår studie var ute efter. 

Eftersom vi valde att ha fokusgruppsintervju med pedagoger så var det inte nödvändigt för oss 

att ha en samtyckesblankett men vi ansåg att det var viktigt. Dels för att deltagarna skulle känna 

en trygghet i att det skriftligt fanns underlag ifall de ville avbryta och dels för att vi hade 

möjlighet att inte bara få ett extra tillfälle att förklara de etiska principerna utan även att 

deltagarna fick möjlighet att tänka efter om de ville delta. Det var viktigt för oss då vi i vår 

studie har strävat efter att vara så transparanta som möjligt.  

3 Resultat och analys 

Under denna rubrik kommer vi presentera de tolkningsrepertoarer som framkom under 

analysprocessen. Tolkningsrepertoarerna är pedagogens roll som en samtalspartner, 

reflektionstiden saknar fokus på vardagssamtalet, samtal under måltiden som en 

kommunikationsplats samt barns lek lider brist på talande pedagoger.  

3.1 Pedagogens roll som en samtalspartner 

I tolkningsrepertoaren pedagogens roll som en samtalspartner finns utdrag från när 

fokusgruppen diskuterade kring sin roll när de samtalar med barn.  

Pedagog F: Jag känner att jag tar till mig barnen på deras nivå - och lyssnar på 

dem - jag känner att jag kan det. Jag tror så gott om alla barn. Vi vill lyssna på alla 

barn. Jag blir ju glad bara jag ser ett barn. Jag har det inom mig hahaha.  

I utdraget synliggörs hur pedagogen verkar inta ett barnperspektiv i rollen som förskollärare. 

Det utifrån F`s uttryck jag tar till mig barnen på deras nivå – och lyssnar på dem – jag känner 

att jag kan det, kan det tolkas som att pedagogen har en tanke bakom sin roll gentemot barnen. 

Med den retorik som pedagogen använde sig av kan det anses rimligt att anta att pedagogen 

känner sig trygg i rollen som en samtalspartner till barnen. F fortsätter med att säga Jag har det 

inom mig, vilket kan ge anledning att anta att pedagogen positionerar sig som  en samtalspartner 

för barnen och att det kan antas falla som självklart för pedagogen. Funktionen av uttalandet 

kan vara pedagogen vill positionera sig som lyssnande i samtalet. Effekten av att vara den 

lyssnande kan vara att andra delar i samtalet negligeras, som turtagning.  

Pedagog F fortsätter, i nedanstående utdrag, att tala om sin roll som en samtalspartner.  
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Pedagog F: Å så svåra frågor. Ja samtalen i hallen med både barn och föräldrar. 

Ja ibland är det svårt med föräldrar att kunna träffas. Och samtala på morgonen då 

man har olika tider. Jag arbetar ju inte heltid. Då kan man få ta hjälp av kollegor 

vad föräldrar har sagt och så… Ja… Det var kanske inte svar på frågan hahaha. 

I utdraget berättar pedagog F att det kan vara svårt att samtala med barn olika tider under 

arbetsdagen och att pedagogen då tar hjälp av sina kolleger. Det framkommer att pedagog F 

arbetar kortare tiden än de andra pedagogerna och att pedagog F då inte alltid har möjlighet till 

att samtala med barnen och deras föräldrar på morgonen. Av den retorik som pedagogen 

använder sig av blir det ett rimligt antagande att pedagogen finner det svårt att hitta möjligheten 

till att kunna samtala den tiden pedagogen inte finns på plats. Pedagog F uttrycker Då kan man 

få ta hjälp av kollegor vad föräldrar har sagt och så, vilket får oss att anta att pedagogen 

konstruerar andra arenor för samtal med sina kolleger för att få vetskap om vad som kan ha 

sagts. Effekten av att konstruera arenor kan vara att information utbyts. Samtidigt kan det 

försumma tillfällen att samtala med barnen.  

I nedanstående utdrag svarar pedagog C på det pedagog F uttryckt. 

Pedagog C: Hahaha… Ja… Man är ju ett bollplank. 

I utdraget bekräftar pedagog C det pedagog F sagt. Pedagog C börjar med att svara pedagog F 

med att skratta lätt, vilket kan tolkas som att pedagogen känner igen det pedagog F har sagt och 

bekräftar utsagan. Det är rimligt att anta med skrattets retorik att pedagogen skrattade 

vänskapligt samt att pedagogen håller med i resonemanget. Pedagog C uttrycker Ja, vilket 

stärker antagandet om bekräftelse samt konstruerar pedagog C en till positionering genom att 

uttrycka Man är ju ett bollplank. Genom att positionera sig som ett bollplank kan det tolkas 

som att de under dagens gång utbyter tankar med varandra om vad som samtalats. Effekten av 

att positionera sig som ett bollplank kan bli att reflektion mellan pedagogerna skapas. 

I nedanstående utdrag fortsätter pedagog B resonemanget samt positionerar sig ytterligare. 

Pedagog B: Ja å… Inte för styrande. Ja ibland leder man samtalet. Och… Passiv 

ibland. 

I utdraget fortsätter pedagog B att bekräfta vad som tidigare har sagts. Det då pedagogen 

uttrycker Ja. Efter säger pedagogen å, vilket får oss att anta att pedagogen tänker efter i sitt 

svar. Pedagogen använder sig av en retorik som kan tolkas som  att pedagogen till dels håller 

med men vill utvidga svaret. Pedagog B uttrycker Inte för styrande, vilket rimligt vis kan antas 

som att pedagogen konstruerar nya positioneringar i sin roll som samtalspartner. Att det är flera 
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positioneringar pedagogen skapar bekräftas av att pedagogen fortsätter med Ja ibland leder 

man samtalet. Och… Passiv ibland. Det får oss att anta att begreppet bollplank inte är 

tillräckligt som namn till positionering i hur pedagogen samtalar utan att det krävs nedbrytning 

till specifikare begrepp. Funktionen av att bryta ned begreppet bollplank till ytterligare 

positioneringen kan ge effekten av att fler positioneringar blir möjliga för pedagogerna. 

Vidare fortsätter pedagog C resonemanget om olika positioner i sin roll som en samtalspartner. 

Pedagog C: Ibland får man vänta ut svar också ju. Ett viktigt svar kan ju ta lång tid. 

Ja… 

I detta utdrag berättar pedagog C om att det är viktigt att inte skynda på barnen i deras svar. 

Pedagog C uttrycker Ibland får man vänta ut svar också ju, vilket kan tolkas som att de som 

pedagoger ibland behöver vänta ut svar från rimligtvis barnen. Det får oss att anta att det blir 

en fortsatt diskussion på det pedagog B nämnde om passivitet. Genom att pedagog C avslutar 

meningen med ett ju, får det oss att anta att pedagogen i sin retorik söker efter medhåll från de 

andra pedagogerna i sitt resonemang. Genom att sedan i kommande uttalande Ett viktigt svar 

kan ju ta lång tid, fortsätta med att förstärka meningen med ett ju, får det oss att anta att 

pedagogen genom det svaret inte enbart positionerar sig som den väntande i samtalet utan även 

väljer att ytterligare beskriva vad pedagogen menar i sitt resonemang. Avslutningsvis svarar 

pedagogen sig själv med att uttrycka Ja, vilket får oss att tolka det som att pedagogen är nöjd 

med sitt svar. Effekten av att inte enbart positionera sig som den väntande i samtalet kan vara 

att se att svar ibland tar tid. 

I nedanstående stycke fortsätter pedagog D resonemanget om att ge barnen tid i samtalet. 

Pedagog D: Ja… Jag tycker ibland att jag pratar för mycket känner jag. Jag vet inte 

om det är att jag vill. Ja… Att jag vill samtala med alla. Ja… Att jag då styr samtalet. 

Alltså att jag vill få fram lite information av alla barn. De behöver ju tid att tänka.  

I detta utdrag uttrycker pedagog D resonemang om att ge barnen tid i samtalet och att själv inte 

ta för stor plats. Det framkommer genom att pedagogen själv nämner att hen pratar för mycket 

samt att pedagogen vill samtala med varje barn. Pedagogen uttrycker Att jag då styr samtalet, 

vilket rimligtvis kan antas vara en positionering i sin roll som en samtalspartner. Det blir en 

form av legitimerande till sig själv från pedagogen när den säger Alltså att jag vill få fram lite 

information av alla barn. Att det blir enligt pedagogen acceptabelt att inta rollen som den 

styrande i samtalet. Med det val av retorik som pedagogen fortsätter att använda sig av, De 

behöver ju tid att tänka, kan det antas att pedagogen ursäktar sig själv i sitt resonemang. 
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Funktionen av att positionera sig som den styrande i ett samtal behöver inte vara negativt. 

Effekten kan bli att pedagogen leder samtalet med barnen framåt. 

I kommande stycke fortsätter pedagogen sitt resonemang kring de positioner som pedagogen 

har skapat åt sig själv.  

Pedagog D: Sen tycker jag ändå att jag är en lyssnare. Ja det tycker jag nog. Om 

något barn vill berätta något vill jag lyssna färdigt så inte någon annan kommer och 

stör. Det är med både pedagoger och barn. Då visar jag med handen att det andra 

barnet får vänta. 

I detta stycke ändrar pedagog D sin taktik i sitt förklarande av sin roll. Från att ha resonemanget 

att pedagogen anser att barnen behöver tid till att tänka uttrycker nu pedagogen Sen tycker jag 

ändå att jag är en lyssnare, vilket får oss att anta att pedagogen ändrar riktning i sina 

tankegångar. Pedagogen positionerar sig nu som den som lyssnar till barnen och styrker sitt 

eget uttalande med att säga Ja det tycker jag nog. Pedagogen förklarar sin tankegång och 

beskriver även hur hen gör om något barn vill avbryta. Pedagogen visar att den har en strategi 

genom att uttrycka Då visar jag med handen att det andra barnet får vänta, vilket kan tolkas 

som att pedagogen inte enbart är lyssnande i sin roll utan även styrande. Effekten av att tydligt 

synliggöra med handen för att visa barnen att de ska vänta in sina kompisar i ett samtal och inte 

avbryta kan leda till att barnen tydligare förstår att de ska vänta på sin tur.  

I kommande avsnitt befäster pedagog E sin roll som en samtalspartner. 

Pedagog E: Jag brukar oftast lyssna på barnet. Jag är ju inte den som själv börjar 

prata. Jag låter barnen få berätta vad de vill. Jag har tid att lyssna.  

I detta utdrag förklarar pedagog E sin syn på sin roll som en samtalspartner. Pedagog E uttrycker 

Jag brukar oftast lyssna på barnet, vilket rimligtvis kan antas som att pedagogen positionerar 

sig som den lyssnande i sin roll som en samtalspartner. Med att använda sig av en retorik som 

kan tolkas som att pedagogen oftast gör det  antar vi att det är ett förhållningssätt som pedagogen 

försiktigt intar. I pedagogens utsago Jag är ju inte den som själv börjar prata, är det rimligt att 

anta att pedagogen är mer försiktig i sitt resonemang samt att pedagogen väntar in barnen. Det 

bekräftas när pedagogen säger Jag har tid att lyssna. Vi tolkar det som att pedagogen ger barnen 

möjlighet till att prata färdigt i samtalet samt att pedagogen är säker i sin roll som den lyssnande. 

Effekten av att vara säker i sin roll som lyssnare kan vara att pedagogen ger barnen utrymme i 

samtalet och ger dem hela sitt fokus.  
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3.2 Reflektionstiden saknar fokus på vardagssamtalet 

Tolkningsrepertoaren reflektionstiden saknar fokus på vardagssamtalet innehåller utdrag från 

när fokusgruppen diskuterade kring reflektionstiden.  

Pedagog F: Vi har ju reflektionstid på måndagar. Tyvärr ibland så är det så att vi 

inte reflekterar precis om allt. Det. Vi arbetar ju inte alla heltid. Och då ska man 

hinna med annat också. När vi är fler kan en ta barnen och någon annan sitta med 

lärlogg. Hur man reflekterar samtalet. Nej inte specifikt. 

I utdraget synliggörs att pedagogerna inte reflekterar om allt i förskolan. Inledningsvis berättar 

pedagog F att de har sin reflektionstid på måndagar samt att de inte reflekterar kring allt som 

sker i förskolan. När pedagogen uttrycker Det. Vi arbetar ju inte alla heltid, kan tolkas som att 

pedagogen försöker ursäkta varför de inte reflekterar kring vardagssamtal. Genom att använda 

sig av en retorik som visar på att pedagogen är osäker i sitt svar kan det antas att pedagogen 

letar efter orden när hen uttrycker Det, innan sitt svar. Pedagog F uttrycker Och då ska man 

hinna med annat också, vilket kan tolkas som att pedagogen ställer sig i försvarsposition. 

Avslutningsvis uttrycker pedagog F att de inte specifikt reflekterar kring hur de samtalar med 

barn. Funktionen av att finnas som en stöttande samtalspartner försvinner samt att effekten av 

att de inte reflekterar kring hur de samtalar med barnen kan bli att reflektionen glöms bort.  

I nedanstående utdrag bekräftar pedagog C pedagog F`s resonemang.  

Pedagog C: Vi har ju på måndag. Ja… Två timmar och fyra personal. Då tar dem 

andra barnen. Ja dem där nere. Vi samarbetar jättebra. 

Pedagog C bekräftar pedagog F`s utsago om när de har reflektionstid samt utökar med att de 

har två timmar och är fyra personal. Pedagog  C använder en retorik som kan tolkas som att hen 

är positivt inställd till samarbete. Det tydliggörs genom att hen säger Vi samarbetar jättebra. 

Uttalandet kan tolkas som att de har ett bra samarbete och ger varandra tiden till att reflektera 

på sin reflektionstid. Effekten av att de ger varandra tiden till att ha reflektionstid kan vara att 

de får möjlighet att kunna reflektera kring ämnen som de finner viktiga. 

I nedanstående utdrag leder pedagog B in dialogen på temat samtal. 

Pedagog B: Vi ha ju inte specifikt samtalet ju…  Som vi tar upp då. 

I detta utdrag preciserar pedagog B att de inte reflekterar kring samtal på sin reflektionstid. 

Pedagog B uttrycker Vi ha ju inte specifikt samtalet ju…, vilket får oss att rimligtvis anta att de 

inte reflekterar kring samtal på sin reflektionstid. Pedagogen använder sig av en retorik som får 
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oss att anta att hen ser det som en självklarhet när pedagogen använder sig av två ju, i meningen. 

Ett i mitten samt ett i slutet som kan ge betoning av ovanstående tankegång kring pedagogens 

uttalande. Funktionen av att samtalet inte kommer upp under reflektionstiden kan vara att tiden 

inte räcker till. Effekten av att tiden inte räcker till kan vara att relevanta ämnen inte diskuteras. 

I nedanstående utdrag bekräftar pedagog E det tidigare talare har sagt om vad de reflekterar om 

på reflektionstiden. 

Pedagog E: Nej inte själva samtalet. Tycker jag väl inte. Inte direkt. 

I detta utdrag bekräftas tidigare resonemang med en retorik som tyder på att pedagogen söker 

medhåll från de andra pedagogerna. Pedagog E säger inledningsvis att inte själva samtalet 

reflekteras på reflektionstiden. Sedan uttrycker pedagogen Tycker jag väl inte. Inte direkt, vilket 

kan antas som att pedagogen med sin retorik söker medhåll när hen avslutar en mening med ett 

inte samt börjar nästa med samma. Även valet av ord kan tyda på att personen inte bara känner 

sig osäker på sitt svar utan söker bekräftelse då meningen Tycker jag väl inte, kan ses om en 

fråga till sig själv som pedagogen senare svarar på men även andra kan ge svar till. 

I kommande utdrag framkommer det att de har kommunikation som ett av sina mål. 

Pedagog C: Nej men vi har ju kommunikation. Det är ju mål så då kommer det ju 

upp. Kanske inte precis samtalet utan mer vad som hänt. 

I detta utdrag nämns det att de har kommunikation som ett av sina mål på förskolan. Pedagog 

C uttrycker Nej men vi har ju kommunikation, som svar på pedagog E`s resonemang. Pedagog 

C använder sig av en retorik som får oss att anta att pedagogen vill kunna ge vad hen anser är 

rätt svar på vår fråga. Det genom att förstärka sitt uttryck med att både använda sig av ett men, 

samt ett ju. Pedagog C fortsätter att förklara med att säga Det är ju mål så då kommer det ju 

upp, och åter igen använder sig av ett förstärkningsord som ju. Det kan även tolkas som att 

pedagogen anser att genom att de har kommunikation som mål kan hur det samtalar med barnen 

beröras under reflektionstiden. Pedagog C uttrycker Kanske inte precis samtalet utan mer vad 

som har hänt, vilket kan tolkas som att samtalet i sig inte uttalat nämns men att situationer där 

ett samtal är fokus kan tas upp och att kring det reflekteras det. Funktionen av att ha 

kommunikation som mål kan vara att samtalet berörs under reflektionstiden. Effekten av att  

samtalet berörs kan vara att samtalet reflekteras. 

I kommande utdrag framkommer det att vissa aktiviteter filmas samt att det reflekteras kring 

det.  
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Pedagog B: Många gånger i min grupp. Ja… När jag gör en aktivitet i gruppen. Då 

filmar jag vad jag gör med barnen och reflektera själv hur jag gjorde där. Just då. 

Ja… Den feedbacken. Där. Hur jag har kommunicerat och barnen. 

I detta utdrag berättas det om att aktiviteter kan filmas samt att det reflekteras efter vad som 

hände i aktiviteten. I pedagog B`s grupp filmas många aktiviteter samt att pedagogen ensam 

reflekterar kring hur pedagogen har agerat i aktiviteten. Det kan tolkas som att pedagogen anser 

att det är bra att filma och pedagog B`s retorik görs övertygande i tal då hen använder sig av 

uttryck som Just då. Ja… Den feedbacken. Där. Vidare uttrycker pedagogen Hur jag 

kommunicerat och barnen, vilket rimligtvis får oss att anta att pedagogen reflekterar kring hur 

hen samtalade med barnen.  Funktionen av att pedagogen filmar aktiviteter och sedan reflekterar 

kring situationerna kan leda till att eftertanke sker kring hur pedagogen samtalar med barn. 

Effekten av att pedagogen får möjlighet till eftertanke kring sitt handlande kan leda till att 

pedagogen agerar annorlunda om en liknande situation skulle uppstå. 

I nedanstående utdrag synliggörs att det reflekteras kring egna filmer i arbetslaget. 

Pedagog C: Det händer att vi diskuterar egna filmer i arbetslaget. Ibland. 

I detta utdrag nämns det att det reflekteras kring egna filmer i arbetslaget. Pedagog C uttrycker 

Det händer att vi diskuterar egna filmer i arbetslaget, vilket kan förstås som att det på 

reflektionstiden reflekteras kring filmer som har gjorts i syfte att gå igenom vad som har hänt. 

Vidare uttrycker pedagog C Ibland, vilket rimligtvis kan antas som att det är vissa filmer som 

det reflekteras kring och inte alla. Funktionen av uttalandet om att reflektera kring filmer kan 

antas beröra hur de samtalar med barnen. Effekten kan bli att  en reflektion om samtal uppstår.  

I kommande utdrag vidareutvecklar pedagog B tidigare resonemang. 

Pedagog B: Ibland känner man att man vill dela med arbetslaget. 

I detta utdrag bekräftar pedagog B det pedagog C nämnt om att det ibland delas med arbetslaget 

samt att pedagog B positionerar sig som en person som kan vilja reflektera kring sin film. Det 

kan antas när pedagogen använder sig av en retorik som talar för det. Pedagog B uttrycker 

Ibland känner man, vilket rimligtvis kan tolkas som att pedagog B ibland vill dela med sig av 

sin film till hela arbetslaget. Funktionen av uttalandet kan bli att de tillsammans reflekterar 

kring den filmade händelsen och att det kan beröra hur de samtalar med barn i vardagen. 

Effekten av att de tillsammans reflekterar kan leda till att pedagogerna ändrar sitt 

förhållningssätt kring hur de samtalar med barn om det skulle behövas. 

I kommande utdrag resonerar pedagog C kring om de måste dela med sig. 
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Pedagog C:  M… Ja… Att vi måste. 

I detta utdrag synliggör pedagog C att det måste dela med sig av filmer. Med pedagogens retorik 

kan det antas att pedagogen inte alltid känner sig bekväm med att dela med sig av sina filmer. 

Med uttryck som M… Ja…, kan det tolkas som att viljan inte alltid finns där. Vilket kan få 

funktionen med vad vi antar är anledningen till att reflektera kring filmerna således glöms samt 

att effekten av reflektion kring hur de samtalar med barn uteblir.  

I nedanstående utdrag framkommer hur bra det är att dela med sig av filmerna till de andra i 

arbetslaget.  

Pedagog B: Det här gjorde jag jättebra och vill dela med andra eller här gjorde jag 

en tabbe… Tavla… Och berätta det också. 

I detta utdrag betonar pedagog B vikten av att dela med sig av sina filmer. Med den retorik 

pedagogen använder sig av kan det tolkas som att pedagogen antingen inte hört vad pedagog C 

sagt, bryr sig inte om det eller försöker övertyga pedagog C om att det är bra. Pedagog B 

uttrycker och vill dela med andra, vilket kan antas som att pedagogen vill reflektera kring 

händelser med sina arbetskamrater. Pedagogen uttrycker att den både vill dela med sig av det 

som varit bra samt det om varit dåligt. Med ord som också, kan det tolkas som att pedagog C 

förstärker vikten av sina ord. Effekten av att vilja dela med sig av filmer och gemensamt 

reflektera kring dem kan leda till att det reflekteras kring samtal samt att tankarna i reflektionen 

breddas.  

I kommande utdrag reflekterar Pedagog D kring pedagog B`s resonemang.  

Pedagog D: Jag reflekterar vad B säger och så. Om något var bra eller trevligt. 

Man lär ju av varandra också. Ja… Hur man samtalar med barnen och hur man 

inte ska samtala med barnen. 

I detta utdrag reflekterar pedagog D kring att de lär av varandra. Inledningsvis berättar pedagog 

D att hen reflekterar kring det pedagog B har sagt. Pedagog D uttrycker Om något var bra eller 

trevligt, vilket kan tolkas som att pedagogen förhåller sig som att det som är bra i filmerna är 

värda att berömmas. Vidare uttrycker pedagog D Man lär ju av varandra också, som kan antas 

som att pedagogen ser motivet till att reflektera kring filmerna. Utifrån att pedagog D säger 

Ja… Hur man samtalar med barnen och hur man inte ska samtala med barnen, kan det 

rimligtvis antas som att det kommer upp situationer i filmerna som är kring samtal samt att 

pedagogerna reflekterar kring hur de samtalar med barnen. Effekten kan bli att de ser ett 

mönster i hur de samtalar med barnen och kan ge varandra feedback i hur de kan hantera vissa 
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situationer samt hur de ska positionera sig i samtalet.  

I kommande utdrag nämner pedagog C att det även diskuteras konflikter. 

Pedagog C: Ibland diskuterar vi ju…  Konflikter. Ja… Om det kommer upp mellan 

barn där kommunikationen brister. Det e ju väldigt viktigt att diskutera hur vi ska 

göra där. 

I detta utdrag berättar pedagog C att det även reflekteras kring konflikter som kan uppstå. 

Pedagog C inleder med retorik som kan förstås som att hen är försiktig i sitt uttalande samt att 

pedagogen söker medhåll när hen använder sig av ordet ju, när pedagogen säger, Ibland 

diskuterar vi ju… Konflikter. Det kan antas att pedagog C vill betona att det inte enbart är det 

positiva som händer som de reflekterar kring utan även kring saker som varit svåra. 

Fortsättningsvis uttrycker pedagog C Ja… Om det kommer upp mellan barn där 

kommunikationen brister, vilket kan tolkas som att de reflekterar kring händelser där barnen 

bråkat och hur de ska kunna stötta barnen i de situationerna. Pedagog C uttrycker Det är ju 

väldigt viktigt att diskutera hur vi ska göra där, vilket kan tolkas som en viktig del för pedagog 

C att prata om samt kan det antas att pedagogerna tar hjälp av varandra för att konstruera 

redskap till hur de ska kunna hantera situationerna. Effekten av att de reflekterar kring hur de 

ska kunna hjälpa barnen att lösa konflikter kan bli att de visar barnen hur de ska kunna samtala 

med varandra när kommunikationen brister.  

3.3 Samtal under måltiden som en kommunikationsplats  

I tolkningsrepertoaren samtal under måltiden som en kommunikationsplats finns utdrag från 

fokusgruppens diskussion kring måltiderna.  

Pedagog F: Ja under mellanmål. Det är precis då på dagen. Lite färre barn och så. 

Kan sitta man i lugn och ro och småpratar man. Ja då sitter vi i regel själv med 

barngruppen. Ja vi är ju en så liten förskola. Ja… Så många barn har vi aldrig. Så 

jag känner att jag hinner bekräfta alla barn.  

I detta utdrag synliggörs pedagog F`s tankar kring samtal under måltiderna på förskolan. 

Inledningsvis berättar pedagog F att de samtalar under måltiderna precis på dagen då det är lite 

färre barn. Pedagog F uttrycker därefter Kan sitta i lugn och ro och småpratar man, vilket kan 

tolkas som att pedagogen anser att en lugnare miljö bjuder in till småprat. Vidare säger pedagog 

F Ja då sitter vi i regel själv med barngruppen, vilket kan tolkas som att antalet pedagoger kan 

spela roll för samtalet. Pedagog F nämner flera gånger att de har en liten förskola samt en liten 

barngrupp. Det används en retorik av pedagog F som gör det övertygande för oss att för pedagog 
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F spelar det roll att barngruppen är liten för att samtal ska få rum. Funktionen av pedagogens 

yttrande, Så jag känner att jag hinner bekräfta alla barn, kan vara att för pedagog F spelar 

barngruppens storlek roll för att kunna se alla barn. Effekten av det uttalandet kan bli att 

pedagogen kan se alla barn samt har möjligheten och att det främjar för småprat.  

I nedanstående utdrag fortsätter pedagog F sitt resonemang kring småprat vid matbordet. 

Pedagog F: Och jag känner att jag blir bekräftad av dem. En liten förskola med 

färre barn. Man har ju närmare kontakt och hinner lyssna och prata med dem. Men 

det är klart ibland få man lära dem att vänta på sin tur. Att ibland pratar vuxna och 

ibland barnen. Men ibland bara bubblar det och då så klart måste man få säga... 

Det… Man vill. Man vill ju inte glömma det viktiga ju. Å… Så är det nog för oss 

alla. Å… Inte bara barnen. 

I detta utdrag fortsätter pedagog F att problematisera kring sin roll som en samtalspartner. 

Pedagog F uttrycker Och jag känner att jag blir bekräftad av dem, vilket kan tolkas som att hen 

vill bli bekräftad av barnen precis som pedagogen vill bekräfta dem. Retoriken kring att 

pedagog F arbetar på en liten förskola med färre barn tar vid och det kan i fortsättningen antas 

att det för pedagogen spelar roll. Det kan anta bekräftas när pedagog F uttrycker Man har ju 

närmare kontakt och hinner lyssna och prata med dem. Pedagog F berättar vidare att barnen 

ibland får vänta på sin tur. Här använder sig pedagogen av ordet klart, vilket kan tolkas som att 

ibland blir det problematiskt vid matbordet samt att pedagogen behöver lära barnen att vänta på 

sin tur. Pedagog F beskriver Att ibland pratar vuxna och ibland barnen, vilket kan förstås som 

att pedagogen konstruerar turtagning i samtalet med barnen. Retoriken pedagogen använder sig 

av efter detta uttalande börjar få en osäker ton då pedagog F pausar och letar efter orden vilket 

visas genom att dra ut mellan orden säga… Det… Man vill. Fortsättningsvis uttrycker pedagog 

F Man vill ju inte glömma det viktiga ju, vilket kan tolkas som att pedagogen har en förståelse 

för att vissa saker är viktiga för barnen att säga samt att de måste komma ut nu. Vidare säger 

pedagog F Å… Så är det nog för oss alla. Å… Inte bara barnen, vilket rimligtvis kan tolkas 

som att det finns en igenkänningsfaktor hos pedagogen i hur barnen agerar när de samtalar. 

Med det uttalandet kan det tolkas in att pedagogen positionerar sig med barnen i en 

försvarsställning mot vad hen tidigare sagt om vad vi tolkar som turtagning. Effekten av en 

sådan positionering kan bli att pedagogen intar ett barnperspektiv i sin roll som en 

samtalspartner.  

I kommande utdrag svarar pedagog C på pedagog F`s resonemang samt problematiserar det 

vidare. 
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Pedagog C: Ja… Så är det ju för oss alla. M… Det blir ju mycket vid. M… Runt 

måltiden. Ja det blir det ju. Ja det är ju ett informationstillfälle. Ja… Vid måltiden. 

Jag har ju erfarenheter. M… Svårt när någon hela tiden har. Ja för mycket regler 

under måltiden, måltiden ska ju vara trevlig ju… Ja att småprata och kommunicera 

och så. 

I detta utdrag fortsätter pedagog C med tidigare resonemang samt fortsätter med att 

problematisera kring regler vid matbordet. Retoriken pedagog C använder sig av visar att 

pedagogen går försiktigt fram i sina svar. Pedagog C inleder med Ja… så är det ju för oss alla, 

vilket kan tolkas som att pedagogen anser att det är så för alla. Vidare uttrycker pedagog C M… 

Det blir ju mycket vid. M… Runt måltiden, vilket rimligtvis kan antas som att det sker samtal 

vid måltiden. Pedagog C pausar i meningen flera gånger samt använder sig av M, vilket kan 

antas som att pedagogen börjar positionera sig mot pedagog F`s ställningstagande. Pedagog C`s 

uttryck Ja det är ju ett informationstillfälle. Ja… Vid måltiden, kan tolkas som att pedagog C 

tycker att måltiden mer berör information mer än småprat. Genom att uttrycka Jag har ju 

erfarenheter, kan det antas att pedagog C vilar sig på sin beprövade erfarenhet kring hur samtal 

kring matbordet på förskolan har för vana gå till. Pedagog C`s fortsatta retorik med att lägga in 

M…, kan tolkas som att pedagogen fortsätter att föra sin argumentering framåt mot vad pedagog 

F sagt. Vidare säger pedagog C Svårt när någon hela tiden har. Ja för mycket regler under 

måltiden, vilket kan tolkas som att pedagogen nu har positionerat sig mot pedagog F i dennes 

resonemang. Det kan även tolkas som att pedagogen vill att måltiden inte ska vara regelstyrd 

när hen fortsätter måltiden ska ju vara trevlig ju… samt att en regelstyrd måltid inte är trevlig. 

Pedagog C säger avslutningsvis Ja att småprata och kommunicera och så, vilket kan antas som 

att småprata samt kommunicera inte behöver inbegripa information.  

Effekten av att pedagog C positionerar sig mot pedagog F i sitt resonemang kan leda till att det 

reflekteras kring hur de samtalar med barnen.  

I nedanstående utdrag synliggör pedagog B om när det sker mest kommunikation på förskolan. 

Pedagog B: Där är det nog mest kommunikation. M… Under måltiden ja… Hahaha. 

I detta utdrag legitimerar pedagog B pedagog F samt pedagog C`s resonemang om att det under 

måltiden sker det kommunikation under måltiden. Pedagog B använder sig av en retorik som 

visar på att denne kan försöka att lätta upp stämningen. Det först genom att hålla med båda samt 

att pedagog B avslutar uttalandet med att skratta. Genom att pedagog B uttalar sig på detta viset 

kan det tolkas som att pedagogen inte positionerar sig på någons sida. Funktionen av 

positioneringen kan bli att pedagogen ställs som en medlare i samtalet för att föra det vidare. 
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Effekten av en sådan positionering kan leda samtalet framåt. 

I kommande utdrag resonerar pedagog C kring hur mycket de samtalar med barnen under 

dagen.  

Pedagog C: Ja vi samtalar ju… Hela dagen ja… Och får information hur läget är 

på morgonen. Hemifrån. Vi har ju frukost vid två bord. Ja… Då blir det ett 

frukostsamtal. M… Med barnen. 

I detta utdrag visar pedagog C på att samtal sker på fler platser än vid matbordet. Pedagog C 

uttrycker Ja vi samtalar ju… Hela dagen ja… vilket kan tolkas som att de samtalar hela dagen 

och inte bara vid måltiderna. Med den retorik som pedagog C använder sig av, ju… samt ja…, 

kan det rimligtvis antas att pedagogen tänker efter i sitt svar och vill betona att det inte utanför 

måltiderna är helt tyst på förskolan. Pedagog C ger förslag på vad som yttras, information,  samt 

tider som kan användas, på morgonen. Det kan tolkas som att pedagogen genom yttrandena 

positionerar sig mot pedagog B. Vidare uttrycker pedagog C Vi har frukost vid två bord. Ja… 

då blir det ett frukostsamtal, vilket leder till att samtal preciseras till att inbegripa frukostsamtal. 

Pedagog C avslutar med uttrycket M… Med barnen, vilket kan tolkas som att en definition om 

med vem samtalet sker är nödvändigt för pedagogen. Med den valda retoriken kan det antas att 

pedagogen vill att det ska framgå att det är samtal med barnen som är det viktiga i diskussionen. 

Effekten av uttalandet kan vara att pedagogen känner en osäkerhet i hur vi uppfattar dennes 

svar.  

I kommande avsnitt preciserar pedagog B om vad de samtalar med barnen om.  

Pedagog B: Ja… Beror på. Ja vilken situation. E… Man samtalar. Ja… Redan under 

frukosten frågar man hur dem mår och så… De stora barnen frågar man ju exempel 

om mulleverksamhet. 

I detta utdrag synliggörs om vad pedagogerna kan samtala med barnen om under måltiderna. 

Retoriken pedagog B använder sig av kan tolkas som ett svar till pedagog C då pedagog B 

inleder med att uttrycka Ja… Beror på. Vidare utvecklar pedagog B med uttrycket Ja vilken 

situation. E… Man samtalar, vilket kan tolkas som ett medhåll till pedagog C`s resonemang 

kring samtal under måltiden. Pedagog B upprepar att under frukosten, vilket kan tolkas som en 

strategi för att visa att pedagogen positionerar sig med pedagog C i sina tankegångar samt 

preciserar med att ge förslag till vad som sägs. Genom att uttrycka De stora barnen frågar man 

ju exempel om mulleverksamhet, visar det på att pedagog B konstruerar samtal exempelvis för 

att få igång ett vid matbordet. Funktionen av uttalandet kan visa på att samtal inte alltid sker 



Examensarbete för förskollärare 15 hp  Ann-Sofie Sigvardsson 

Högskolan i Halmstad  Christine Jansson 

25 

 

spontant vid bordet. Effekten av att hjälpa barnen kan leda till att samtal sker den dagen vid 

matbordet.  

I kommande avsnitt reflekterar pedagog D vidare om vad som samtalas kring matbordet.  

Pedagog D: Ja om man nu tänker på måltiden. Ja… Då så frågar man barnen. Ju… 

Vad har du gjort. Ja… Man frågar varje barn. Å… Så vill jag prata med varje barn 

en liten stund så jag når alla vid det tillfället. 

I detta utdrag reflekterar pedagog D kring vad som sägs vid matbordet. Pedagog D inleder med 

att föra samtalet åter till måltiden genom att uttrycka Ja om man nu tänker på måltiden. Vidare 

säger pedagogen Ja… Då så frågar man barnen, vilket kan tolkas som att barnen behöver hjälp 

att komma igång i samtalet. Pedagog D ger förlag på vad som kan frågas samt berättar Man 

frågar varje barn, vilket rimligtvis kan tolkas som att varje barn ska få frågan. Det är även 

rimligt att anta att någon form av turtagning finns i åtanke hos pedagogen, varje barn ska få 

möjlighet att svara. Vidare uttrycker pedagogen Å… Så vill jag prata med varje barn en liten 

stund så jag når alla vid det tillfället, vilket kan tolkas som att pedagogen vill se varje barn som 

sitter med vid bordet. Frasen en liten stund, kan tolkas som att pedagogen tidsbegränsar barnen 

för att verka rättvis då pedagogen fortsätter med når alla. Funktionen av uttalandet kan vara att 

pedagog D vill visa på att hen har ett rättvisetänk samt vill att ett fungerande samtal ska ske vid 

matbordet. Effekten av att vara konsekvent i hur samtalet ska gå till kan leda till att viktiga 

saker inte blir sagda av barnen samt att information uteblir.  

3.4 Barns lek lider brist på samtalande pedagoger 

I tolkningsrepertoaren barns lek lider brist på samtalande pedagoger finns utdrag från när 

fokusgruppen diskuterade kring samtal i lek.  

Pedagog D:  M… När man talar mindre med barnen är när vi är ute alltså i leken. 

Då kan jag tycka att vi inte samtalar med barnen på samma sätt. Då vill vi ju inte 

störa heller men jag är ändå med och lyssnar och så. 

I detta uttalande synliggörs att samtal minskar i samband med utelek. Utifrån det som pedagog 

D uttrycker, M… När man talar mindre med barnen är när vi är ute alltså i leken, är det rimligt 

att anta att samtalet mellan pedagog och barn försvinner när barnen leker ute. Pedagog D 

uttrycker Då kan jag tycka att vi inte samtalar med barnen på samma sätt, vilket kan tolkas 

som att det sker en förändring i hur pedagogerna samtalar med barnen. När pedagog använder 

sig av vi, tar hen med sig alla de andra pedagogerna i sitt resonemang vilket kan tolkas som att 

de har diskuterat detta tidigare. Retoriken som pedagogen använder sig av, Då vill vi ju inte 
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störa, kan visa på att pedagogen ursäktar att samtal inte sker. Utifrån det Pedagog D säger kan 

vi anta att pedagogen positionerar sig som en lyssnare då pedagogen uttrycker jag är ändå med 

och lyssnar och så. Effekten av att positionera sig som en lyssnare kan vara att pedagogen blir 

utanför det som sker i leken och därtill inte blir delaktig.  

I kommande utdrag förklarar pedagog C närmare om positioneringen under uteleken. 

Pedagog C: Ja… Då leker de ju mycket med varandra. Ja man är ju där ändå och 

ser… Lyssnar på vad barnen gör och säger. Å… Så. 

I detta utdrag preciserar pedagog C positioneringen de intar när de är ute. Pedagog C inleder 

med att uttrycka Ja…, vilket kan tolkas som att pedagogen har samma resonemang som 

pedagog D. Vidare säger pedagog C Då leker de ju mycket med varandra, som rimligtvis kan 

tolkas som att barnen inte bjuder in pedagogerna till samtal samt att pedagogerna inte behövs 

på samma vis som vid inomhuslek. Retoriken som pedagog C använder sig av kan tolkas som 

att pedagogen positionerar sig med Pedagog D. Pedagog C uttrycker Ja man är ju där ändå och 

ser…, vilket kan tolkas som ett behov av att visa att de finns med i utkanten. Vidare förklarar 

pedagog C Lyssnar på vad barnen gör och säger, vilket rimligtvis kan antas som att pedagog 

C håller sig inom hörbart avstånd till barnen när de leker ute. Avslutningsvis uttrycker pedagog 

C Å… Så, vilket kan tolkas som att detta är ett giltigt skäl till att inte vara närvarande i leken. 

Effekten av att positionera sig utanför leken kan leda till att pedagog C inte finns närvarande 

som en stöttande samtalspartner för barnen.  

I nedanstående utdrag bekräftar pedagog E tidigare resonemang. 

Pedagog E: Ja… Nä… Inte så mycket när jag är ute. Ä… Barnen leker då som D 

säger. Då pratar man inte så mycket. Jag samtalar inte lika mycket. Då har ju 

barnen mer fokus på sitt i leken ju. 

I detta utdrag fortsätter pedagog E tidigare resonemang om att samtal i utelek uteblir. Pedagog 

E uttrycker Ja… Nä… Inte så mycket när jag är ute, vilket kan tolkas som att det inte sker något 

samtal med barnen när de är ute och leker. Retoriken som pedagog E använder sig av gör det 

övertygande i tal att pedagogen positionerar sig samman med tidigare talare. Även att det kan 

finnas en osäkerhet i svaren då pedagog E säger både Ja… samt Nä…, det första den gör. Vidare 

säger pedagog E Ä… Barnen leker då som D säger, vilket kan tolkas som att pedagog E ger 

pedagog D en ledande roll i samtalet. Först säger pedagog E Då pratar men inte så mycket för 

att ändra till Jag samtalar inte lika mycket, vilket kan tolkas som att pedagog E först inte vill 

precisera att det är hen om inte pratar. I andra meningen ändrar sig Pedagog E och väljer att 
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säga att det är hen som inte samtalar lika mycket. Det kan rimligtvis antas som att pedagog E 

intar en starkare roll i sin positionering. Avslutningsvis uttrycker pedagog E Då har ju barnen 

mer fokus på sitt i leken, vilket kan tolkas som att pedagog E inte vill störa barnen eller vara i 

vägen. Funktionen av uttalandet kan vara att pedagogen inte vill samtala med barnen i leken då 

barnen har fokus på sitt. Effekten av uttalandet kan bli att pedagog E missar att samtala med 

barnen i uteleken.  

I kommande utdrag positionerar sig pedagog F mot de andra i hur de samtalar med barn i 

uteleken. 

Pedagog F: Jag tycker ändå att jag leker mycket med barnen i den fria leken. Ja 

både ute och inne. Det tycker jag om att göra. Ja… Det är då man samtalar och 

fantiserar i leken . Jag tycker om det. 

I detta utdrag positionerar sig pedagog F mot de andra pedagogerna. Retoriken pedagog F 

använder sig av visar på att pedagogen är säker i sitt svar. Medan de andra visar på eftertanke i 

sina svar är pedagog F mer rak när hen uttrycker Jag tycker ändå att jag leker mycket med 

barnen i den fria leken. Uttalandet kan rimligtvis tolkas som att pedagogen väljer att medverka 

i lekarna. Vidare uttrycker pedagog F Ja både ute och inne, vilket kan tolkas som att pedagogen 

inte gör skillnad på miljön utan att andra faktorer kan påverka istället. När pedagog F uttrycker 

Det tycker jag om att göra, kan det tolkas som att pedagogen vill leka med barnen och att det 

inte enbart är i egenskap som en vuxen. Retoriken som pedagog F använder sig av ändras när 

pedagogen uttrycker Ja…, vilket kan tolkas som eftertanke i svaret. Pedagog F fortsätter med 

Det är då man samtalar och fantiserar i leken, vilket kan tolkas som att pedagogen positionerar 

sig tillsammans med barnen i leken. Pedagog F går även från att tala i jag-form till att säga man, 

vilket kan tolkas som en osäkerhet i svaret. Avslutningsvis uttrycker pedagog F Jag tycker om 

det, vilket kan förstås som att pedagogen är med i leken för att pedagogen tycker om det. 

Effekten av pedagog F`s uttalande kan vara att pedagogen är med och hjälper samtalet att höjas 

till en högre nivå och därtill även utmanar barnen i samtalet.  

Nedanstående utdrag markerar vart pedagog B positionerar sig i resonemanget. 

Pedagog B: Jag tycker att det ändå blir mindre med barnen när man är fler vuxna 

ute. Det är ju lätt att man pratar med varandra då ju. 

I detta utdrag positionerar sig pedagog B mot pedagog F tillsammans med de andra samt 

kommer med nya reflektioner. Pedagog B uttrycker Jag tycker att det ändå blir mindre med 

barnen när man är fler vuxna ute, vilket kan tolkas som att är det fler vuxna ute hamnar fokus 
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inte lika mycket på att samtala med barnen. Genom att pedagogen använder en retorik som gör 

det övertygande i tal visar pedagog B att hen positionerar sig mot vad pedagog F resonerat. 

Pedagog F konstruerar således en ny anledning till att inte tala med barnen. Utifrån uttalandet 

Det är ju lätt att man pratar med varandra då ju, visar pedagog B att de vuxna dras till varandra 

istället för till barnen vid utevistelse. Funktionen av pedagog B`s uttalande kan vara att 

pedagogerna har reflekterat kring detta tidigare. Effekten kan bli att pedagogerna, om de inte 

ändrar sitt beteende, missar hur barnen samtalar.  

4 Resultatsammanfattning 

I föregående analyser synliggörs två tydliga variationer av yttranden i relation till på vilket sätt 

pedagogerna diskuterar kring hur de samtalar med barn i vardagen. De variationer som varit 

mest tydliga har vi valt att benämna: tidens betydelse samt roll spelar roll. 

4.1 Tidens betydelse  

I diskussionen kring tidens betydelse synliggörs hur tiden som villkor är en återkommande 

diskurs när pedagogerna samtalar. Variationen visar sig bland annat genom att pedagogerna 

nämner begreppet på ett eller annat vis genom hela fokusgruppsintervjun. Det synliggörs till 

exempel när en pedagog uttrycker Ett viktigt svar kan ju ta lång tid vilket pedagogen här har 

valt att förstärka med att använda sig av ordet ju. En annan pedagog nämner att barnen behöver 

tid att tänka vilket kan visa på att samtalet behöver tid. Ytterligare en utgångspunkt till att ge 

barnen tid är att pedagogen själv inte tar för stor plats i samtalet. Det synliggörs när en pedagog 

uttrycker Jag tycker ibland att jag pratar förmycket.  

Men det är inte enbart mellan pedagog och barn som tiden gör sig gällande utan även en till 

diskurs framträdde under variationen tid, tid till samtal mellan pedagog och förälder samt 

mellan pedagog och pedagog. Här synliggörs det att pedagogerna tar hjälp av varandra när tiden 

inte räcker till vilket visar sig när en pedagog uttrycker Då kan man få ta hjälp av kolleger. En 

annan variation när det gäller tiden i förhållande till hur pedagogerna samtalar med barn är att 

pedagogernas reflektionstid är för kort för möjlighet till reflektion kring sitt samtalande. Det 

leder till att pedagogerna inte specifikt reflekterar kring hur de samtalar vilket synliggörs i 

resultatet.  

En tredje diskurs som gav sig till känna under variationen tid är att miljön påverkar hur de 

samtalar med barn. Det synliggörs genom att en pedagog uttrycker Ja vi är ju en så liten 



Examensarbete för förskollärare 15 hp  Ann-Sofie Sigvardsson 

Högskolan i Halmstad  Christine Jansson 

29 

 

förskola. Tiden finns i denna variation genom att storleken på barngruppen verkar spela roll när 

pedagogen fortsätter med uttrycket Så många barn har vi aldrig vilket leder till att pedagogen 

fortsätter med Så jag känner att jag hinner bekräfta alla barn. Det hela summeras när en 

pedagog uttrycker En liten förskola med färre barn. Man har ju närmare kontakt och hinner 

lyssna och prata med dem. 

4.2 Roll spelar roll 

I diskursen kring roll spelar roll synliggörs hur variationen som en rolltagare gör att 

pedagogerna intar roller när de samtalar med barnen. Det är en återkommande variation som 

oftast visar sig genom att pedagogerna verkar inta roller som den lyssnande samt den väntande. 

En pedagog uttrycker som tidigare nämnt att ett svar måste få ta tid, det visar på att pedagogen 

intar sig rollen som den väntande i samtalet. Att rollen kan variera under ett samtal visar samma 

pedagog prov på då denne uttrycker Sen tycker jag ändå att jag är en lyssnare vilket kan antas 

menas med att pedagogen intar rollen som den lyssnande. Att många av pedagogerna intar sig 

rollen som den lyssnande synliggörs av att ännu en pedagog uttrycker Jag brukar oftast lyssna 

på barnet.  

När pedagogerna byter miljö, från att vara inne till att komma ut, förändras diskursen under 

variationen roll. Att inta rollen som den lyssnande synliggörs fortfarande när en pedagog 

utrycker Då vill vi ju inte störa heller men jag är ändå med och lyssnar. Det blir tydligt att 

pedagogen intar rollen men nu på håll och inte längre aktivt i samtalet. En annan pedagog 

uttrycker Lyssnar på vad barnen gör och säger vilket även det synliggör att rollen som den 

lyssnande ter sig annorlunda ute än inne. Skillnaden blir tydligare när samma pedagog även 

uttrycker Då har ju barnen mer fokus på sitt i leken ju. Skillnader i pedagogernas 

förhållningssätt till hur de samtalar med barnen när miljön ändras visas när en tredje pedagog 

uttrycker att hen är med i leken och samtalar. Det synliggörs ytterligare när pedagogen uttrycker 

Det är då man samtalar och fantiserar i leken. 
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5 Diskussion 

Syftet med studien är att undersöka hur pedagoger anser att de samtalar med barn. 

Forskningsfrågorna studien utgår från är: Vilka variationer av yttrande framträder när 

pedagogerna diskuterar kring hur de samtalar med barn i vardagen samt Hur beskriver 

pedagogerna vilka villkor som finns för att vardagssamtal ska kunna möjliggöra utveckling av 

barns samtalsfärdigheter? Med utgångspunkt i forskningsfrågorna presenteras nedan diskussion 

av studiens resultat i förhållande till tidigare forskning.  

5.1 Tidens betydelse 

Det framkom i resultatet att tiden har betydelse för hur pedagogerna samtalar med barn. Tiden 

belyses på olika vis även i tidigare forskning, där det bland annat framkommer att det är viktigt 

att barn får utrymmer i samtalet för att kunna få uttrycka sig (Strickland och Marinak, 2015). 

En konsekvens för att inte ge barn utrymme i samtalet kan enligt Strickland och Marinak (2015) 

vara att barnen sluter sig och inte svarar. Det kan leda till att barnen begränsas i sina 

samtalsfärdigheter vilket även Fredriksson Sjöberg (2014) belyser i sin avhandling. Hon skriver 

att pedagogerna ska möta barnen där de är i sin kompetens och utmana dem. Pedagogerna på 

förskolan kan göra detta om de ger barnen den tiden de behöver i samtalet. En annan 

begränsning för barnen är enligt Bae (2012) att barn som inte får utrymme att samtala kan söka 

uppmärksamhet på annat vis och då till exempel genom att avbryta den som talar.  

Att få tid och möjlighet till att kunna reflektera var en annan del i diskursen under variationen 

tid som synliggjordes i resultatet. Det uppmärksammades att pedagogerna upplevde det som att 

de inte hade tillräckligt med tid till reflektion vilket De Vocht (2015) problematiserar i sin 

artikel. Hon skriver att pedagoger behöver reflektera över sina handlingar för att det inte ska bli 

en begränsning för barn i deras möjlighet att öva upp sina samtalsfärdigheter. I föreliggande 

artikel skriver De Vocht (2015) även att de barn som får möjlighet att öva upp sina 

samtalsfärdigheter blir mer spontana och djupare i samtalen samt att de blev mer verbala och 

vågade ta för sig. Gradovski och Løkken (2015) talar om vikten för att pedagoger, alla 

pedagoger, ska få möjlighet till reflektion med sina kolleger för att kunna besitta större 

kunskaper kring hur de samtalar med barnen. Skulle pedagogerna på förskolan få möjlighet till 

att hinna reflektera kring samtal på sin reflektionstid kan det främja för att de samtalar med 

barnen på ett korrekt vis. Enligt Bae (2012) är det inte heller fel att låta barnen medverka i 

reflektionerna. 
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Den tredje diskursen som synliggjordes under variationen tid är barngruppernas storlek vilket 

bland annat Fredriksson Sjöberg (2014) problematiserar. Hennes medverkande i avhandlingen 

nämnde att de ansåg att barngrupperna var för stora för att fullt kunna utmana dem. Det fann 

Fredriksson Sjöberg (2014) även belägg för i tidigare forskning, som menar att det är svårt för 

pedagogerna att hinna föra samtal med varje barn på förskolan. Dock uttryckte pedagogerna 

även att de ansåg att deras barngrupp var lagom stor stundvis på dagen vilket enligt dem ledde 

till att de hann bekräfta alla barn. Det ger möjligheten för pedagogerna att kunna använda 

språket på ett inbjudande sätt vilket Ødegaard (2007) talar för i sin avhandling.  

5.2 Roll spelar roll 

Det framkom i resultatet att hur pedagogerna agerar när de samtalar med barnen spelar roll. Att 

pedagogerna intog roller som bland annat antingen den lyssnande eller väntande pedagogen, 

vilket även syns i tidigare forskning. Strickland och Marinak (2015) skriver att barn som får 

tillfälle av pedagoger att öva upp sina samtalsfärdigheter får möjlighet att lära sig nya saker. En 

begränsning som kan uppstå, enligt föreliggande studie, är att barnen kan sluta sig i sina svar. 

Får barnen pedagoger som intar roller kan det främja deras möjlighet till lärande och utveckling 

av samtalsfärdigheter. Bae (2012) skriver att lyssnar pedagogen till barnen så märker barnen av 

detta och bjuder då in till samtal vilket även syns i resultatet.   

I resultatet synliggörs det att byte av miljö påverkar vilka roller pedagogerna intar gentemot 

barnen. Även att rollerna skiftar i sitt innehåll men behåller samma namn. Pedagogerna själva 

uttrycker att de intar rollen som lyssnande när de är ute med barnen, att de står vid sidan om. 

Det stöds av Ljunggren (2013) som skriver att den fria leken ger större utrymme för kreativitet 

och fantasi samt att leken gav friare variation av samtalsämnen. Fredriksson Sjöberg (2014) är 

inne på ett annat spår när hon skriver att barn som får samtala med andra än barn utmanas till 

att utforska sin samtalskompetens. Även det synliggjordes i resultatet när en av pedagogerna 

uttryckte att hen lekte med barnen. Det kan ge möjlighet till att barnen utmanas i bland annat 

sin turtagning, enligt Fredriksson Sjöberg (2014). Pálmadóttir och Einarsdóttir (2015) refererar 

till Pramling Samuelsson och Johanssons (2009) studie där det skrivs att barn vill involvera 

lärare i leken vilket kan kopplas samman med pedagogen som leker med barnen i resultatet.  
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6 Slutsats 

I föreliggande studie diskuterade pedagogerna kring frågor som rör vardagssamtalet i 

förskolans verksamhet. I dessa diskurser framträder variationer av yttranden som tidens 

betydelse samt roll spelar roll.  

Genom pedagogernas yttranden kring tidens betydelse är det rimligt att dra slutsatsen att tiden 

konstruerar villkoren för barn att lära och utveckla samtalskompetenser. Vi anser att 

pedagogerna själva har en vetskap kring hur de bör disponera tiden så att varje barn får 

möjlighet att utveckla sina samtalskompetenser. Dock framgår det genom pedagogernas 

yttranden att antal pedagoger blir villkor för reflektionstidens fokus. Utifrån hur pedagogerna 

konstruerar reflektionstiden anser vi att de behöver få mer tid så att vikt läggs vid att reflektera 

kring vardagssamtalet. Pedagogerna nämner att de har få barn vid vissa tillfällen på dagen vilket 

ger en bättre miljö samt ökar chanserna till samtal. Det är rimligt att dra slutsatsen att 

barngruppens storlek har betydelse och påverkar möjliggörandet för barn att lära samt utveckla 

samtalsfärdigheter.  

Genom pedagogernas yttranden kring roll spelar roll är det rimligt att dra slutsatsen att 

pedagogerna intar roller som konstruerar villkoren för barn att lära och utveckla 

samtalskompetenser. Utifrån pedagogernas yttrande kunde rollerna den lyssnande samt den 

väntande urskiljas. Rollerna skiftar fokus beroende på vilken fysisk miljö de befinner sig i. Vi 

anser att vetskapen kring vilka roller och när de ska intas ger förutsättningar som möjliggör 

eller begränsar för barn att samtala. Samtidigt visar det genom en pedagogs yttrande att det går 

att tillämpa samma lyssnande och väntande roll ute som inne.  

7 Didaktiska implikationer och vidare forskning 

Med denna studie finns förhoppningen om att bidra med kunskap beträffande om hur det kan 

se ut på en förskola gällande hur pedagoger möjliggör eller begränsar barns lärande och 

utveckling av samtalsfärdigheter. Genom att visa de variationer som framkom under studiens 

gång hoppas vi att fler får upp ögonen om hur viktigt det är att pedagoger ger sig tid att samtala 

med barnen. Även att pedagogerna ska få större möjlighet till reflektion samt att kunna inta 

roller i samtalet. En önskan är att läsaren reflekterar kring hur de själva samtalar med barn och 

vad som påverkar dem. Skulle studien bidra till redan rådande diskussioner om bland annat 
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barngruppers storlekar skulle vi bli glada då det i föreliggande studie har synliggjorts att det 

påverkar hur samtal går till.  

Det uppdagades tidigt under arbetets  gång att forskning inom denna studies område  är 

blygsam. Det har visat sig att forskningen ofta inte handlar om samtalet i sig på förskolenivå 

utan det har varit andra begrepp, till exempel måltid, inblandat. Eftersom samtal sker på ett eller 

annat vis över hela jorden hade det varit intressant om det forskats mer inom ämnet och att det 

sker i de lägre åldrarna. Då denna studie har varit beroende av tidsaspekten hade det varit 

intressant att utföra samma forskning på flera förskolor för att se hur resultatet skulle arta sig 

och sedan jämföra. Det skulle även vara intressant att intervjua och observera situationer där 

pedagoger samt barn samtalar med varandra för att få en bredare vinkel.  Vi välkomnar därför 

och hoppas på att få se mer forskning i framtiden.
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Bilagor 

Bilaga 1 – Samtyckesblankett 

Hej 

Vi heter Ann-Sofie Sigvardsson och Christine Jansson och vi utbildar oss till förskollärare på 

Högskolan i Halmstad. Vi läser vår sista termin hösten 2016 på lärarprogrammet och har valt att 

inrikta oss på hur pedagoger samtalar med barn som syfte i vårt examensarbete. Vi skulle därför 

vilja intervjuar Er och samtidigt göra en ljudupptagning, det för att vi lättare ska kunna ge empirin 

rättvisa.  

Ni som deltar i studien kommer att få muntlig beskrivning om studiens syfte i början av 

intervjutillfället.  

Vi följer Vetenskapsrådets forskningsetiska principer och det betyder att vi enligt 

informationskravet informerar berörda parter, Er, om undersökningen och att det är frivilligt att 

delta. Enligt samtyckeskravet har Du själv rätt att bestämma över din medverkan. Enligt 

Konfidentialitetskravet kommer alla uppgifter behandlas anonymt och enligt nyttjandekravet 

kommer den insamlade empirin endast användas till detta ändamål. Vidare vill vi förtydliga att  det 

slutgiltiga examensarbetet är en offentlig handling som alla kan ta del av.  

Om du har frågor angående detta får du gärna höra av dig till oss. För att vi studenter skall kunna 

planera vår studie behöver vi svar så snart som möjligt om ditt ställningstagande. Kryssa i JA eller 

NEJ nedan och skriv under. 

 

 

Fyll i talongen nedan: 

✂– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  

__ Ja, jag samtycker till intervju och ljudupptagning. 

__ Ja, jag samtycker till intervju, inte ljudupptagning. 

__ Nej, jag samtycker inte. 

 

Jag heter: __________________________________ 

Datum:   

 

Ann-Sofie Sigvardsson  annkri13@student.hh.se 

Christine Jansson  chrjan12@student.hh.se  
 

Marie-Helene Zimmerman Nilsson marie-helene.zimmerman_nilsson@hh.se, tel 035 – 16 73 36 

Studierektor Förskollärarprogrammet 
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Bilaga 2 – Intervjuguide  

Bakgrundsfrågor 

Vilken utbildning har ni? 

Hur länge har du ca arbetat inom förskolan? 

Huvudfrågor 

Hur praktiserar ni samtal med barnen på förskolan? 

 Vad ställer ni för frågor till barnen? 

 Vilka är de vanligaste förekommande frågorna ni ställer till barnen? 

 I vilka situationer samtalar ni mer med barnen? 

 I vilka situationer samtalar ni mindre med barnen? 

När samtalar ni till barnen? 

När samtalar ni med barnen? 

På vems villkor praktiseras samtalet? 

 Är det på barnens eller pedagogernas? 

 Hur ser ni på er egen roll som pedagog när ni samtalar med barnen? 

 Hur ser ni på barnens roll när ni samtalar med dem? 

 Har barnens ålder någon betydelse för hur ni som pedagoger samtalar med 

                     barnen? 

Vad är det ni samtalar med barnen om? 

Har ni tid att lyssna till vad barnen berättar? 

 Har ni tid och utrymme under hela dagen att samtala med barnen? 

Vad är ett samtal för er? 

Vad är inte ett samtal för dig? 

Hur reflekterar ni i arbetslaget om hur ni praktiserar samtalet med barnen? 

Kartlägger ni samtalsmiljön? 

Finns det något ni behöver jobba vidare med? 

Något mer ni vill tillägga eller lyfta? 
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Bilaga 3 – Planering 

Hur fokusgruppssamtalet praktiskt ska genomföras 

Hur deltagarna ska kontaktas 

Deltagarna kontaktas i god tid via telefon på den utvalda förskolan, då vi även meddelar 

vårt syfte och ställer frågan om de vill medverka. Vi bokar också tid för att träffa 

deltagarna och diskutera När (datum, tid) Hur (organisatoriskt, vem tar barnen, vem 

deltar) och Var (lämplig plats). 

Detta för att fokusgruppsamtalet ska kunna genomföras utan att störa eller inverka för 

mycket i den dagliga verksamheten. 

Hur diskussionen ska introduceras 

Inleda med att välkomna deltagarna samt tacka för att de vill delta i studien. Presentera 

för deltagarna vilka vi är och vad vi gör samt varför vi är här. Uppmuntra deltagarna att 

de presenterar sig, utbildningsbakgrund samt antal år i yrket. Vidare beskriva syftet 

muntligt samt en genomgång av samtyckeskravets forskningsetiska principer som 

behöver godkännas skriftligt samt muntligt av deltagarna i fokusgruppen. 

Hur många grupper som ska ingå i studien 

I studien kommer vi att bara använda en fokusgrupp eftersom studien som helhet är liten 

och vår uppfattning är att deltagarna är så erfarna i yrket som pedagoger att det ska räcka 

för att uppnå utförliga svar på frågeställningarna.  

Hur många deltagare som ska ingå i varje grupp 

Vi strävar efter att minst fyra - fem deltar i fokusgruppen, men vi är medvetna om att 

antalet är svårt att beräkna på grund av frånvaro eller att deltagare väljer att inte fullfölja. 

Då får vi anpassa oss utifrån det och kanske behöva genomföra extra fokusgrupp samtal.  

Hur lång diskussionen ska vara 

Vi tänker dela upp tillfällena på 60 minuter gånger två, med fikapaus för att undvika att 

deltagarna ska stressa. 

Hur en avspänd och trevlig miljö ska skapas 

Förklara förväntningar på deltagarna att vi kommer att få en trevlig diskussion samt, att 

deltagarna i fokusgruppen är viktiga för oss och vår studie därför att de är utvalda som 

experter i detta sammanhang. Klargöra att det är av betydelse att deltagarna känner 

trygghet och vågar säga det man vill samt lyfta både det som är negativt och positivt 

eftersom det är viktigt för studien. Påminna att det är viktigt att deltagarna inte pratar i 

mun på varandra. Fikapaus. 

Om man ska ha en eller två gruppledare 

Vi väljer en gruppledare att delta av det enkla skäl att denne studentkandidat är bekant 

sedan tidigare av deltagarna samt av praktiska skäl då avståndet med bil till förskolan är 

lämpligt.  
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