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Studiens syfte har varit att studera hur några förskollärare förhåller sig och bemöter 
barnen i det pedagogiska samtalet samt hur förskolläraren kan göra för att skapa ett 
gott samtal. Studien har tagit utgångspunkt ifrån observationer, där även intervjuer 
har använts som ett komplement för att identifiera förskollärarnas pedagogiska 
samtal med barn. Förskollärarna i studien har ett medvetet förhållningssätt gentemot 
barnen där de aktivt lyssnar och är engagerade i det barnen har att säga och där de 
strävar efter ett givande samtal med barnen. För att få ett bra pedagogiskt samtal 
med barnen behövs ett bra förhållningssätt hos förskolläraren där de har förmågan 
att balansera sitt sätt att bemöta barnen utifrån den dominans de har som vuxna och 
den tid som finns i verksamheten.  
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1. Inledning, syfte och frågeställning 

1.1 Inledning 
Denna studie har genomförts med fokus på hur förskollärare utifrån sitt 
förhållningssätt samtalar med och bemöter barn i det pedagogiska samtalet. 
Eftersom samtalet är en viktig del i människors liv så bör förskolläraren skapa goda 
förutsättningar så tidigt som möjligt för att barnen ska kunna uttrycka sig genom 
samtalet. Sokrates enligt Kroksmark (2003) var den första att definiera samtalet som 
en medveten pedagogisk metod och bidrog till dialogens uppkomst. Sokrates lade 
grunden om att dialogen och den medvetna pedagogiken är en viktig förutsättning för 
människans kunskapsutveckling och självmedvetenhet. Det pedagogiska samtalet är 
därmed centralt för pedagogikens historia, samt i vår tid. Om förskolläraren är 
medveten om sitt förhållningssätt och kan reflektera kring sitt eget bemötande i det 
pedagogiska samtalet menar Ellneby och Von Hilgers (2010) att det skapar goda 
förutsättningar för barnens utveckling genom samtalet. Våra uppfattningar är att det 
finns många olika sätt för förskolläraren att samtala till barnen och bemöta dem på i 
verksamheten. I denna studie kommer det att framgå hur några förskollärare i olika 
situationer väljer att samtala med barnen och främjar för ett pedagogiskt samtal. 
 

1.2 Syfte 
Studiens syfte är att studera några av det pedagogiska samtalets dimensioner med 
särskilt fokus på förskollärarens bemötande med barn, där studien kommer att 
synliggöra hur förskolläraren förhåller sig och samtalar med barnen i verksamheten.  
Det här kommer att synliggöras genom observationer av förskollärarnas pedagogiska 
samtal med barn, vilket kommer att kompletteras med intervjuer av förskollärare.  

 

1.3 Frågeställningar  
Hur bemöter och samtalar förskolläraren med barn i det pedagogiska samtalet? 
Hur kan förskolläraren främja det pedagogiska samtalet med barn?  
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2 Bakgrund och tidigare forskning 

2.1 Det här ska förskolläraren följa enligt Läroplanen 

Förskolan ska erbjuda en trygg miljö som främjar barnens sociala utveckling och där 
barnen kan ta initiativ till att samtala och fördjupa sig i frågor och söka svar. Enligt 
Lpfö98 (Läroplanen för förskolan 98, Utbildningsdepartementet, 2010) ska barns 
tankar och frågor om livet stödjas samt att barnen ska få reflektera över detta med 
andra. Förskolläraren ska samspela med barnen både individuellt och i grupp där de 
ser barnens förmågor. Barnen ska med stöd från förskolläraren bli stimulerade och 
utvecklas vidare i sin sociala utveckling, där förskolläraren ska se till att barnen i 
förskolan känner sig respekterade, viktiga och betydelsefulla. Barnen ska i förskolan 
känna att de utvecklas i sin identitet, känner sig självständiga och lär sig att lita på sig 
själva. Barnen ska ha inflytande i förskolan och därmed få möjligheter att utveckla sin 
förmåga att uttrycka tankar och idéer. I förskolan ska barnen utveckla förmågor som 
att lyssna och få möjlighet att utveckla sitt sätt att tänka samtidigt som de kan sätta 
sig in i andras synsätt och reflektera.  

2.2 Att definiera ett pedagogiskt samtal 
Föreställningen om det pedagogiska samtalet har en lång historia i pedagogiken och 
enligt Platon (Kroksmark, 2003) ses dialogen som ett medel för att förstå den sanna 
kunskapen genom den sokratiska metoden. Metoden tar utgångspunkt i att individen 
själv har kunskapen utan att veta om den, men med hjälp av dialogen kommer 
kunskapen att synliggöras. Kunskapen synliggörs genom att individen ställs vad- är- 
det – frågor och därefter får exemplifiera och definiera begrepp i dialogen och 
slutligen bli utmanad med motfrågor för att utveckla sina tidigare svar. Platons 
sokratiska metod har bidragit till att dialogen och kommunikationen med andra idag 
är en förutsättning för att som människa vara självmedveten, samt förstå och söka 
kunskap om sig själv och världen. Platons syn på kunskap skiljer sig från Lockes syn 
(Kroksmark, 2003). Locke ansåg till skillnad från Platon att barn vid födseln är 
okunniga och ska fyllas på med kunskap genom erfarenheter, eftersom erfarenheten 
enligt Locke utgör grunden för kunskap.  
 
2.3 Samtalets struktur och samtal som en mänsklig egenskap 
Ett samtal består av att människor bland annat ställer frågor, gör uppehåll, byter 
ämne och till och med avbryter varandra i samtalet (Adelswärd, 1992). När två eller 
fler personer samtalar så bidrar det till en gemenskap där relationen mellan parterna 
knyts samman. Adelswärd, Evaldsson och Reimers (1997) menar att en del i samtalet 
är att berika människor med nya perspektiv, idéer och föreställningar. Det kan i 
samtalet skapas missförstånd där det finns svårigheter för samtalspartnerna att 
förstå varandras sätt att tänka. Ellneby och Von Hilgers (2010) lyfter fram att ett 
samtal är något som sker mellan två eller flera personer, där samtalspartnerna 
varierar mellan att sända ut budskap och vara mottagare för att ta emot det som sägs. 
Vidare menar Ellneby och Von Hilgers (2010) att samtalet handlar om att utbyta 
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tankar och perspektiv med varandra. I samtalet utvidgar samtalspartnerna varandras 
sanningar samtidigt som det kan skapa nya sanningar för dem enligt Juul och Jensen 
(2003). Enligt Adelswärd, Evaldsson och Reimers (1997) har människor en 
föreställning om hur ett samtal ska vara och det vi redan vet kan komma att bekräftas 
i samtalet samt att människans förutfattade meningar kan påverkas och även 
förändras mellan samtalspartnerna i olika samtal. Eftersom alla tycker, tänker och 
tolkar olika, så menar Adelswärd (1992) att olika personer upplever samtalet på olika 
sätt och att det den ena individen tycker känns bra i ett samtal, kan kännas mindre 
bra för en annan. I ett samtal kan en person känna att den är en del av samtalet, men 
också känna att samtalspartner frågar ut, alternativt gör sig lustig över samtalet. 
Beroende på vad och hur samtalspartnerna väljer att föra samtalet menar Adelswärd, 
Evaldsson & Reimers (1997) att mottagaren kommer att tolka det utifrån sig själv.  
 
2.4 Samspel och barns lärande i det pedagogiska samtalet 
I det pedagogiska samtalet är relationen mellan förskollärare och barn viktig 
eftersom Frelin (2010) menar att det påverkar barnens lärande och utveckling. Att 
vara förskollärare och lära barnen skulle vara svårare om det inte fanns en relation 
som är trygg och ömsesidig mellan förskollärare och barn, vilket kan bidra positivt till 
barnens utveckling och lärande (Frelin, 2010). Juul och Jensen (2003) anser att det 
är förskollärarens uppgift att en god relation med det enskilda barnet skapas och 
bevaras, vilket är en förutsättning för en god relation med hela barngruppen. 
Beroende på förskollärarens relation till barnet anser Ellneby och Von Hilgers (2010) 
att det pedagogiska samtalet kan se olika ut beroende på vilken status förskollärare 
och barnet har gentemot varandra. Om förskolläraren tror på sin kompetens och får 
barnet i samtalet att känna sig respekterat, samtidigt som förskolläraren lyssnar och 
visar att det barnet säger är viktigt främjar det för ett pedagogiskt samtal. Är 
förskolläraren däremot osäker på sin samtalsroll och barnet har tagit över i samtalet, 
eller om ett barn tvivlar på sin kompetens i kombination med att förskolläraren är 
osäker på sin roll, skapas det en obalans mellan parterna vilket hindrar det ett gott 
samtalsutbyte. För att ett bra samtal ska ske så behöver förskolläraren se till att 
barnet får lika stora möjligheter till talutrymme i samtalet som förskolläraren själv 
(Ellneby & Von Hilgers, 2010). 

I samtalet mellan förskollärare och barn menar Juul och Jensen (2003) att 
förskolläraren måste ha förmågan att samtala och förmedla, samt finna och använda 
sig av verktyg för att barnen ska få en förståelse av det som läraren har som avsikt att 
lära ut. Genom att återkoppla till ett tidigare samtalsämne bidrar det till att barns sätt 
att se på olika situationer förändras och utvecklas enligt Arnér och Tellgren (2006). 
Barn behöver bearbeta sina intryck, tankar och idéer i det pedagogiskt samtal för att i 
ett senare samtal få möjlighet till ett bredare perspektiv. Säljö (2000;enl. Arnér & 
Tellgren, 2006) menar att samtal är kunskapsutvecklande och när barn samtalar med 
varandra och förskollärarna i verksamheten så bearbetas uppfattningar och 
värderingar genom reflektion och samtal. Arnér och Tellgren (2006) anser att samtal 
leder till självreflektion, ökar förmågan att iaktta, förstå sig själv och upptäcka nya 
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perspektiv. Det upplevs som meningsfullt för barnen att samtala med förskollärarna 
om sådant som barnen vill prata om. Barn är entusiastiska till att samtala med vuxna 
om tiden finns och det sker på barnens villkor. Arnér och Tellgren (2006) påpekar 
vikten av att alltid ha en stund då barn i grupp får samtala. Barn har idag enligt 
Ellneby och Von Hilgers (2010) inte lika mycket enskild samtalstid med vuxna, då det 
i förskolan är många barn och mycket rörelse vilket tar tid från det pedagogiska 
samtalet. 

Det är av stor betydelse för barn får möjlighet till att samtala med andra barn och 
vuxna i verksamheten eftersom Ellneby och Von Hilgers (2010) menar att samtalet 
bidrar till barns utveckling av språk, sociala kompetens samt deras självuppfattning. 
Om barn genom samtal blir bekräftade och sedda anser Juul och Jensen (2003) att 
det ökar deras självkänsla där de får förtroende både hos sig själv och för 
förskolläraren. Om barn inte får den bekräftelse som de behöver kan det medfölja att 
de blir osäkra på sig själva, vilket kan påverka barnen negativt i kommande samtal 
och sociala sammanhang. Genom att stärka barns självkänsla menar Iwarsson (2007) 
att det bidrar till att barns negativa självbild kan förändras till en mer positiv 
självbild. För att ett samtal ska bli givande är det viktigt att förskolläraren bemöter 
barnen med positiv feedback. Damgaard och Norrelykke (2000) menar att genom 
positiv feedback kan förskolläraren nå fram till ett barn i en negativ situation genom 
att börja samtalet med något som upplevts positivt av barnet vilket bidrar till att 
barnet kommer att fortsätta lyssna och ta tills sig av det som sägs. I situationer med 
barnet så är det av betydelse att visa på möjligheter genom att komma med förslag 
istället för att poängtera det negativa i situationen. Vidare menar Damgaard och 
Norrelykke (2000) att förskollärare ska börja samtalet med en öppen och 
beskrivande fråga om situationen istället för att förskolläraren själv värderar och 
förklarar för barnet vilket är bättre än att anmärka barnets negativa beteende. 

2.5 Förskollärarens roll och förhållningssätt i det pedagogiska samtalet 

Förskolläraren bör i samtalet vara flexibla och finna en balans mellan det vardagliga 
personliga samtalet och pedagogiska professionella samtalet i verksamheten med 
barn enligt Damgaard och Norrelykke (2000). Ellneby och Von Hilgers (2010) anser 
att förskolläraren behöver reflektera över sitt agerande och handlande i samtalet för 
att samtalet med barn skall förbättras. Iwarsson (2007) menar att förskolläraren 
utifrån sig själv ska finna sitt eget sätt att samtala på istället för att försöka sträva 
efter något som anses vara bättre. Ellneby och Von Hilgers (2010) poängterar att 
förskollärarna kommer att vara i barnens närmiljö större tiden av dagen vilket gör att 
förskolläraren måste vara medveten om sitt agerande och hur de säger saker till 
barnen. Enligt Adelswärd, Evaldsson och Reimers (1997) använder förskolläraren 
olika uttryck beroende på om det riktar sig till pojkar eller flickor, vilket gör att flickor 
och pojkar bemöts olika i samtal. Beroende på de uppfattningar förskolläraren har 
om barnet så bemöts barnen därefter vilket kan komma och påverka det pedagogiska 
samtalet. 
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För att få till kreativa samtal som är mer utvecklande i det pedagogiska samtalet, 
menar Ellneby och Von Hilgers (2010) att förskollärare bör välja att samtala utifrån 
barnens intresse och deras erfarenheter. Förskolläraren behöver använda sin empati 
där de känner och tänker sig in i barnets situation samtidigt som de förstår och läser 
av barnets sinnesstämning. I det pedagogiska samtalet menar Raundalen (2010) att 
förskolläraren behöver förstå att barnen är nyfikna på att veta mer om sådant som är 
främmande och som till och med kan ge obehagskänsla. Vidare menar Raundalen 
(2010) att förskolläraren behöver samtala med barnen om sådant som ligger barnen 
nära och kunna läsa av barnens sinnesstämning.  

Förskollärare behöver träna på att vara en aktiv lyssnare för att på bästa sätt främja 
ett bra samtal med barn menar Ellneby och Von Hilgers (2010), där förskolläraren 
ska vara medveten om betydelsen av att lyssna på barnen. Genom att låta barnen 
själva få samtala, medan de vuxna aktivt lyssnar och ställer relevanta frågor ökar det 
barnens förmåga till att samtala. Ellneby och Von Hilgers (2010) menar att det kräver 
engagemang och intresse av förskolläraren för att barnet skall vilja samtala och 
utbyta sina tankar. Barn måste få möjlighet att berätta fritt utan att bli avbrutna i 
samtal av förskolläraren som aktivt ska lyssna och försöka förstå det barnet säger 
menar Iwarsson (2007). En bra lyssnare är enligt Damgaard och Norrelykke (2000) 
tålmodig, visar intresse, är lugn samt har en förmåga att känna empati och leva sig in 
i den andres situation.   

2.6 Förskollärarens dominans i språk och samtal 

I verksamheten så utgår samtalet mellan förskollärare och barn ofta ifrån frågor, där 
barnens svar inte bara godtas utan också värderas av förskolläraren menar Adelswärd 
(1992). Vidare anser Adelswärd (1992) att det finns ett maktperspektiv i att ha ett 
samtal där frågor och svar tar stor del. Förskolläraren har oftast ett mål som de själva 
har bestämt när de samtalar med barn, menar Juul och Jensen (2003) men huruvida 
barnen själva är medvetna om det kanske inte framkommer men det behöver inte 
betyda att det inte är av intresse för barnen. Målen som förskolläraren har bör 
synliggöras för barnen så att de kan få inflytande över sin egen situation (Juul och 
Jensen, 2003). Förskollärare har vanligtvis ett bredare perspektiv och mer 
erfarenheter, vilket kan leda till att barnet känner sig underlägset i samtalet då de 
känner att de inte har lika mycket att utgå ifrån vilket medför att samtalet inte blir 
jämlikt. Utifrån Arnérs och Tellgrens (2006) undersökning om barns inflytande i 
samtal framkom det att barn ansåg att samtalsutrymmet är begränsat.  

Arnér och Tellgren (2006) menar att barnen ofta hamnar i underläge i samtal med 
vuxna då språket är dominerat av de vuxna. Om förskolläraren exempelvis hukar sig 
istället för att se ned på barnet, så menar Ellneby och Von Hilgers (2010) att 
förskolläraren lättare får ögonkontakt med barnen där samtalet kan bli mer 
likvärdigt, där förskolläraren inte intar en dominerande roll i samtalet. Arnér och 
Tellgren (2006) anser att vuxnas attityder måste förändras gentemot barnen och låta 
barnen få uttrycka sina tankar och idéer, vilket de vuxna måste komma att 
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respektera. 

I samtal kan barnen missförstå förskollärare eftersom de kan ställa frågor som 
barnen har svårt att förstå och inte vet vad de ska svara på enligt Ellneby och Von 
Hilgers (2010). Barn upplever ofta samtal som enkelspåriga och inte tillräckligt 
stimulerade då vuxna lägger sig i det barnen vill säga. Barnen hindras och får mindre 
samtalsutrymme eftersom vuxna fyller i, fortsätter åt barnen och förväntar sig vad 
barnen ska svara (Ellneby och Von Hilgers, 2010).  

Juul och Jensen (2003) anser att en förskollärares röstläge förstärks och påverkas av 
barnets beteende och sinnesstämning samt utifrån förskollärarens egna värderingar. 
Om barnets beteende återkommande är negativt och problematiskt så kommer 
förskollärarens förståelse och ömsesidighet att minska för barnet vilket kan komma 
att resultera i att både förskollärare och barn undviker att samtala med varandra. 
Förskollärare kan sträva efter ett jämlikt samtal med barnen i verksamheten, men har 
ändå ett ansvar för samtalets kvalitet enligt Sloks (Juul & Jensen, 2003). Hougaard 
(2004) menar att inom samtalet kan förskolläraren använda sig utav manipulation 
som påverkar barnen positivt och får dem att hitta nya perspektiv vilket leder till 
vidare utveckling. Manipulation kan användas medvetet för att få barnen att hitta nya 
perspektiv och bidrar till ökad förståelse hos barnen. 

2.7 Pedagogisk samtalsmetod 

Utifrån en samtalsmetod är det av betydelse att förskolläraren är väl förberedd och 
inleder samtalet med att småprata om vardagliga händelser som ligger barnen nära 
enligt Kimber (2005). Detta för att skapa en trygg och avslappnande grund hos 
barnet inför samtalet. Vidare menar Kimber (2005) att förskolläraren måste hålla 
fokus på det aktuella samtalsämnet eftersom det kan vara lätt att sväva iväg. Från 
förskollärarens håll är det viktigt att se sig själv som ansvarig för samtalets 
fortsättning. Det är givande för barnen att få upprepning i slutet av samtalet för att 
båda parter ska vara med på vad som har sagts i samtalet. I Platons (Kroksmark, 
2003) sokratiska metod ställdes vad- är- det – frågor till individer som fick 
exemplifiera och definiera begrepp i dialogen och vidare bli utmanad med motfrågor 
för att utveckla sina tidigare svar. Frågorna ställdes ur ett specifikt ämne för att de 
skulle bli medvetna om att de redan visste och besatt kunskapen, på så sätt bidrog 
samtalet till att kunskapen synliggjordes för individen. 

Det pedagogiska samtalet utgår ofta ifrån frågor mellan förskollärare och barn i 
verksamheten enligt Adelswärd (1992). Genom att ställa öppna frågor till barnet i ett 
samtal menar Kimber (2005) att förskolläraren behöver lyssna ordentligt och försöka 
att förstå barnet vilket är det viktigaste en förskollärare kan göra i ett samtal. Kimber 
(2005) och Ellneby och Von Hilgers (2010) lyfter betydelsen av att ställa öppna frågor 
där barnens svar varken kan bli ja eller nej för att få ett utvecklande samtal. Det 
handlar om att ställa frågor utifrån vad, hur, när, vem och varför. Båda poängterar 
dock vikten av att undvika användandet av varför- frågor då det ofta kan bidra till att 
barnet kan känna sig anklagat och hamnar i en försvarsposition vilket inte främjar 
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samtalet. Ellneby och Von Hilgers (2010) anser att för yngre barn under sex år kan 
det finnas svårigheter att ställa hur- frågor då barnen inte kan se sammanhang 
mellan olika situationer. Genom att förskollärare ställer var- frågor kan det vara svårt 
för barnen att förklara, då det finns en komplexitet utifrån att var kan definieras 
utifrån antingen kroppen eller miljön. Kimber (2005)  lyfter olika typer av frågor i 
samtal:  

• Framgångsfrågor - tar utgångspunkt i sådant som har fungerat bra tidigare 
istället för att fokusera på det negativa. Detta kommer att bidra till att 
kompetensen hos barnen i samtalet tydliggörs. Till exempel ”Kommer du inte 
ihåg sist du skulle göra det här, då var det svår till en början, men hur gick det 
sen efter att du försökte?”.  

• Undantagsfrågor - är bra i situationer där barnen är upprivna, där frågorna tar 
utgångspunkt från det positiva där man försöker att inte lägga fokus på det 
som gjort barnet upprivet. Till exempel ” Vad var det ni lekte?”. 

• Skillnadsfrågor - ställs för att visa på skillnaden och öppna barnens perspektiv. 
Till exempel ”Tror du att din kamrat blir glad eller ledsen när du slåss?”. 

• Skalfrågor - är en typ av skillnadsfrågor som för barn är lätta att svara på då 
det finns en skala mellan 1-5. Till exempel ”På en skala 1-5, hur glad blir du när 
någon ljuger?”. 

Genom att öka förståelsen i ett samtal med ett upprivet barn menar Ellneby och Von 
Hilgers (2010) att förskolläraren kan ställa frågor där de upprepar barnens ord och 
förtydligar det som har sagts. Både Iwarsson (2007) och Damgaard och Norrelykke 
(2000) menar att det behöver finnas en balans i frågorna som ställs till barnen. Att 
som förskollärare tänka på att variera hur frågorna ställs till barnen så att de riktar 
sig till deras tänkande, kännande eller handling.  

2.8 Exempel på tidigare studier 

Enligt Durden och Dangels (2008) studie som genomfördes i USA angående barns 
utveckling i språk och samtal har de kommit fram till att barns lärande ökar i större 
utsträckning när en lärare tänker högt inför barnen, vilket får barnen att relatera till 
sina egna livserfarenheter i samtal. Barnen motiveras och stimuleras till att berätta 
och prata när lärarna aktivt visar att de lyssnar på barnen, speciellt i mindre grupper 
där lärarna stimulerar och utmanar barnens hjärnaktivitet genom att ge barnen 
reflekterande svar. Studien som Durden och Dangels (2008) gjorde visade att det 
fanns möjlighet för både läraren och barnen att påbörja samtal och leda det vidare 
men det är trots allt läraren som vägleder samtalets fortsättning. 
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3. Metod 

Studien har tagit utgångspunkt i en kvalitativ ansats kring det pedagogiska samtalet 
med fokus på hur förskollärarens bemöter och samtalar med barnen samt hur de 
arbetar för att främja ett bra samtal med barnen. En kvalitativ studie menar 
Denscombe (2009) utgår ifrån verkliga händelser, som beskriver hur olika situationer 
kan gå till. Insamlingsmetoden har tagit utgångspunkt ur observationer av 
förskollärares samtal med barn samt kompletterats med intervjuer, med båda parter. 
Fokus ligger på observationer eftersom studiens syfte är att ta reda på förskollärarens 
bemötande och hur samtalet går till med barnen i det pedagogiska samtalet. Genom 
att vi kombinerar observationer och intervjuer menar Stukát (2005) att det bidrar till 
att studiens reliabilitet blir högre, vilket vi hoppas ska stärka studiens validitet. 
Reliabilitet är detsamma som tillförlitlighet och validitet är trovärdigheten i studien. 
Genom att ha både observationer och intervjuer så kan vi se om respondenternas svar 
överrensstämmer med det som observeras i verksamheten vilket bidrar till att 
resultatet i studien blir mer trovärdigt vilket Stukát (2005) menar att det ger en 
bredare syn. Något som är viktigt att komma ihåg är det som Stukát (2005) menar att 
tidigare studier kan påverka hur vi tolkar resultatet.  

Studien har tagit hänsyn till Vetenskapsrådet (2002) och de forskningsetiska krav 
som vi ska följa för respondenternas rättigheter i observationer och intervjuer. 
Vårdnadshavarna i studien till respondenter under 15 år har meddelats och gett sin 
tillåtelse för att deras barn ska få delta i studien. Respondenterna som valts ut till att 
delta har fått information om studien, där har det tydliggjorts att deltagandet är 
frivilligt och på respondenternas villkor. Närsomhelst under studien hade 
respondenterna möjlighet att avbryta sitt deltagande. Respondenternas svar och de 
observationer som har gjorts har enbart använts i denna studie om det pedagogiska 
samtalet. Förskollärarna har kodats som F1, F2, F3 och F4 och barnen har kodats 
som flicka respektive pojke samt deras ålder för att undvika att kunna bli 
identifierande.  

3.1 Insamlingsmetod 
Innan datainsamlingen genomfördes delades information ut till vederbörande 
personer om vad studien handlar om. Deltagarna i studien har valts ut efter 
övervägningar tillsammans med verksamhetens förskollärare och utifrån barnens 
kommunikativa förmåga. Det delades ut information och tillåtelselappar till 
vårdnadshavare där de fick välja om deras barn skulle få delta i studien eller inte. 
Barn som inte tillåts att delta av sina vårdnadshavare har uteslutits från 
observationer och intervjuer.  

3.1.1 Observationer 

Det som har observerats är det pedagogiska samtalet mellan två förskollärare och fem 
barn i en verksamhet och ytterligare två förskollärare och fem barn i en annan 
verksamhet. Barnen som observerades är fem och sex år gamla. Vi genomförde 
observationerna var för sig i verksamheten under två förmiddagar samtidigt som 
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anteckningar gjordes under tiden en situation observerats. Det här på grund av 
tidsbrist och effektivitet. Att ha genomfört observationer i studien är positivt 
eftersom det ger en direkt inblick i hur det pedagogiska samtalet kan gå till mellan 
förskollärare och barn. Vidare menar Stukát (2005) att observationer utifrån en 
kvalitativ studie görs för att se deras agerande i verkligheten. Något som kan ha gjort 
resultatet mindre pålitlig är att situationerna utifrån det pedagogiska samtalet mellan 
förskollärare och barn kan misstolkas. Stukát (2005) menar att det under 
observationer är vanligt förekommande att misstolka, eftersom vi tolkar utifrån det vi 
har med oss sedan tidigare. En nackdel är att vi enbart kan tolka kroppsspråket och 
deras handlingar utan att veta vad individerna tänker och tycker. Risken med att 
observera är att förskollärare och barnen kan bete sig annorlunda och bli påverkade 
av att känna sig observerade, vilket kan komma och påverka resultatet.  

3.1.2 Intervjuer 

Vi har valt att använda oss utav semistrukturerade intervjuer, som enligt Denscombe 
(2009) utgår ifrån färdiga frågor som ställs till respondenten men som kan ställas 
varierande beroende på samspelet och situationen i intervjun. Vi har i intervjuerna 
varit flexibla där vi har haft frågorna som stöd, där förskolläraren har utvecklat sina 
tidigare svar vilket har resulterat till en dialog. I studien intervjuades fyra 
förskollärare och tio barn som gjordes för att få en bredare syn av hur det 
pedagogiska samtalet ser ut och hur det uppfattas av dem. De förskollärare som har 
intervjuats är desamma som har observerats i verksamheten. Intervjuerna har 
genomförts med barn i fem och sex års ålder, fem flickor respektive fem pojkar samt 
med fyra förskollärarna. Flick- och pojkrespondenterna valdes för att få en bredare 
syn på hur de upplever samtalen med förskollärare i verksamheten. Vi valde dock att 
inte redovisa intervjuerna med barnen i resultatet som vi redovisar i stycket nedan, 
eftersom vi upplevde att studien fick en del validitetsproblem. Genom intervjuer kan 
förskollärarna och barnen berätta vad och hur de upplever, tycker och tänker 
angående det pedagogiska samtalet. Genom att intervjua så kan vi jämföra om det 
finns likheter och skillnader mellan observationer och litteratur. En nackdel med 
intervjuer är att respondenterna kan komma att svara utifrån vad de tror att de ska 
förväntas svara. En svårighet med att intervjua barn är att ställa frågor som de förstår 
och som ger ett tillförlitligare svar. Stukát (2005) anser att det är viktigt att ställa 
frågor som måste kunna förstås av de som blir intervjuade, där tillfrågaren lätt kan 
förstå frågorna. Frågor som innehåller värderingar och leder till ett förutbestämt svar 
ska undvikas. Intervjuerna genomfördes i ett rum där samtalet kunde ske ostört och 
där respondenterna kände trygghet. Intervjuerna spelades in och har i efterhand 
transkriberats. Stukát (2005) poängterar vikten av att transkribera för att helheten i 
intervjun ska framgå. Intervjuerna med barnen tog i genomsnitt fem minuter och 
med förskollärarna tio minuter.  

3.2 Avgränsning - Intervjuer med barn  
Intervjuerna med barn som ingick i ett första skede i studien ansågs efterhand inte 
vara tillräckligt relevant eftersom studiens syfte var att fokusera på hur förskolläraren 
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förhåller och bemöter sig till barnen i det pedagogiska samtalet. Inledningsvis var 
syftet med intervjuerna att få barnens uppfattningar av det pedagogiska samtalet 
samt huruvida de kände sig delaktiga. Vi kände att våra erfarenheter av att intervjua 
barn inte var tillräckliga för att trovärdigheten ska kunna upprätthållas valde vi att ta 
bort intervjuerna med barnen. Det kan finnas svårigheter med att intervjua barn, då 
de kan missförstå och ha svårt att tolka de frågor som ställs av oss. Utifrån att ha valt 
bort intervjuerna kunde studien avgränsas och därmed syftet förstärkas.  

4. Tematisering av resultat 

4.1 Observationer  
Det som har observerats av oss är förskollärarens pedagogiska samtal med barn i de 
två verksamheterna. Vi har valt att lyfta fem observationer och i varje observation 
identifieras en särskild dialog som uttrycker ett specifikt sätt att samtala. De specifika 
sätten att samtala på är något som vi sett är återkommande vid flera tillfällen i de 
båda verksamheterna. Varje observation är oberoende av varandra och varierar 
mellan de fyra förskollärarna och de tio barnen. 
 
4.1.1 Observation 1 – Bemötande i samtal under en samling 
I den första observationen har vi valt att lyfta fram hur en förskollärare bemöter och 
samtalar med tre barn (pojke 1, pojke 2, flicka 1) under en längre samling. 
Observation mellan förskolläraren och barnen i samlingen är uppdelad i två 
situationer. Den första situationen utgår ifrån att förskolläraren påminner barnen om 
ett antal regler och vill få barnen delaktiga i samlingen. I den andra situationen 
fortsätter samlingen med en språklek, som avslutas med att återkoppla till reglerna 
som ska ha följts i situation 1.   

Första situationen  
Observationen börjar med att barnen sätter sig på mattan i en ring och förskolläraren 
tar fram en burk med kulor för att påminna barnen om de sex magiska reglerna de 
har i samlingen. Barnen får vid avslutad samling lägga en kula i burken om reglerna 
har följts upp under samlingen. Förskolläraren frågar barnen om vilka dessa är, och 
barnen börjar räcka upp händerna. Pojke 1 (6 år) svarar: 
- Sitt som en skräddare och vill man prata så räcker man upp handen.  
Förskolläraren nickar instämmande och frågar om pojke 1 kommer på fler regler. 
 Pojke 1 svarar:  
- Öronen lyssnar…  
- … på den som pratar, fyller Förskolläraren i. 
- Ha händerna i knäet, ropar pojke 2 (6 år) rätt som det är utan att räcka upp handen. 
Förskolläraren stoppar pojken med frågan: 
- Vad glömde du göra nu? 
Pojken räcker upp handen. 
- Ja, precis och vad var det du ville säga? 
- Ha händerna i knät. 



- 11 - 

 

Samlingen fortsätter och en flicka 1 (6 år) räcker upp handen och vill svara. 
- Ögonen tittar på den som pratar, svarar flicka 1. 
Vilken är den sista regeln? frågar förskolläraren. 
Det blir tyst i samlingen och förskolläraren väljer att själv berätta: 
- Och munnen den är tyst. 

Det vi kunde se i första situationen var att förskolläraren i och med burken hade ett 
specifikt mål som barnen ska sträva efter att följa i samlingen. Genom att 
förskolläraren bjuder in och frågar barnen om vilka regler det har i samlingen så blir 
barnen engagerade och svarar på frågorna. Förskolläraren visar sitt intresse för 
barnens svar som till exempel när pojke 1 svara och förskolläraren nickar 
instämmande. Något som vi valt att uppmärksamma i observationen är hur 
förskolläraren väljer att fylla i åt pojke 1. I samlingen så blir pojke 2 tillrättavisad 
eftersom han glömmer bort en regel där förskolläraren stoppar hans talan samtidigt 
som han uppmuntras när han räcker upp handen genom att förskolläraren säger, 
”Vad var det du ville säga?”. 

Andra situationen 
Förskolläraren fortsätter samlingen med en språksamling där barnen arbetar med 
långa och korta ord. Förskolläraren frågar barnen om de kan komma på ett långt ord. 
Pojke 1 har kommit på ett ord och räcker glatt upp handen och vill svara. 
Förskolläraren ser pojkens hand och låter pojken svara.  
– Krokodil säger pojken 
- Ja, krokodil säger förskolläraren och förstärker med ljus och positiv röst att pojkens 
svar var helt korrekt. Pojken ler och fortsätter att delta i samlingen. Innan samlingen 
är slut och barnens ska gå ut ska burken med kulorna skickas runt i samlingen. De 
börjar med att skicka runt burken och den kommer först till flicka 1 där 
förskolläraren frågar flickan hur hon tycker att samlingen har varit. 
- Bra svarar flickan 
- Varför har den varit bra? Frågar förskolläraren. 
- Jag har lyssnat och suttit still, fortsätter flickan. 
- Kommer du ihåg hur det var igår, då hade du svårt att sitta still och pratade med 
kamraterna bredvid dig, idag har det varit mycket bättre. Så idag får du lägga en kula, 
jättebra, berömmer förskolläraren och de går vidare i samlingen. Burken fortsätter 
och kommer fram till pojke 1 och förskolläraren frågar. 
- Hur tycker du denna samling har fungerat för dig? 
pojken skakar på huvudet. 
Du skakar på huvudet, och varför det? 
- Har pratat. 
- Ja, det har du gjort och pratat utan att ha räckt upp handen, förklarar 
förskolläraren.  
Vad bra att du kände det själv och vad kan du göra tills imorgon? 
- Lyssna bättre och räcka upp handen. 
- Vad bra, då ska du se att det blir en kula imorgon, svarar förskolläraren.  
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Förskolläraren visar här att barnen får vara delaktiga genom att bjuda in barnen och 
när pojke 1 visar intresse låter förskolläraren honom svara, där förskolläraren sedan 
förstärker svaret med en positiv röst. Förskolläraren ställer frågan till flicka 1 om 
varför denna samling har varit bra för att få flickan att reflektera och tänka efter från 
tidigare samlingar, där förskolläraren berömmer och uppmanar flickan till att 
fortsätta lyssna och sitta still. När burken med kulorna skickats till pojke 1 ställs han 
frågan om hur samlingen har fungerat och pojken skakar på huvudet. Förskolläraren 
bekräftar pojkens svar om att han inte har följt reglerna samtidigt som han lyfts och 
uppmanas av förskolläraren som tycker att det var bra att han kunde känna efter själv 
och vet vad han ska förbättra till nästa samling.  

4.1.2 Observation 2 – Tillrättavisning vid avbrytande av samtal 
I denna observation har vi fokuserat på en situation där en förskollärare 
tillrättarvisar en pojke (5 år) som avbryter ett pågående samtal med en flicka (5 år) 
där förskolläraren följer upp med visat intresse. När en förskollärare står och pratar 
med en flicka, kommer pojken fram och säger:  
- Fröken? Fröken?  
Förskolläraren vänder sig till pojken och säger:  
- Men ser inte du att jag redan pratar?  
- Jo, svarar pojke lite neddämpat.  
- Ja, då får du faktiskt vänta tills vi har pratat klart, uppmanar förskolläraren 
bestämt. Pojken står ivrigt och väntar tills samtalet verkar avta och flicka börjar gå 
därifrån. Samtidigt som han sträcker fram ett legobygge, utbrister han:  
- Fröken, titta vad jag har byggt!  
- Åh, vad är det för fint du har byggt?  
- Ett flygplan, svarar pojken och står kvar en kort stund och ler medans han tittar på 
sitt flygplan. 

I observationen får förskolläraren pojken att vänta på sin tur genom en 
tillrättavisning som tydliggör för pojken att förskolläraren är upptagen med att lyssna 
på flickan. Förskolläraren vänder sig sedan intresserat till pojken för att återkomma 
till det pojken ville berätta och bekräftar det genom att säga ”Åh, vad är det för fint du 
har byggt?” och låter pojken berätta.  

4.1.3 Observation 3 – Barnens berättande där förskolläraren förstärker 
Det som har lyfts fram ur denna observation är att förskolläraren väljer att förstärka 
och förtydliga det en flicka (6 år) berättar. Det är samling när barnen i tur och 
ordning får berätta om föregående utevistelse har känts, om det känns som en glad 
eller en ledsen gubbe. Det är flickans tur och hon berättar tyst att hon har varit lite 
ledsen för att hon ramlade och slog i benet. Förskolläraren förstärker och fyller i det 
flickan sagt: 
- En gång till, sa du att du ramlade och slog dig? 
- Mm 
- Vart ramlade du någonstans då? 



- 13 - 

 

- På en sten där borta säger flickan och pekar bortåt skolgården.  
- Känns det bättre i benet nu då? 
- Mm, fast det gör fortfarande lite ont.  
- Var rasten bra annars? 
- Ja. 

Det vi valt att lyfta ur i denna observation var att förskolläraren i observationen väljer 
att förstärka och tydliggöra det flickan redan har sagt angående sin vistelse utomhus 
med frågan ”En gång till, sa du att du ramlade och slog dig?”. När flickan berättar 
intresserar sig förskolläraren för flickan genom att fråga vidare om hur det kändes 
när hon gjorde sig illa. 

4.1.4 Observation 4 – Reflekterande frågor vid dukning 
I den här observationen visar vi på hur förskolläraren kan ställa reflekterande frågor 
när en pojke (5 år) ska hjälpa till att duka tre stycken bord. Pojken plockar fram några 
saker till ett av borden sedan stannar han upp och börjar lugnt titta sig omkring, 
sedan faller blicken in i lekrummet. En förskollärare står vid diskmaskinen och 
plockar fram bestick, som ser att pojken inte fortsätter att duka borden frågar 
förskolläraren hur det går för honom. Pojken påminns om att han håller på att duka 
och fortsätter att hämta saker till borden men stannar av igen och ser fundersam ut 
när han skall ställa fram brödet och frågar: 
- Vad ska jag göra nu då? 
- Ja, hur ska du göra nu då? Vad måste du göra nu? Nu får du tänka lite, uppmanar 
förskolläraren. 
Pojken står och tittar på brödet och de tre brödkorgarna ett litet tag och ser 
fundersam ut. Sedan säger förskolläraren på ett lättsamt men utmanande sätt: 
- Titta där, hur många bord har vi? 
- Tre, svarar pojken försiktigt. 
- Ja så hur många korgar fyllda med bröd behöver vi då, frågar förskolläraren? 
- Tre, svarar pojken säkrare denna gång. 
-Ja, tre ja, alldeles riktigt, svarar förskolläraren. 
Varpå pojken skiner upp och börjar dela ut brödkorgarna till varje bord. 

Förskolläraren i observationen ställer en öppen och reflekterande fråga som får 
pojken att tänka efter på vad det är han ska göra och väntar in pojkens svar. 
Förskolläraren väljer i och med frågan ”Titta där, hur många bord har vi?” att stödja 
pojken i sin reflektion och följer upp pojkens svar med ytterligare en reflekterande 
fråga.  

4.1.5 Observation 5 – Tillrättavisning genom sketch och samtal 

I den här observationen väljer vi att lyfta hur två förskollärare genom en sketch och 
samtal kan tillrättavisa barnens uppförande. Efter att barnen har varit ute på gården 
och lekt är det dags att gå in och sätta sig på mattan för en sagostund innan lunchen. 
Förskollärare 1 sitter vid mattan och väntar in barnen som sedan frågas vart eftersom 
om de har hängt upp sina ytterkläder och tvättat händerna. Alla barn svarar ja. 
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Förskollärare 2 kommer in i rummet och ställer samma fråga som förskollärare 1 
redan har ställt, om barnen har hängt upp sina kläder och tvättat sig. Denna gång 
svarar barnen nej och reser sig för att gå och hänga upp sina kläder och tvätta 
händerna. Förskollärare 1 frågar undrande: 
- Det var ju väldigt konstigt, hur kommer det sig att ni har kläder som ni måste hänga 
upp och händer att tvätta nu när förskollärare 2 fråga när ni inte hade det när jag 
frågade för 2 minuter sedan?! 
Förskollärare 2 svarar frågande: 
- Ja det var ju väldigt underligt! 
Men barnen svarar inte utan går och gör det som de skall göra. 

Förskollärarna pratar ihop sig och bestämmer sig för att göra en sketch över 
situationen när alla barnen är samlade på mattan. Efter sketchen börjar 
förskollärarna att samtala om den tidigare händelsen med barnen och frågar vad det 
är för skillnad på när förskollärare 1 och förskollärare 2 frågar dem om något. Barnen 
svarar att de inte vet. Förskollärare 1 berättar för barnen att det är ledsamt över att de 
inte sa som det var. Förskollärare 2 fortsätter och frågar barnen om de vet vad det 
kallas för när man säger att man har gjort något fast det inte stämmer och poängterar 
att det faktiskt är detsamma som att ljuga. 

Under denna observation ser vi att förskollärarna vill tillrättavisa barnen genom 
sketchen där barnen får en tydlig reflektion av sitt tidigare uppförande när 
förskollärare 1 slänger jackan på golvet och samtidigt säger att den har hängts upp. 
Båda förskollärarna är tydliga genom att konkretisera och samtala med barnen 
genom sketchen och för ett samtal med barnen som uppmanar och berättar om 
vikten av att tala sanning, vilket de inte har visat genom att ljuga för förskollärare 1. 

4.2 Intervjuer 
Intervjuer har gjorts med fyra förskollärare om det pedagogiska samtalet som ett 
komplement för observationerna. Vi har valt att sammanställa förskollärarnas svar i 
intervjuerna då dessa var liknande förutom där någon förskollärare specificerar och 
berättar mer ingående utifrån frågorna, det är något som vi valt att lyfta i de fyra 
underrubrikerna. Vi har valt att vid specifika svar utifrån frågorna benämna 
förskollärarna med F1, F2, F3 och F4. 
 
4.2.1 Pedagogiskt samtal i verksamheten 
Alla förskollärarna i studien menar att det pedagogiska samtalet går in i det 
vardagliga samtalet men att det går mer in på djupet. De påpekar vikten av att skapa 
en trygg miljö för barnen i det pedagogiska samtalet där förskollärarna visar 
förståelse och respekterar det barnen säger. F1 uttrycker att det pedagogiska samtalet 
kan locka fram barnens tankar och känslor för att utvecklas vidare. Förskollärarna 
påpekar även att det är viktigt för barnen att få tid till att uttrycka sig både i grupp 
och enskilt med förskolläraren, där förskolläraren behöver visa tålamod genom att 
lyssna.  
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4.2.2 Att främja för ett gott samtal 

Förskollärarna använder sig av samlingar samt att de tar sig tid när barnen på eget 
initiativ kommer och vill samtala. Att sträva efter en lugn miljö där förskollärarna är 
närvarande och visar engagemang och positivitet till barnen i samtal. För att främja 
ett gott samtal förtydligar F2 att förskollärarna behöver vara tydliga inför barnen när 
de inte har tid att samtala samt att de möter upp barnet så snart de kan. Det framkom 
från F1 och F4 att det är viktigt att tänka på sitt ordval och tonläge. F1 menar att de i 
deras verksamhet strävar efter att lära barn att inte avbryta i samtalet utan kunna 
vänta på sin tur. Vidare menar F1 och F3 att öppna frågor, där barnen får tänka efter 
och förklara mer ingående är betydande i det pedagogiska samtalet för barnens 
utveckling och att de ska kunna uttrycka sig. Genom att sätta sig ner på golvet och 
bjuda in sig själv i barnens lek, menar F4 att de får möjlighet samtala med barnen.  

4.2.3 Maktaspekt 

Genom positiv påverkan kan barnen få upp ett intresse som bidrar till ett lärande 
genom det pedagogiska samtalet menar F2, medan F4 pratar om att barnen får en 
positiv sinnesstämning om de får positiv respons i det pedagogiska samtalet. F1 och 
F3 menar att det finns både positiv och negativ påverkan där en balans måste finnas 
för att barnen inte ska känna sig nonchalerade och att läraren pratar över huvudet på 
barnet. Barn lär sig i det pedagogiska samtalet att de påverkar varandra med sina 
handlingar vilket kan få konsekvenser, både positivt och negativt. F1 menar att 
förskollärarna inte ska få barnet att bli övertygad till att tro det den vuxna vill. Vidare 
menar F1 att en tillsägelse till ett barn inte hjälper utan behöver en tydlig och konkret 
förklaring av förskollärare för att tillsägelsen ska påverka barnets handling. 

4.2.4 Tidsaspekt 

Förskollärarna tillfrågades om de skulle vilja förändra något i sitt pedagogiska samtal 
där förskollärarna påpekade att de vill ha mindre grupper, fler vuxna och mer tid till 
enskilt samtal och tid till egen reflektion.  
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5. Analys och slutdiskussion – samtal med 

många dimensioner 

5.1 Fördjupad analys och reflektion genom litteratur 

5.1.1 Det pedagogiska samtalet  

Förskollärarna som intervjuades i denna studie menar att det pedagogiska samtalet 
är djupare än det vardagliga samtalet. Utifrån vårt resultat kan vi se att det både finns 
spontana samtal och planerade pedagogiska samtal men att de planerade 
pedagogiska samtalen är överordnade.  
 
Ett spontant samtal sker i observation 2 där pojken avbryter ett samtal mellan 
förskolläraren och flickan för att berätta om sitt bygge. Förskolläraren tillrättarvisar 
pojken på ett tydligt och bestämt sätt i bemötandet, vilket kan bidra till att pojken lär 
sig att vänta på sin tur och inte avbryta när ett samtal pågår. När flickan har pratat 
klart så är förskolläraren öppen och lyssnar intresserat på pojken och bekräftar hans 
bygge. Om barn får prata om sådant som är meningsfullt för dem och får bekräftelse i 
samtalet så stärks barnens självkänsla vilket både Arnér och Tellgren (2006) och Juul 
och Jensen (2003) samt Iwarsson (2007) poängterar. Arnér och Tellgren (2006) 
menar vidare att bekräftelse i samtal skapar förtroende till förskolläraren, till skillnad 
mot om pojken inte skulle ha fått bekräftelsen som kan leda till att pojken börjar 
tvivlar på sig själv. Förskolläraren tillrättarvisar med hänsyn till flickan och pojken 
för att främja en trygg miljö där de båda ska få känna sig respekterade, viktiga och 
betydelsefulla. Ifrån sammanställningen av intervjuerna framkom det att 
förskolläraren i sitt förhållningssätt och bemötande behöver vara tydlig i det 
pedagogiska samtalet, där barnen behöver få det förklarat för sig att alla inte kan 
prata samtidigt, utan att varje barn måste ges tid till att samtala och därmed lär sig 
barnen samtalets struktur.  
 
I de resterande fyra observationerna är det styrda pedagogiska samtal som sker i 
verksamheten. Utifrån observationerna framgår det att förskolläraren alltid har ett 
genomtänkt mål i det pedagogiska samtalet med barn. I verksamheten finns det mål 
och riktlinjer som Lpfö98 (Utbildningsdepartementet, 2010) skriver att förskollärare 
i verksamheten ska förhålla sig till och planera verksamheten utifrån. Juul och 
Jensen (2003) lyfter att i det pedagogiska samtalet så finns det ofta ett 
bakomliggande mål som verksamheten bygger på. I våra observationer framkommer 
det att förskolläraren i samtalen väljer hur samtalet ska gå till, för att få in barnen i 
det lärande som förskolläraren har som avsikt utifrån målen.  
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5.1.2 Det pedagogiska samtalet och förskollärarens förhållningssätt 

För att förskolläraren ska samtala med barnen på ett positivt sätt menar Ellneby och 
Von Hilgers (2010) att förskolläraren bör vara medveten om sitt förhållningssätt 
samt hur bemötandet gentemot barnen sker i samtalet. Vi kan i enlighet med Ellneby 
och Von Hilgers (2010) se i resultatet att är av betydelse att som förskollärare vara 
medveten i sitt förhållningssätt. Förskolläraren i observation 1 framstår i samlingen 
som säker i sin ledarroll, där förskolläraren visar självsäkerhet i sig själv, bjuder in 
och vill ha barnen delaktiga i det pedagogiska samtalet. Vi kan utifrån vårt resultat se 
att förskolläraren använder sig av ett reflekterande bemötande i samtalet med 
barnen, där förskolläraren bjuder in och vill ha barnen engagerade. En förskollärare 
som inte vågar släppa in barnen i samtalet kan leda till att barnen tappar intresse 
vilket inte främjar deras utveckling. Om förskolläraren inte släpper in barnen och 
samtalar med dem skapas ingen relation dem emellan vilket vi tillsammans med 
Frelin (2010) menar att är grunden för lärande och utveckling. Ellneby och Von 
Hilgers (2010) menar att beroende på vilken relation och vart partnerna står 
gentemot varandra i samtalet främjar det samtalet utveckling.   
 
Förskolläraren i observation 1 har ett positivt bemötande och visar intresse till 
barnen genom att ställa frågor, lyssna och bekräfta genom till exempel nickningar. 
Förskolläraren är närvarande och känner av barnen i det pedagogiska samtalet och 
anpassar sitt språk till barnets förståelse. För att alla barn ska förstå det 
förskolläraren säger i det pedagogiska samtalet är det viktigt med det som Adelswärd 
(1992) menar att förskolläraren ska vara medveten om att samtalet kan upplevas 
olika. Därmed så behöver förskolläraren ha förmågan att anpassa samtalet till alla 
barn i verksamheten. Beroende på hur förskolläraren använder rösten i bemötandet 
med barn, kommer det att tas emot av barnen som kommer att tolka det på olika sätt. 
I resultatet framkommer det att förskolläraren i observation 1 använder sin röst och 
sitt tonläge på ett positivt sätt för att bemöta pojkens svar som var ”krokodil” på ett 
uppmuntrande sätt, där pojkens leende förmodligen betyder att han känner sig nöjd 
med sig själv och därmed stärks i sin självkänsla. Att tänka på sitt tonläge och hur 
förskolläraren väljer att samtala till barnen som i observationen 1 är något som även 
framkom i intervjuerna där förskollärarna ansåg att det är av betydelse i samtal med 
barn. Ellneby och Von Hilgers (2010) menar att ordval och tonläge är något som 
förskolläraren bör vara medveten om. Om förskollärare har ett bra bemötande till 
barnen i det pedagogiska samtalet och vet vad barnen behöver utveckla bidrar det till 
barns lärande och utveckling. 
 
Utifrån observation 3 kan vi argumentera för att förskolläraren har ett bra 
förhållningssätt där förskolläraren använder sig av metoden med gubbarna. 
Förskolläraren tror på sin kompetens i samtalet med flickan samtidigt som 
förskolläraren visar respekt för hennes tankar och känslor, vilket bidrar till att flickan 
kan känna förtroende till förskolläraren. Vi kunde utifrån vårt resultat se att 
förskolläraren i observation 1 lyssnar aktivt på barnen i deras berättande där 
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förskolläraren motiverar barnen till att samtala. Genom att förskolläraren vill ha 
barnen engagerade genom att ställa frågor till barnen, lyssnar på dem och ger 
respons. Det är något som främjar det pedagogiska samtalet mellan förskollärare och 
barn. Förskollärarna i intervjuerna poängterar vikten av att lyssna och tålmodigt 
invänta barnens tankar och svar. I Durden och Dangels (2008) studie så framkom det 
som vi kunde se i vår studie att det är av betydelse att lyssna på barnen för att deras 
lärande och utveckling ska fortgå. Om förskolläraren lyssnar motiveras barnen till att 
berätta och samtala vidare. För att barn ska vilja samtala krävs det att förskollärare 
visar respekt, är engagerade och visar intresse för det barnet vill säga vilket både 
förskollärarna i studien och Ellneby och Von Hilgers (2010) hävdar. Förskollärarna i 
intervjuerna poängterar vikten av att skapa en miljö som inger trygghet. För vilka 
förutsättningar får barnet till att vilja samtala om förskolläraren inte lyssnar till vad 
de har att säga?  
 
I observation 1 så skapar förskolläraren förutsättningar för att barnen ska samtala 
utifrån sina erfarenheter. I samlingen sker inget samtalsutbyte mellan barnen utan 
samtalet pågår mellan förskolläraren och barnen, där barnen ställs frågor. Vi tar stöd 
ifrån det Arnér och Tellgren (2006) poängterar om att förskolläraren ska se till att det 
finns möjlighet för barn att samtala. Det är förskolläraren i verksamheten som ska se 
till att barnen får möjlighet till att samtala, och genom att ha planerade aktiviteter där 
barnens reflektioner är i fokus så bidrar det till det pedagogiska samtalet är 
utvecklande och främjande för barnen. Det framkom från resultatet att förskollärarna 
inte känner att det har tillräckligt med tid för att samtala enskilt med barnen. Att 
tiden inte räcker till är ett återkommande dilemma som finns i verksamheten, vilket 
styrks av Ellneby och Von Hilgers (2010).  

5.1.3 Det pedagogiska samtalet utifrån mål och konkreta metoder 

Det pedagogiska samtalet tar utgångspunkt i de mål och riktlinjer som står i Lpfö98 
(Utbildningsdepartementet, 2010) som förskolläraren ska planera utifrån och 
förhålla sig till. I våra observationer har det framgått att förskollärarna använder sig 
utav metoder som används i det planerade pedagogiska samtalet. Mål och metoder 
som förskolläraren använder i verksamheten och som vi lyfter utifrån resultatet 
verkar vara till för att förskolläraren ska främja det pedagogiska samtalet med barn.  
 
Förskolläraren i observation 1 använder sig utav regler i form av ett belöningssystem 
för att främja och uppmuntra barnen till de riktlinjer de bör följa i samtalet, där 
förskolläraren främjar för en god samtalsmiljö. Ett mål som förskolläraren verkar ha 
utöver reglerna genom att använda sig av burken med kulor, är att få barnen att 
reflektera över hur samlingen har gått där förskolläraren får barnen att utbyta tankar 
och perspektiv. Burken med kulorna används återkommande för att barnen ska lära 
sig lyssna, vänta på sin tur och reflektera över sig själv. Genom att barnen får höra 
varandra berätta om hur samlingen har fungerat i relation till reglerna bidrar det till 
att barnen kan ta till sig andras uppfattningar och därmed utvidga och få en ökad 
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förståelse. Som pojken som väljer att inte lägga i en kula i observation 1 som 
reflekterade till sig själv vilket kan komma att påverka de andra barnen till att se till 
sig själva. Pojken utökar sin egen förståelse i och med att han reflekterar över vad han 
gjort för fel vilket han vet att han klarar av att förbättra till nästa samling. Det är 
kunskapsutvecklande eftersom de samtalar och bearbetar sina uppfattningar vilket 
Säljö (enl. Arnér och Tellgren, 2006) menar är viktigt att barn får göra. Där med kan 
vi se det som Arnér och Tellgren (2006) lyfter om att samtal kan vidga varandras sätt 
att se på olika saker.  
 
En annan situation vi valt att lyfta är i observation 5 där förskollärarna har ett 
specifikt mål med att göra sketchen och som de samtalar utifrån tillsammans med 
barnen. Genom sketchen och samtalet tillrättarvisar och synliggör förskollärarna 
barnens agerande, som att ljuga och behandla förskollärarna olika inte är acceptabelt. 
Genom att använda en sketch så blir det konkret för barnen att förstå och se utifrån 
sig själva där barnen får nya perspektiv. Som Juul och Jensen (2003) poängterar så 
kan samtalet utvidga barnens förståelse. Ellneby och Von Hilgers (2010) skriver att 
samtal handlar om att utbyta tankar och perspektiv vilket förskollärarna gör när de 
visar och berättar hur barnens beteende känns för förskollärarna.  
 
I observation 3 använder sig förskolläraren av en konkret metod där barnen utifrån 
gubbar får berätta om hur de upplevde tidigare utevistelse. Förskolläraren använder 
metoden för att få barnen att öppna sig och för att barnen ska få berätta om sina egna 
tankar. Barnen blir i och med det bekräftade eftersom alla barn får komma till tals 
och berätta om sin upplevelse. Förskollärarna i intervjuerna menar att i samtal och 
konkreta metoder kan förskollärarna synliggöra samtalet för barnen där de får en 
ökad medvetenhet. Det kan bli enklare för barnen att våga samtala utifrån metoden 
med gubbarna. För att barn ska få möjlighet till att samtala är det bra att 
förskolläraren har en metod och utgår ifrån barnens upplevelser, då samtal om 
upplevelser enligt Ellneby och Von Hilgers (2010) är främjande för barnets 
samtalande.  

5.1.4 Det pedagogiska samtalet genom frågor  

Vi kan utifrån våra observationer se att förskollärarna i stor utsträckning bemöter 
barnen genom frågor i det pedagogiska samtalet. I observation 1 framkommer det att 
förskollärarna genomgående i samlingen medvetet ställer frågor till barnen utifrån 
mål. Det pedagogiska samtalet utgår ofta ifrån frågor i verksamheten där svaren 
värderas av förskolläraren enligt Adelswärd (1992). I och med att det pedagogiska 
samtalet utgår ifrån frågor så är det av betydelse att förskolläraren är medveten och 
kan variera hur frågorna ställs till barnen. Olika frågor kan riktas till olika delar som 
barnet svarar utifrån som till exempel handling, tanke eller känsla, enligt Damgaard 
och Norrelykke (2000) och Iwarsson (2007). Genom att variera frågor kan 
förskolläraren forma och få samtalet att fortgå något som Kimber (2005) lyfter.  
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I vårt resultat framkommer det att alla förskolläraren i intervjuerna menar att öppna 
frågor är det som får barnen att reflektera vilket bidrar till ett bra och utvecklande 
pedagogiskt samtal. Genom att förskolläraren i observation 1 lyssnar, uppmuntrar 
och stimulerar barnen till att berätta i samlingen så bidrar det till att öka barnens 
vilja till att samtala och berätta vilket finns med i Durden och Dangels (2008) studie.  
I observation 4 ställer förskolläraren reflekterande frågor till pojken som ska duka 
fram på bordet, som till exempel ”Vad måste du göra nu?” vilket får honom att tänka 
efter och därmed kunna svara. Allt eftersom pojken får tänka efter och svara, kan det 
stärka hans självkänsla.  
 
I observation 1 framkommer det att förskolläraren väljer att påpeka regeln som 
pojken glömde bort, och bad honom tänka till vad som blev fel med en reflekterande 
och beskrivande fråga. Genom att pojken får reflektera så utvecklar det pojkens 
perspektiv och förmåga att samtala. Damgaard och Norrelykke (2000) menar att det 
är av betydelse att förskolläraren ställer reflekterande frågor där barnen får förklara 
istället för att förskolläraren själv ta kommandot och fokuserar på det negativa.  
 
Förskolläraren i observation 1 väljer i samlingen att använda sig utav en 
framgångsfråga ”Vad bra att du kände det själv och vad kan du göra tills imorgon?” 
till pojken där fokus ligger på det positiva om vad pojken kan göra bättre tills nästa 
gång. Genom att använda frågor som riktar sig framåt tar vi stöd i det Kimber (2005) 
menar med att det är positivt för barnen. Genom att ställa framåtsträvande frågor 
bidrar det till att barnet får en positiv feedback och vill fortsätta samtala som 
Damgaard och Norrelykke (2000) menar bidrar till ett givande samtal.   

5.1.5 Språklig dominans i det pedagogiska samtalet 

I denna studie anser förskollärarna utifrån intervjuerna att det både finns positiv och 
negativ påverkan som kan bidra till barnens lärande och utveckling i det pedagogiska 
samtalet. Språket är enligt Arnér och Tellgren (2006) dominerat av vuxna, där 
förskolläraren behöver vara medveten om sitt förhållningssätt och den påverkan som 
förskolläraren har på barnen i det pedagogiska samtalet. Samtidigt som påverkan 
från förskolläraren kan vara positiv så förekommer det även negativ påverkan på 
barnen i form av det som framkom från förskollärarna i intervjuerna att vuxna inte 
ska prata över huvudet på barnet, nonchalera samt försöka övertyga barn i samtalet. 
Även om förskolläraren är medveten om sitt förhållningssätt och agerande gentemot 
barnen kan det i vissa situationer bidra till att förskolläraren omedvetet använder sig 
av sin dominans. För att ett samtal ska vara givande menar förskollärarna i 
intervjuerna att det behöver finnas en balans i det pedagogiska samtalet, där den 
vuxna ser till att barnen får samtalsutrymme. Utifrån de flesta av våra observationer 
så kan vi se att det inte alltid finns någon balans i samtalet där majoriteten av samtal 
sker i strukturerade former, där det alltid är förskolläraren som leder samtalet. Både 
lärare och barn ska kunna påbörja och leda ett samtal menar Durden och Dangel 
(2008) men att läraren ändå ska vara den som vägleder i samtalet vilket Sloks (enl. 
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Juul & Jensen, 2003) menar sker automatiskt när förskolläraren samtalar med barn. 
Det är i slutändan förskolläraren som väljer vem det är som får prata och hur 
samtalet ska gå till. Det kan vara i både positiv och negativ bemärkelse om 
förskolläraren vägleder barnen. Utifrån förskollärarens förhållningssätt kan de 
vägleda barnen genom samtalet på ett positivt sätt, men barnen kan likaväl genom 
vägledning stjälpas genom att förskolläraren styr för mycket i samtalet. 
Förskolläraren i observation 1 vägleder barnen genomgående i samlingen och vid ett 
tillfälle väljer förskolläraren att fortsätta åt pojken när han inte verkar veta vad han 
ska säga. Ellneby och Von Hilgers (2010) menar att förskollärarnas avbrytande bidrar 
till mindre samtalstid för barn som dessutom stannas upp i samtalet av 
förskolläraren. För att förskolläraren ska kunna ge barnen möjlighet att synliggöra 
sin kompetens måste de ge barnen tid. Raundalen (2010) menar att förskolläraren 
ska ge dem tid till att säga sin mening och tro på deras kompetens.   

5.2. Avslutande diskussion 

Vi har utifrån vår analys av vårt resultat kunnat dra slutsatsen av att det i det 
pedagogiska samtalet ryms både spontana, enskilda samtal samt planerade samtal i 
helgrupp. Vi kan se en tendens till att det planerade pedagogiska samtalet är 
överordnade i verksamheten. Det gäller för förskolläraren att hitta en balans i sitt 
förhållningssätt och agerande i de pedagogiska samtalen. Det pedagogiska samtalet 
är grunden för den pedagogiska verksamheten där samtalet sker mer på djupet än om 
det skulle ske utanför verksamheten. Denna studie visar att barnen stimuleras i det 
pedagogiska samtalet genom att förskollärarna i observationerna ser till att barnen 
får komma till tals, samtala och bemötas positivt av förskollärarna. I analysen har det 
framkommit att förskollärarna använder olika metoder samt utgår ifrån frågor för att 
få barnen att samtala för att bidra till barnens kunskapsutveckling och lärande. Vi har 
utifrån vår analys kommit fram till att det betydelsefullaste för att främja ett 
pedagogiskt samtal är förskollärarens medvetenhet, där närvarande, relation och 
bemötande gentemot barnen. Något som kan komma att påverka barns lärande är 
förskollärarens medvetenhet om sitt förhållningssätt samt att förskolläraren har 
verktyg för att synliggöra barns lärande genom det pedagogiska samtalet. När 
förskollärare samtalar med barnen i verksamheten har de ofta som Juul och Jensen 
(2003) menar, ett outtalat mål som kan komma att föra barnet till ett lärande genom 
samtalet. Samtidigt som förskolläraren behöver upprätthålla sin ledarroll för att leda 
in barnen i det pedagogiska samtalet där det finner lärandet, ska förskollärare enligt 
Lpfö98 (Utbildningsdepartementet, 2010) och Arnér och Tellgren (2006) se till att 
barnen har inflytande. Observationerna visar tydligt att barnen ges utrymme till att 
samtala utifrån förskollärarnas position som vuxen, där samtalen utgår ifrån frågor 
och de avsikter som läraren har med samtalet. Genom att förskolläraren är den som 
styr både positivt och negativt i samtalet har det i denna studie framkommit en 
tendens till att barn i de flesta sammanhang är underlägsna och dominerade av vuxna 
i samtalet och språket. Något som även Arnér och Tellgren (2006) poängterar, att 
vuxna har den dominerande rollen. För att barnen inte ska känna sig underlägsna i 
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samtalet är det viktigt att förskolläraren är engagerad, nyfiken på vad barnen har att 
säga och lyssnar aktivt samt strävar efter att ge barnen tid när de tar initiativ till 
samtal.  

Utifrån observationer med stöd av intervjuerna har det framkommit att det är av 
betydelse att inte ta orden ur munnen på barnen, för att de inte ska känna sig 
begränsade i sitt sätt att samtala, vilket förskollärare bör vara medveten om. 
Förskollärarna kan hindra samtalet genom ifyllnad men även hjälpa för att få igång 
barnen i det pedagogiska samtalet, vilket har framgått i analysen. Det gäller för 
förskolläraren att läsa av barnen, göra avvägningar och hitta balansen utifrån sitt eget 
sätt för att få barnen att vilja fortsätta. Vi har utifrån vår analys kunnat dra följande 
slutsats om att det pedagogiska samtalet ska vara främjande för barnen där det är av 
betydelse att det finns en god samtalsmiljö, där respekten och förståelsen för 
varandra i samtalet finns. För att barn ska vilja samtala har det i denna studie 
framkommit att de behöver ha en god relation till förskolläraren vilket kan 
tydliggöras med det Frelin (2010) påpekar att om det inte finns någon relation mellan 
förskollärare och barn så är det svårt att få till ett lärande.  

Vi har utifrån vår analys av vårt resultat kunnat dra följande slutsats att det som 
förskollärare är viktigt att ha medvetenheten kring hur bemötandet sker mot barnen 
samt hur bemötandet kan komma att påverka barn i olika situationer. Det 
framkommer att förskollärarna i studien framgår med en positiv attityd gentemot 
barnen och även när de får tillsägelser är det med väl valda ord och tonläge. Utifrån 
observationerna framgår det att förskollärarna lyssnar när barnen samtalar och 
ställer relevanta frågor för att uppmuntra barnen till att prata och utveckla sitt 
samtal. En tendens i vår analys är att det ställs varierande frågor där vi anser att det 
är av betydelse utifrån Iwarsson (2007) och Damgaard och Norrelykke (2000) att 
barnet ska kunna svara utifrån sina känslor, tankar och handlingar vilket bidrar till 
en balans i samtalet. Öppna frågor är något som används inom verksamheten och 
som tydligt har framkommit genom analysen och är något som får barnen att 
reflektera och tänka efter, vilket vi tillsammans med Kimber (2005) samt Ellneby och 
Von Hilgers (2010) anser är utvecklande för barnen i det pedagogiska samtalet. I 
enlighet med analysen framkom det som Ellneby och Von Hilgers (2010) lyfter om att 
tiden är begränsad i verksamheten där förskollärare i denna studie menar att de 
skulle vilja ha fler vuxna närvarande.  

Att vara medveten i det pedagogiska samtalet har betydelse för hur samtalet kommer 
att se ut och hur det påverkar barnen. Beroende på hur förskollärarna kommer att 
bemöta och agera gentemot barnen i samtalet så bidrar det positivt eller negativt till 
barnens lärande. För att det pedagogiska samtalet ska bidra till barns lärande och 
utveckling är det som förskollärare viktigt att få en relation med barnen för att de ska 
vilja samtala och därefter kunna balansera och variera samtalet för att det ska främja 
barns utveckling. Vi vill utifrån de slutsatser som framkommit i denna studie 
poängtera det pedagogiska samtalet och den betydelse förskollärarens 
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förhållningssätt och bemötande har i verksamheten. För att få ett bra pedagogiskt 
samtal med barnen behövs ett bra förhållningssätt hos förskolläraren där dem har 
förmågan att balansera sitt sätt att bemöta barnen utifrån den makt de har och den 
tid som finns i verksamheten, vilket har betydelse för den pedagogiska verksamheten. 

 

5.3 Metoddiskussion  

Denna studie har haft en kvalitativ ansats där vi valde att använda oss utav 
observationer och komplettera med intervjuer för att få en tydlig bild på hur 
förskollärarna i studien förhåller sig och bemöter barn i det pedagogiska samtalet. Vi 
anser inte att vi hade fått lika relevant resultat om vi hade använt oss av enkäter 
eftersom svaren inte blir lika beskrivande. Vi valde att utföra datainsamlingen var för 
sig för att tiden var begränsad och för att vi kände att vi kunde dela med oss utav det 
vi såg, och därmed få ett bredare perspektiv utifrån observationerna och intervjuerna. 
Det som kunde ha varit positivt med att ha gjort datainsamlingen tillsammans är att 
vi kunde ha diskuterat det djupare och utvecklat det vi observerade och intervjuade 
ytterligare. 
 
 Observationer valdes eftersom vi ansåg att det var den mest givande metoden för att 
få ett resultat som är relevant för vår studie, eftersom vi med egna ögon kan se och 
tolka för att ta stöd av tidigare forskning för att förstå resultatet som framkommit. Vi 
har i denna studie känt att den tidigare forskningen varit ett bra stöd och 
komplement för att förstå resultatet av det vi har sett i verksamheten. Eftersom vi har 
fört anteckningar under observationerna kan vi ha missat något som kunde ha varit 
av betydelse för denna studie.  Det vi kunde ha gjort annorlunda var att videofilma 
observationerna, dock finns risken att barn som inte får delta i studien kan komma 
att synas i filmen, då det inte är rätt gentemot de forskningsetiska reglerna. Även fast 
vi valt att anteckna kände vi att resultatet har varit relevant och lagt grunden för 
studien. Vi valde att observera förskollärarna före intervjuerna, vilket bidrog till att vi 
fick en bra kontakt med förskollärarna. Vi uppfattade det som att vi fick en personlig 
kontakt med respondenterna vilket är positivt eftersom det blir lättare för 
respondenterna i intervjuerna att vara öppna och ge en förklarande och tydlig bild 
över deras uppfattningar. Ett dilemma som kan ha uppstått med att vi fått en 
personlig kontakt är att vår tolkning av förskollärarnas svar kan påverkas positivt. Vi 
har i studien förhållit oss kritiska där vi har tolkat det vi sett utifrån observationerna 
av verksamheten som vi därefter har sammanställt i resultatet, utan att lägga några 
personliga värderingar i det.  
 
Något som vi upplevde positivt i studien var att vi lyckades finna intresserade 
förskollärare som ville dela med sig av sina erfarenheter i intervjuerna, där både vi 
och förskollärarna var tillmötesgående gentemot varandra. Vilket vi utifrån 
intervjuerna anser resulterade i mer beskrivande svar från förskollärarna, något som 
valdes till som ett komplement för att förstå och få förskollärarnas uppfattningar på 
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det pedagogiska samtalet. Vi hade i studien till en början valt att både intervjua 
förskollärare och barn för att få bådas syn samt se på likheter och skillnader i deras 
uppfattningar av det pedagogiska samtalet. Under resultatets bearbetning så valdes 
intervjuer med barn bort då det inte ansågs vara relevant för denna studies syfte, 
vilket var att se på förskollärarens förhållningssätt och bemötande. Eftersom studiens 
syfte och frågeställningar är att uppmärksamma och se förskollärarnas bemötande 
och hur de främjar för ett pedagogiskt samtal i verksamheten ansågs det inte relevant 
att koda och koppla förskollärarnas svar i intervjuerna till observationerna. 
Förskollärarnas svar i intervjuerna var liknande och därför valde vi att sammanställa 
dem under resultatet. Vi har med stöd av litteraturen analyserat det resultat vi fått 
fram där syftet alltid har varit i fokus och vi har avgränsat oss i både litteratur och 
resultat för att upprätthålla reliabiliteten i studien. Utifrån resultatet av 
datainsamlingen har syftet blivit mer specificerat under studiens gång. Att ha 
genomfört denna studie har bidragit till att vi förstår vikten av forskningen, eftersom 
forskning grundar sig i verksamheten med riktning mot att förändra och utveckla 
verksamheten. Vi har lärt oss att se till oss själva och förstår vikten av att observera 
för att synliggöra och öka medvetenheten hos förskollärare och oss själva i det 
pedagogiska samtalet. 

5.4  Nya forskningsfrågor 

Utifrån vårt syfte har vi i studien fått avgränsa oss till att studera enbart 
förskollärarens förhållningssätt och bemötande. I denna studie av det pedagogiska 
samtalet, har flera aspekter framkommit som vi funnit intressanta men som denna 
studie inte haft utrymme för mer ingående. En aspekt är hur barnet uppfattar det 
pedagogiska samtalet och om flickar och pojkar bemöts olika. Hur påverkas barn i 
verksamheten av förskollärarens dominans och kontroll i samtalet som de har som 
vuxna. 
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Bilaga 1 

Presentationsbrev 

Kära framtida deltagare! 

Vi är två studenter som utbildar oss till lärare på Mälardalens högskola och skall 
under våren 2011 skriva vårt examensarbete om lärares pedagogiska samtal med 
barn.  

Vi vill under verksamheten på Er förskola genomföra intervjuer med, och 
observationer av, både lärare och elever. Vi hoppas på att få ett vidgat perspektiv och 
mer kunskap utifrån förskollärares pedagogiska samtal och behöver därmed Er 
medverkan.   

Vi vänder oss därför med denna information både till Dig som är förskollärare men 
också till Dig som är förälder till barn vi vill intervjua om det pedagogiska 
lärarsamtalet och observera i situationer med verksamma förskollärare.   

Svaren som ni ger kommer att behandlas anonymt i vetenskapligt syfte och ni som 
deltar i studien får närsomhelst avbryta ert deltagande.  

Känns något oklart eller om du har frågor angående vår studie är du välkommen att 
höra av dig till någon av oss studenter via telefon eller mail. 
 

 

 

 

Studenter: Caroline Jakobsson                                Therese Nygård  

Tel. xxxxxxxxxxx                                                         Tel. xxxxxxxxxxxxx                   

cjn08002@student.mdh.se                                       tnd08001@student.mdh.se  

 

 

 

Handledare: Jonas Nordmark 

jonas.nordmark@mdh.se  
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Bilaga 2 

Intervjuguide 

Intervjufrågor till förskollärare 

Vad har du för definition av det pedagogiska samtalet? Skillnad mot vardagligt 
samtal? 

Jag undrar hur ett bra samtal ser ut för dig? 

Vad har du för erfarenheter av samtalets påverkan på barnen i verksamheten? 

Vad gör du/ni för att främja ett gott samtal? Har du några konkreta exempel på ett 
pedagogiskt samtal som verktyg? 

Vem inleder till samtal, ni förskollärare eller barnen? 

Finns det något som ni skulle vilja förändra när det gäller att samtala med barn? 

 

 


