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Sammanfattning 

Nationell och internationell forskning belyser interaktionen och kommunikationen som en 

viktigt del i undervisningen. Pedagogernas kommunikativa förmåga är en central del i 

framgången till att uppnå förskolans mål. Syftet med studien är att undersöka 

kommunikationen mellan pedagoger och barn i styrda aktiviteter på förskolan. Fokus i studien 

ligger på pedagoger och barns kommunikation i förskolans styrda aktiviteter som knyter an 

till IRE/IRU- modellerna och  den samtalsanalytiska diskursen. Studien belyser tre centrala 

delar: sociala samspel, autentiska frågor och uppbackningar i samtalet.  Resultatet visade att 

beroende på vilken typ av interaktion pedagoger valde, påverkade det undervisningens 

kvalité.  

Undersökningen baseras på en kvalitativ metod och studiens syfte är att belysa vilken 

kommunikation som uppstår mellan pedagoger och barn i styrda aktiviteter. Valet av metoden 

föll på etnografi som gav mig utrymme att tolka individers handlingar.  För att kunna studera 

fenomenet valdes observationer som ett lämpligt verktyg  och genom dessa har jag  kunna se 

hur kommunikationen utformas i styrda aktiviteter. Valet av metod motiveras genom att 

observera de styrda aktiviteterna på ett objektivt vis, och på så sätt som utomstående kunna se 

det som sker i de styrda aktiviteterna mellan pedagoger och barn 
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Inledning 

I förskolan ska verksamheten genomföras så att den stimulerar och utmanar barnens 

utveckling och lärande. Tillsammans ska omsorg, utveckling och lärande bilda en helhet i 

förskolans verksamhet. Studien kommer undersöka kommunikationen mellan barn och 

pedagoger i styrda aktiviteter, med styrda aktiviteter menas de samlingar som sker under 

dagen på förskolan. Studien handlar om kommunikationsmönster, det  sociala samspelet och 

uppbackningens betydelse. 

 

Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för 

alla barn som deltar. Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda en trygg 

omsorg. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att 

omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. 

 (Läroplanen för förskola, 98 rev 16, s5)  

Barnens dagar ska vara lustfyllda och väcka en nyfikenhet att vilja utforska vidare. Barnen 

ska få stimulans och vägledning av vuxna för att genom egen aktivitet öka sin kompetens och 

utveckla nya kunskaper och insikter. En bidragande orsak till hur människor utvecklar olika 

kunskaper är hur kommunikationen och samspelet förs individer emellan Säljö (2010).  

Lärandet sker enligt Säljö (2010) hela tiden och det är inget nytt utan frågan är snarare hur 

pedagoger ska kommunicera så att individerna tar till sig insikter och färdigheter. Enligt Sven 

Persson (2015) har pedagogiska relationer en stor betydelse för barns utveckling och lärande. 

Förskollärarnas kognitiva stöd till barns lärande och emotionella närvaro är centrala aspekter 

för utveckling av barns känsla av självkompetens. 

  

Det är utifrån egna erfarenheter som intresset har växt fram till studien. Genom diskussioner 

på praktikplatser och ett större krav från regeringen om att utveckla lärandet, är detta ett 

aktuellt ämne att forska kring. Lpfö (98 rev 16) tar upp att verksamheten ska främja  det 

lustfyllda lärandet. Enligt Johan Liljestrand (2002) utvecklas kommunikationen i klassrummet 

genom frågorna och uppföljningens utformning och med detta skapas olika 

interaktionsmönster som kan bidra till ett mer hållbart lärande. Samt att genom studien få en 

möjlighet till att utveckla en djupare förståelse för området. 

 

Syfte 

Syftet med studien är att undersöka kommunikationen mellan pedagoger och barn i styrda 

aktiviteter på förskolan.   
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Bakgrund 

I detta avsnitt presenterar jag vad tidigare forskning säger om kommunikation, exempelvis hur 

läraren väljer att använda sitt språk i lärandesituationer, kommunikationsmönster och hur  

inkludering och exkludering av barn synliggörs i klassrummen inom förskola/klassrum.  

Forskning i det traditionella klassrummet 

Dysthe (1996) har gjort observationer i tre olika klasser under en längre tid och utifrån 

observationerna har det framkommit att de flesta interaktioner är monologiska. 

Undervisningen karaktäriseras som en envägskommunikation där lärarna skapade retoriska 

frågor och frågans svar redan var känt av denne. Eleverna uppmanades att respondera vilket 

läraren redan värderat elevens svar som korrekt eller felaktigt och ledde i sin tur enligt Dysthe 

(1996) att eleverna fick en sämre inlärningspotential i den monologiska 

klassrumsinteraktionen. I det dialogiska klassrummet fick eleverna istället möjligheten att 

själva vara meningskapande individer i samspel med varandra och läraren. Författaren fann att 

detta först och främst har ett samband med den attityd och det klimat som skapades i 

klassrummet.  

 Karsten Hundeide (2003)  har granskat olika brittiska studier kring kommunikationen i det 

traditionella klassrummet. Hundeide (2003) uppmärksammade tydliga kommunikativa 

problem som fanns i klassrummet. Kommunikationen styrdes  i stor utsträckning av läraren 

och lärarens frågor. I resultatet framkom det att 47 procent av lärarens yttrande var frågor 

medan elevernas yttrande bara var 8 procent. Lärarens frågor blev konkreta och preciserade 

vilket i sin tur innebar att svaren blev desto kortare. Frågan blev en prägel av att vara en 

examination eller kontroll  vilket ledde till att kommunikationen blev mindre. Genom detta 

resultat visade det  sig att frågorna som läraren ställde tenderade till att blockera 

kommunikationen i klassrummet. En annan studie som Hundeide (2003) tar upp har forskarna 

valt att se på vem som tog initiativet till samtalet och resultatet blev att när eleverna kommit 

hem stod de för 80 procent av initiativet för samtalet medans motsvarande andel i 

klassrummet bara var 20 procent.  

  

Endica Radic- Hozo (2014) har granskat  olika kommunikationsmönster i förskolan. Hennes 

slutsats i studien visade att en korrekt och daglig kommunikation i förskolan där respekt och 

acceptans fanns, resulterade i en framgång i de gemensamma mål som ska uppnås. Radic-

Hozo (2014) fann att detta liksom Dysthe (1996) och Hundeide (2005) hade en tydlig 

koppling till barns miljö. För att barnet ska skapa dialoger och kommunikationsmönster måste 

pedagogen först av allt erbjuda barnet en säker och stabil miljö som förstår, accepterar och 

stödjer barnets känslor.  

Radic- Hozo (2014) fann att  de olika sätten att kommunicera som uppstod på förskolan var 

förutom den vanliga verbala dialogen förekom det även icke verbal kommunikation. Dessa 

kommunikationer är exempelvis kroppsspråk, paraverbal kommunikation som till exempel 

sättet att tala, ansiktsuttryck och röstläge. Både barn och vuxna förstår mycket väl alla de tre 

former av kommunikation och Radic-Hozo (2014 s.4) konstaterar att när pedagogerna utför 

detta i sitt arbete bör de vara ytterst försiktig i alla tre former i direkt kommunikation med 

barnet. Detta för att det leder till  dålig kommunikation mellan pedagog och barn eller 
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eliminera barnets vilja till att kommunicera. För att barnet ska känna sig säker i 

förskolemiljön är bra kommunikation mellan föräldrar och pedagoger önskvärt enligt Radic- 

Hozo (2014) då relationen mellan föräldrar/ pedagog ofta överförs till barnet. 

Forskning kring lärande 

Bergqvist m fl. (2001) har sett att den vanligaste samtalsstrukturen i klassrummet är IRE- 

strukturen. Där läraren ställde en fråga (Initiativ),  eleven svarade (Respons) och läraren följde 

upp svaret (Evaluering). Detta ses som katederundervisning där läraren stod för den större 

delen av kommunikationen. Cazden(1988) har sett att i IRE strukturen var det läraren som 

talade mest. Läraren använde 2/3 av talutrymmet medan eleverna sedan fick dela på den 

återstående 1/3.  Nyström (1997) fann liksom Cazden (1988) att i samtalet, initierade läraren 

ämnet och tilldelade elever ordet. Elevernas svar blev därför  korta och inte utvecklande, men 

i det dialogiska samtalet byggde eleverna på sina tidigare responser och bidrog till 

uppbyggandet av gemensam kunskap.  Dysthe (1996) observerade betydelsen av frågans roll i 

undervisningen, och hur den var utformad. Hon fann att när lärarna ändrade sin syn på 

lärandet och inte längre betraktade kunskapen som någonting man överförde från lärare till 

elev, utan som en konstruktion av att eleven själv, i samverkan med andra, bröt mot den 

traditionella IRE strukturen. Dysthe (1996) konstaterade att frågorna hade en stor betydelse 

för hur eleverna engagerade sig, eller inte i undervisningssamtalen. Douglas Barnes (1978)  

granskade det utforskande samtalet. Eleverna provade olika hypoteser som visade sig vara 

betydelsefulla för elevers inlärning. Hypoteserna innebar inte att bara lyssnar utan även 

reproducera det som läraren försökte förmedla. Han påpekade att kommunikationen har en 

särskild plats i skolan då den är grunden för all undervisning. Linblad och Sahlström (2000) 

motsätter sig tidigare forskning av samtalsforskning och betydelsen av forskningens resultatet 

som i första hand har fokuserats på lärarperspektivet. När man enligt Lindblad och Sahlström 

(2000) skiftar fokusen ifrån lärarna, och istället intar ett elevperspektiv, synliggörs elevernas 

interaktion i ett mer livligt deltagande i det officiella samtalet i klassrummet.  

 

Sven Persson (2015) har forskat på hur pedagogiska relationer har betydelse för barns 

utveckling och lärande. För att förskollärare ska skapa goda pedagogiska relationer påpekar 

han att detta innebär att förskolläraren stödjer barnet socialt ,kognitivt och emotionellt. 

Studien är baserad på andra studier där forskare har kombinerat kvalitativ data för att tolka 

pedagogiska processer. Utifrån Perssons (2015) analys framkom det att de pedagogiska 

relationerna har en stor betydelse för barns utveckling och lärande. Främst är förskollärarens 

kognitiva stöd till barns lärande och pedagogens emotionella närvaro centrala aspekter för 

utveckling av barns känsla av självkompetens. Har förskolan en hög kvalité på de 

pedagogiska relationerna, visar sig detta i barnens sociala, emotionella och kognitiva 

förmågor. En hög kvalitet på de pedagogiska relationerna kan detta bidra till ökat samarbete 

mellan barnen och därmed öka lärandet i barngruppen. När pedagogiska relationer används i 

relation till verbal och kroppslig dialog blir den utmanande, frågande och undersökandet. 

Barnet strävar då efter att bli förstådd och genom detta flyttas undervisningen från formella 

och vuxenstyrda situationer till att gälla alla situationer och barnets lärande expanderar i 

dialog, detta inkluderar även dialog som inte är verbal.  
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Skolverket (2016) har nyligen gjort en rapport där de granskat 82 förskolor i Sverige. I 

rapportens resultat framkom det att pedagoger ska kunna utmana och stötta barnen i deras 

lärande och för detta krävs det enligt författarna att det sker möten mellan förskollärare och 

barn i vardagssituationer. Vidare påpekar deras resultat att förskollärarna inte använder 

kommunikation som ett centralt verktyg, vilket begränsade förutsättningarna för utveckling 

och lärande hos barnen. Genom att pedagoger använder kommunikativa interaktioner enligt 

författarna, ger det möjlighet för förskollärare att stimulera och utmana barnen i syftet med  

att stödja barns utveckling och lärande. I resultatet framkom det att pedagoger kan genom 

kommunikation och interaktion få syn på hur barn förstår och ger uttryck för sin förståelse. 

Förskollärare kan därigenom bidra till att barnen utmanas i sina tankar och idéer. Utifrån 

rapportens observationer såg de att förskollärare hade goda intentioner av att vara lyhörda 

samt lyssnande men att mötena mellan pedagoger och barn blev korta. Resultatet av deras 

observationer blev att barnets initiativ ofta bemöttes med att den vuxne bekräftade vad barnet 

sagt genom upprepningar, att sätta ord på en sak, företeelse eller på vad barnet gjort vilket 

blev ett mer konstaterande och detta ledde sällan samtalet eller dialogen vidare. 

Konsekvensen enligt författarna av detta blev att barnens nyfikenhet och lusten till att lära 

avtog. En risk blev då att barnen inte fick den stimulans och utmaningar för att utvecklas i den 

riktning som förskolan strävar efter och möjligheten att barnen lär av varandra begränsades. 

 

Det sociala samspelet  

Det intersubjektiva rummet, påstår Hundeide (2003) kan representera en integrering av alla 

yttre styrningar som exempelvis upplevelser av att vara inkluderad/ exkluderad, eller att finna 

sin röst, position eller genre i förhållande till de andra, och har tysta grundregler för 

kommunikation. Hundeide (2003) konstaterade därför att kunskapen måste ses genom ny 

deltagarstruktur där eleverna intar nya roller och koder för kommunikation genom att 

strukturen är bestämd i en given situation där det konstrueras svar, lösningar och färdigheter 

mellan eleverna. Detta kommer omfatta ett mer tillägnande av kunskapsbitar. För att skapa 

nya deltagarstrukturer enligt Hundeide (2003) måste eleverna lyftas ur sin passiva 

mottagarroll och in i en mer aktiv roll som "lärare" för sina kamrater liksom för lärare. Detta 

ger eleverna en ny roll som ledare och upplever därigenom ett ansvar för själva 

undervisningsprocessen vilket resulterar i ett "meta-lärande" där eleven skapar en ny 

självuppfattning och självtillit att tro på sin förmåga att handla på eget initiativ 

 

Dysthe (2003) observerade om frågornas betydelse för hur eleverna engagerade sig eller inte i 

undervisningssamtalen. Detta kallar Dysthe (2003) för autentiska frågor eller öppna frågor, 

vilket är av sådan typ som på förhand inte har ett givet svar, eller att läraren sitter inne på 

svaret.  Enligt Dysthe (2003) har öppna frågor fler svarsalternativ medan slutna frågor redan 

på förhand har ett givet svar, som ställs för att kontrollera faktakunskaperna. Dysthe (2003) 

påpekade att i en autentisk frågesituation ställs frågor för att läraren vill komma åt elevernas 

förståelse, tolkning och reflektioner. Autentiska frågor är frågor som lämnar eleverna stor 

frihet att komma med egna uppfattningar och tolkningar och leder till att eleverna utvecklar 

sin analytiska förmåga. I Dysthes (2003) resultat framkom det att autentiska frågor är centrala 

i en dialogisk undervisning, och signalerar att läraren ser elevernas egna tankar och 



 

                                                                                                                                          

 

5 

 

reflektioner. Detta blir en viktig utgångspunkt i undervisningen för att sedan kunna utforska 

och bygga vidare på sina kunskaper.  Lars-Christer Hydén (2001) påpekar  att det sociala 

samspelet ofta förbises i forskning. Forskningen blir till en ensamhetstradition som menas att 

forskningen fokuserats på att se världen ur en människas perspektiv, istället för att fokusen 

forskningen på att se människan som en social varelse.  

 

För att summera hur min studie förhåller sig till tidigare forskning vill jag undersöka 

kommunikationen mellan pedagoger och barn i styrda aktivteter. Forskningen kring samspel 

och kommunikation har större delen gjorts i klassrum men jag väljer att applicera forskningen  

i förskolemiljö då jag anser att det är lika viktigt med kommunikationen där. I tidigare 

forskning ligger fokusen på hur lärarens roll dominerar i diskussionerna och detta kan ses som 

problematiskt. Jag vill i min forskning inte tolka hur pedagogerna agerar utan belysa 

kommunikationen mellan pedagoger och barn i styrda aktiviteter.  
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Teoretiska utgångspunkter 

I  avsnittet presenterar jag mina teoretiska utgångspunkter för studien. För att närmare förstå 

kommunikationsmönstrens tillämpningar i studien använder jag begreppen IRE som står för 

Initiering, Respons och Evaluering och IRU som står för Initiering, Respons och uppföljning  

och forskningstraditionen kring samtalsanalys. Dessa två kompletterar varandra  och har en 

central roll i min analys av kommunikation i styrda aktiviteter.  

Olika perspektiv på kommunikation och lärande 

De finns flertalet teoretiska tillvägagångssätt som har växt fram under åren, som har på olika 

sätt belyst kommunikationen i skolorna. En kritisk diskursanalys med stöd av Foucaults 

begreppsapparat, har bidragit till förståelsen av hur samtalens institutionella upprinnelse hade 

konsekvenser för hur de verkade i klassrummet. Resultatet från den kritiska diskursanalysen 

har emellertid jämförts med den omfattande forskningen som har producerats inom de 

sociolingvistiska och sociokulturella teorierna. De sociolingvistiska och sociokulturella 

teorierna har idag många gemensamma drag när det gäller lärande och deltagarstrukturer att 

det inte går dra några tydliga linjer emellan dem. Dock var sociolingvisterna först ute med 

studier av klassrumssamtal som den sociokulturella agendan sedan följde upp. Med hjälp av 

sociokulturell forskning såg de att språkliga interaktioner i klassrummet styrdes av 

institutionella och kulturella regler och normer (Vibeke Grøver Aukrust. 2003, ss. 170-171). 

Andra perspektiv som kan tillämpas på lärandet är behaviorism och kognitivism. 

Behavioristerna ser kunskapen som objektiv och den kan avgränsas och delas. Inom teorin 

förespråkas det om belöning, som motiverar till det goda beteendet och bestraffning som ska 

minska felaktiga vanor och inlärningar. Kognitivismen ser lärandet som en 

"konstruktionsprocess där eleverna tar emot information, tolkar den, knyter ihop den med vad 

de redan vet och om det så krävs, omorganiserar de mentala strukturerna för att den nya 

förståelsen ska passa in" (Dysthe, 2003, s.36). Skillnaden inom de olika perspektiven är att 

sociolingvisterna enligt Vibeke Grøver Aukrust (2003) utgår ifrån att se samtalen som en enhet 

som inte är förankrad hos individen, utan ligger på interaktions- eller kulturnivå och belyser 

konsekvensen för individers utveckling och lärande vid deltagande av sådana samtal. Dysthe 

(2003) menar att inom behaviorismen ses individen som passiv. I sociokulturella perspektivet 

formas barnet i samspel med sin omvärld där de utvecklar en identitet genom att 

kommunicera och integrera med andra människor. I kognitivismen menar man att individen 

kan ta till sig ny kunskap och göra den till sin egen tack vare tidigare erfarenheter.  

 

Denna studie utgår ifrån sociokulturell teori där synsättet är att lärandet och allt mänskligt 

tänkande växer fram genom sociala situationer. Säljö (2010) påpekar vikten av lärarens roll i 

att leda in barnen i lärandet vilket har en stor betydelse för kunskapsutvecklingen. Likaså 

beskriver Dysthe (2003) lärandet utifrån det sociokulturella perspektivet, där den 

grundläggande uppfattningen om att språk och kommunikation är villkor för att lärandet och 

tänkandet skall ske. Utgångspunkten för lärandet ligger i den sociala gruppen och 

gemenskapen, där den mentala processen och samspelsprocessen mellan individerna och 

omgivningen är beroende av varandra.  
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Kommunikationsmönster  

Utifrån olika kommunikationsmönster kan man se vilken typ av kommunikation som förs i de 

olika lärandetillfällena. Pedagogens kommunikativa förmåga har en stor betydelse för lärandet 

som finns i den styrda aktiviteten. Vikten av relationen mellan pedagoger och barn har en 

avgörande roll för att kunna skapa en kommunikativ miljö.  

Bergqvist m fl. (2001) förklarar IRE- modellen som står för initiering, respons och evaluering. 

Under lektionen är det vanligtvis läraren som dominerar kommunikationen och ibland 

initierar en fråga, eleven svarar, läraren evaluerar eller följer sedan upp elevresponsen på 

initieringen.  Hultin (2006) konstaterar i sin avhandling att IRE- modellen traditionellt setts 

som ett verktyg utan verklig interaktion. IRU är en annan typ av modell vid kommunikation 

som existerar. IRU står för initiering, respons och uppföljning vilket innebär att läraren 

initierar en fråga, eleven responderar med att svara, vilket läraren sedan följer upp, bekräftar 

och sedan synliggör svaret i undervisningen. Läraren framställs istället som en ledare i 

kommunikationen än den som dominerar under lektionen. Liljestrand (2002) förklarar att IRU 

-modellen  kan ses som en  vidgning av IRE -modellen. Vidare menar Liljestrand att 

uppföljningen i IRU leder läraren in eleverna till att inta en mer undersökande roll där 

eleverna i helklass bildar en gemenskap, och läraren följer upp och synliggör elevsvaren. Det 

resulterar i att eleverna att känner sig värdefulla. Exempelvis ifrån  IRE -modellen där läraren 

ger eleverna ett mer facitliknande svar som "rätt" eller "ja". Det som skiljer de olika 

strukturerna åt, är hur läraren väljer att följa upp elevernas svar och integrerar svaren i den 

framtida undervisningen.  

 

Utifrån att det har studerats olika interaktionsmönster inom klassrum kan det upptäckas och se 

vilken kommunikation som förs. Kommunikationen utgör en central roll för lärandet och 

läroprocessen och  därför kommer studiens analys att utgå ifrån IRE- och IRU- modellerna 

och Samtalsanalytiska traditionen.  

Samtalsanalys (CA)  

Denna studie använder sig utav samtalsanalys för att kunna analysera kommunikationen 

mellan barn och pedagoger i styrda aktiviteter. En av representanterna för ansatsen är Catrin 

Norrby (2014) med Conversation Analysis, vanligtvis förkortat  CA. Metoden är ett sätt att i 

detalj studera interaktion i ett samtal och det krävs mycket mer data för att kunna ta ett tydligt 

stöd i samtalskontexten. CA är en metod och tradition där materialet kommer i förstahand och 

analysen görs utifrån materialet och inte tvärt om. I arbetet med metoden bör forskaren se på 

sitt insamlade material utan antagande eller hypoteser. Med hjälp av CA har forskaren för 

avsikt att söka reda på hur samtal struktureras. Genom att försöka se hur samtalsdeltagare 

kommer överens om vems tur det är, samtidigt som tal, pauser, intonationer och 

uppbackningar har betydelse för det fortsatta samtalet. Vanligtvis inom metoden tillämpar 

forskaren ett etnometodologiskt synsätt där fokuset ligger på den sociala interaktionen mellan 

människor i det vardagliga livet. Norrby (2014) förklarar att etnometodologin handlar om hur 

människor gör och deras metoder för att bygga vidare och upprätthålla sina interaktioner med 

andra. Dock blir det allt vanligare att forskaren vidgar den traditionella förståelsen av 

kontexten genom att ta in en etnografisk data om samtalets miljö i analysen. Norrby (2014) 

påpekar att samtalsaktiviteten är en pågående process och inom metoden börjar man med att 



 

                                                                                                                                          

 

8 

 

studera vilka funktioner som fylls i ett samtal. Conversation Analysis är en ansats och metod 

som har en stor spridning inom forskning på interaktioner och samtalsdeltagare, och används 

på olika sätt av forskare. Enligt Heritage (1989) vilar CA på fyra grundläggande antagande 

och kan förklaras följande:  

 

1. All interaktion är strukturerad. 

 

2. Alla bidrag till interaktionen - t ex. ett yttrande i ett samtal är såväl kontextberoende som 

kontextförnyande.  

 

3. Alla detaljer i interaktionen är potentiellt av värde och inget kan således avfärdas som irrelevant, 

slumpartat eller felaktigt.  

 

4. Studiet av social interaktion sker bäst vid naturlig "äkta" interaktion.  

(Norrby, 2014 s.35) 

 

Inom CA krävs det  mer insamlad data och en mer noggrann analys av hur samtalet är 

uppbyggt och samtalsanalysen syftar i detta sammanhang till hur engagemanget och 

samförståndet skapas, och inte på detaljerade språkfunktioner.  

Samtalsanalysen härstammar ifrån CA och är en förenklad metod och kan kännetecknas enligt 

Wirdenäs (2014) av synsättet att samtalsformen kräver att läraren är medveten av att 

interaktioner i klassrummet kan ge konsekvenser. De samtal som man ofta ser i en så kallad 

klassrumsinteraktion är asymmetriska där pedagogen besitter kunskap som barnen får tillgång 

till genom undervisningen. Pedagogen och barnen deltar inte i samtalet på samma villkor utan 

barnen intar en mer aktiv lyssnarroll. Dock är det viktigt att pedagogen tar hänsyn till att alla 

får komma till tals, och att alla som säger något får lyssnare och uppmärksamhet och det som 

sägs tas emot värdefull. Wirdenäs riktar viss kritik mot att enbart använda sig utav IRU/IRE- 

modeller i sin analys, då man kan missa variationer i  interaktionen som man tänkt undersöka.  

 

Den samtalsanalytiska ansatsen skiljer sig från andra forskningsinriktningar genom att man 

först samlar in material och sedan letar efter mönster och drar slutsatser. Jag upplever teorin 

ändamålsenhetlig eftersom den är väl etablerad och erbjuder ett sätt att fånga innebörden i 

interaktionen. Detta behövs för att kunna uppfylla mitt syfte i att undersöka kommunikationen 

mellan pedagoger och barn i styrda aktiviteter. I analys och bearbetning kommer jag att vidare 

gå in på aspekter hur samtalsanalysen har  använts i de olika utdragen i resultatdelen.  
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Metod 

I nedanstående avsnitt kommer jag presentera metodval, urval, genomförande och etiska 

ställningstagande som jag har gjort. Studien baseras på en etnografisk kvalitativ metod där ett 

fenomen studeras i sin naturliga miljö och har  jag har därför valt observation som verktyg till 

insamlande av material.  

Etnografisk studie 

Etnografisk metod används i studien då den ger mig utrymme för att studera människor 

handlingar i deras naturliga miljöer. Etnografi är en vetenskaplig metod för att studera 

människans handlingar på ett systematiskt sätt. Birgitta Kullberg (2014) beskriver att i 

etnografiska studier har forskaren först en bred utgångspunkt som sedan under forskningens 

gång smalnar av och definieras. Evaldsson m fl (2001) påpekar att forskare som har för avsikt, 

att liksom jag studera interaktion, bör bygga på utgångspunkten att studera pedagogiska 

verksamheter "inifrån" på ett sådan sätt så deras karaktär fångas på en konkret nivå.  Med 

anledningen av detta bör forskaren befinna sig ute på fältet och observera.  

 

Patrik Aspers (2011) anser att en etnografisk studie och andra studier i ska delas in i fem 

delar: formulerande av  en forskningsfråga, val av metod för studien, genererande av 

empiriskt material, kodning och analys samt författande och presentation.  

Aspers (2011) påpekar att man kan göra en så kallad förstudie innan huvudstudien utförs, för 

att få möjligheten att reflektera över de olika komponenterna som teori, metod och empiriskt 

material i ens studie. Av tidskäl valde jag att inte göra någon förstudie till huvudstudien,  men 

läsning om tidigare forskning hjälpte mig att se hur jag skulle kunna närma mig mitt fenomen 

samt vilket fokus jag skulle ha i studien.  

Aspers (2011) påpekar att valet av teorin ska ske i relation till tidigare forskning och egen 

generell kunskap. Studiens teori utgår ifrån den sociokulturella teorin som fokuserar på 

lärandet i de sociala samspelen och interaktioner. När det gäller genererande av empiriskt 

material anser Aspers (2011) att forskaren ska inta fältet med öppet sinne för att kunna förstå 

och studera sitt fenomen.  

 

Mitt empiriska material består av fältanteckningar som gjordes i samband med observationer 

på förskolan vilka sedan har analyseras. Kodning och analys innebär enligt Aspers (2011) att 

man ska tolka det material som har samlats in, men även att man utifrån sitt material kan 

utvinna relevanta delar inför den kommande analysen. Utifrån dessa delar kan sedan forskaren  

redovisa ett resultat och en slutsats, både resultatet och slutsatsen bör sedan vara kopplad till 

den valda teorin.  

Urval 

Urvalet av respondenter i studien består av totalt 23 personer fördelat på 20 barn och 3 

pedagoger. Anledningen till att valet föll på denna grupp beror på att jag  hade goda kontakter 

med barn och förskollärare sedan tidigare. Studiens urval bygger på såkallat 

bekvämlighetsurval. Bryman (2011) påpekar att vid kvalitativa metoder är ett 

bekvämlighetsval vanligare vid kvantitativa då tillträde till fältet man ska undersöka är 

prioriterat. I denna studie gjorde det faktum att det fanns en etablerad relation till både barn, 
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lärare och föräldrar sannolikt lättare för forskaren att få tillträde till förskolan, och under 

observationerna upplevdes som mindre påträngande för barnen då de redan hade ett visst 

förtroende för forskaren.  

 

Förskolan i urvalet har sex avdelningar. Avdelning jag har observerat på har barn i åldrarna 2-

5 och totalt 20 barn. På avdelningen arbetar två förskollärare och en barnskötare  

Genomförande  

Jag började med att höra av mig till förskolan där observationerna skulle utföras . För att få 

observera barn i styrda aktiviteter tillsammans med pedagoger krävs det godkännande av 

föräldrarna, så jag lämnade ut ett missivbrev (bilaga 1) till alla föräldrarna,  tillsammans med 

ett godkännandepapper, som föräldrarna fick skriva på. Efter att alla godkännandepapper var 

påskrivna och insamlade gjorde jag mina observationer. Totalt observerade jag sju olika 

styrda aktiviteter, men valde i resultatet att endast analysera fem. Anledningen till att bara fem 

observationer användes i studien var för att det varken förkom ljudupptagning eller 

videoupptagning vid observationstillfällena, vilket gjorde att två av observationerna inte hade 

tillräckligt med material att presentera. Observationerna skedde i samband med 

morgonsamlingen eller eftermiddagssamlingen. Beroende på vilken aktivitet som gjordes 

under samlingarna utfördes observationerna mellan 10-20 minuter per gång.  

 

Vid observationstillfällena var jag tydligt med att berätta för alla parter vad jag gjorde där. 

Jag valde efter några föräldrars uttryckta önskemål att inte spela in eller videofilma de styrda 

aktiviteterna. Utan skrev löpande text under observationernas gång. Först  skrev jag utifrån 

små förkortningar för att kunna få med allting som skedde, för att sedan efter varje 

observation mer ingående skriva vad som hade sagts och gjorts under de styrda aktiviteterna.. 

Jag gjorde också ett observationsschema att fylla i under observationens gång för att kunna få 

med så mycket relevant material till studien som möjligt. Ifall jag i mitt observationsschema 

såg att någon del saknades så kunde jag till nästa tillfälle få chans att ändra detta. 

Att inta en roll som observatör medför olika svårigheter. Kullgren (2014) lyfter olika 

dilemman som man kan uppleva när man intar fältet som observatör. Till en början  i ens  

observationer kan en svårighet vara att  vara medveten om att det inte går se allt som sker. 

Dock påpekar Kullgren (2014) också att man under sina observationer ska försöka ta in så 

mycket som möjligt, att ha ett medvetet lyssnande och observerande är av största vikt för att 

lyckas så bra som möjligt.  

 

Kullgren (2014) tar  upp verktyget Spradleys lista  som kan fungera som en vägledning om 

vad en etnograf bör innefatta i sina observationer. Listan innehåller delar som rum, aktörer, 

aktivitet, objekt, handling, händelse, tid, mål och känsla.  Efter att ha provat utgå ifrån alla 

punkter i Spradleys lista, och ansåg att det blev för omfattat valde jag att istället att bara 

fokusera på aktörer, aktivitet, handling.  

Forskningsetik 

Vid en undersökning finns det etiska ställningstagande och krav man ska förhålla sig till som 

forskare. Dessa krav är informationskravet, nyttjandekravet, samtycke kravet samt 
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konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet 2011). Dessa riktlinjer innebär för mig som forskare 

att jag måste informera de personer som är med i studien vad den går ut på och att alla de 

uppgifter som jag samlar endast får användas för studien. När jag till exempel utför mina 

observationer har deltagarna i undersökningen själva rätt att bestämma om de vill vara med 

eller inte. Samt att deltagarnas uppgifter ska vara konfidentiella. När en observation skall 

genomföras skall alla de medverkande tillfrågas och även i vissa fall skriva under på att de 

godkänner sin medverkan, antingen för dem själva eller för sina barn.  

Jag valde att redan vid missivbrevet att informera föräldrarna att detta finns att förhålla sig till 

vid forskning, och informerade även om vad materialet skall användas till, och varför det 

samlades in. Samt att de måste godkänna att deras barn medverkade i studien. Jag 

informerade också att de var frivilligt för barnen  att delta i studien och att de skulle komma 

att informeras varje gång en observation gjordes. I den kommande resultatdelen finns därför 

inga namn och det går inte att identifiera var jag har gjort mina observationer. Detta gjordes 

med avsikt att skydda deltagarnas identitet.  

Analys och bearbetning 

Syftet med att analysera sitt material är att urskilja mönster och identifiera områden. För att 

analysera mitt empiriska material valde jag att använda mig utav analysbegrepp från 

forskningstradition kring samtalsanalyser. Analysen ska ses som en helhet, bestående av 

aspekter av kommunikationsmönster, pedagogers frågor och följdfrågor till barn. Analysen 

utgår ifrån de  observationsprotokoll (bilaga 2) och fältanteckningar som har gjorts under 

mina observationer. Analyser av samtal utgår ifrån verksamheter där deltagares bidrag är 

ordnade i ett organiserat och systematiskt samspel. Genom att jag använde mig utav  

analysverktyg gavs jag tillfälle att förstå vad som hände vid några givna tillfällen. Enligt 

Wirdenäs (2014) bör klassrumsinteraktionerna variera med de uppgifter och mål som läraren 

tar sig an, att då enbart analysera det empiriska materialet utifrån IRU/IRE- modeller är inte 

önskvärt då man kan missa variationerna i interaktionen i de styrda aktiviteterna. För att 

kunna upptäcka olika variationer i samspelet har jag därför även valt att ta stöd i 

samtalsanalysen. När man ska analysera materialet från samtalsanalys delas det in i olika 

beståndsdelar om hur samtalen är organiserade.   

Samtalsanalysen utgår ifrån:  

 

Tur:  Handlar om hur deltagare på ett strukturerat sätt turas om att vara den som tillfälligt har 

ordet. 

 

Turtagning: Handlar om byten av talare. Det kan för övigt ibland uppstå problem vid 

turtagning då flera kan vilja ta över turen samtidigt eller då ingen vill ta över turen efter 

föregående talare. 

 

Uppbackning: Representeras av  korta mm eller mhm tillsammans med kroppssignaler som 

nickningar eller blickar. Uppbackningar är betydelsefulla för ett samtal, eftersom det 

signalerar att vi lyssnar och förstår.  

 

Sekvens: Samtal ofta är organiserade i sekvenser som  utgår ifrån en fråga och ett svar.  
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Både utifrån mitt observationsprotokoll samt dessa rubriker har jag sedan kodat mitt 

empiriska material. Observationsprotokollet utgick först från ovanstående rubriker men jag 

valde sedan att lägga till autentiska eller icke autentiska frågor  samt vilket typ av 

kommunikation som uppstod under tillfället utifrån IRE/IRU- modellen.  Att koda ett material 

innebär enligt Aspers (2011) att forskaren sorterar det hon/han har upplevt på fältet i olika 

lådor, där en låda innebär en viss kod. Mina lådor hade beteckningarna autentiska frågor, 

sekvens, uppbackning, tur samt turtagning. Det blev fyra stycken utdrag i respektive låda som 

representerade material till resultatet utifrån de olika koderna.  

 

Efter att materialet hade blivit kodat gjorde jag ett  urval av material som sedan ligger till 

grund för denna studie. Analysen sattes i relation till studien genom att jag i mina 

fältanteckningar tog ut  olika sekvenser med tur/turtagning och uppbackning samt vilken typ 

av frågor pedagogen ställde, för att i nästa steg avgöra vilken typ av kommunikationsmönster 

samtalet hade. 

Noggrannhet och Tillförlitlighet 

När studier görs på kända platser påpekar Kullgren (2014) att forskaren bör tänka sig för 

innan då det i längden kan innebära en begränsning, genom att forskaren ofta kan bli 

inblandad i vardagliga rutiner och därigenom  misslyckas med att distansera sig i forskningen. 

När jag har observerat var jag noga med att distansera mig, och genom detta tydliggöra min 

roll som observatör för både förskollärare och barnen. Deltog inte i några aktiviteter mer än 

som observatör och gjorde mina fältanteckningar. Detta menar Aspers (2011) är att 

konkretisera sin relation till sitt empiriska fält. Att engagera sig men ändå inte för mycket. När 

engagemanget blir för stort finns risk att forskaren får samma tycke, smak och handlingar som 

de  ursprungliga medlemmarna. Det blir således att forskaren får det svårt att hålla sin distans. 

När forskaren tar en aktiv del i fältet påverkar det forskaren på vad som sker i fältet och 

således också vad forskaren finner. Som redan bekant med platsen jag hade valt visste barnen 

vem jag var sedan innan. Jag ville störa den normala vardagen så lite som möjligt med mina 

observationer, för att undvika ett avvikande resultat eller reaktioner från både pedagogerna 

och barnens skull. Jag tyckte att allt detta föll sig naturligt när jag kom ut på fältet. Barnen var 

vana att ha mig omkring samt att jag upplevde att pedagogerna genomförde sina aktiviteter 

som vid tidigare tillfälle när jag hade deltagit.   

Ifall undersökningen inte ger svar på de aktuella frågorna bör inte studien genomföras med 

det valda upplägget. Det är också viktigt att precisera sig på valt område så inte studien blir 

tvetydig (Hermerén, 2011). 

 

Validitet och reliabilitet avser noggrannheten i hanteringen av mät- och analysinstrument 

respektive att det som mäts överensstämmer med studiens syfte.  

Det är viktigt att ifrågasätta både validitet och reliabilitet i undersökningsresultatet då studien 

ska vara genomförd med så hög tillförlitlig och noggrannhet som möjligt. Genom att jag i min 

utbildning har haft många verksamhetsförlagda utbildningar anser jag att jag har en nära 

bekantskap med den vardag som har studerats. Vilket Larsson (2005) konstaterade i sin text 

om att i etnografiska traditioner lägger man stor vikt vid närvaro i det sammanhang man 
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studerar. Vidare menar Larsson att i en etnografisk studie måste det finnas en förtrogenhet 

med vardagen för att kunna bilda ett validitetsanspråk. Jag valde att använda mig utav både 

samtalsanalysen och IRE/IRU- modellerna är för att kunna se en större variation i studiens  

analyserade material. Jag har utfört studien med stor noggrannhet och med tillhörande 

vetenskaplig ansats och redskap för att inte få ett slumpässigt resultat då Kullgren (2014) 

påpekar att forskaren i sin studie ska använda sig utav vetenskapliga ansatser och tillhörande 

redskap på ett sådant sätt att resultatet inte blir slumpmässigt. En problematik som finns enligt 

Larsson (2005) är att forskaren själv väljer vad som ska redovisas i resultatet vilket kan 

innebära att studien kan får en vinklad bild av verkligheten och sänka reliabiliteten, därför 

väljer jag att skriva ut ordagranna utdrag ifrån observationerna, för att förhindra att detta 

fenomen uppkommer.  
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Resultat 

I nedanstående avsnitt presenteras den gjorda analysen av de observationer som gjorts. 

Avsnittet är indelat i olika rubriker för att tydliggöra kännetecken för kommunikation mellan 

pedagoger och barn så som den framträdde i de styrda aktiviteter som jag observerade. De 

centrala fenomen jag har valt att lyfta i resultatdelen är autentiska frågor, uppbackningens 

betydelse och det sociala samspelet. Dessa fenomen leder enligt Dysthe (1996) tillsammans 

till en mer hållbar kommunikation och en djupare förståelse i lärandet. I utdragen står det P 

(pedagog) framför vissa meningar, detta för att i utdragen förtydliga om det är barn eller 

pedagog som talar.  

Är frågan autentisk eller inte 

Under den här rubriken återges resultatet av huruvida pedagogers frågor visade sig vara 

autentiska eller inte. Observationerna visade flera tillfällen där pedagogerna använde sig utav 

autentiska frågor. Ett sådant tillfälle inträffade under en morgonsamling där pedagogen 

tillsammans med barnen skulle öppna deras adventskalender.  

 

Exempel 1: Samling med hela barngruppen 

Pedagogen drar lappar ur en burk med namn på för att se vilket av barnen som ska få öppna luckan. 

När ett barn har valts och öppnat luckan får barnet en liten bok.  

01     P: Och idag är det den sjätte. Där är en liten liten sexa den får du öppna 

02     P: En bok. Vad heter den? Folke åker spårvagn. Men vad är en spårvagn?  

03     Jag har åkt spårvagn 

04     Spårvagn är nästan som ett tåg 

Alla pratar i mun så pedagogen får gå in och avbryta. 

05      P: Nu vill x förklara vad det är  

06      Det är som ett tåg 

07      P: Ja det går på räls, har något åkt spårvagn av er?  

pedagogen försöker lyssna in på barnen och deras historier men barnen pratar i mun igen och 

det blir högljutt och rörigt så pedagogen får gå in och avbryta igen och väljer att byta fokus och 

istället börja öva lucia sånger. 

 

Exemplet visar att pedagogen skapar ett autentiskt samtal tillsammans med barnen, och med 

den här typen av frågor kallas autentiska frågor. Då pedagogen inte har något givet svar på 

frågan till barnen och pedagogen i sina frågor, enligt Dysthe (1996) eftersöker barnens tanke 

genom sin fråga (tur 02).  Att pedagogen vet hur en spårvagn ser ut är självklart, men 

pedagogen tycks vara mer intresserad av att höra ifall barn har sett dessa samt hur de har 

uppfattat dessa i relation till verkligheten.  

 

Utifrån pedagogens följdfrågor (tur 07) betraktar inte pedagogen värdet i barnens svar som i 

det traditionella monologiska klassrummet utan fortsätter dialogen utifrån barnens uttalande.  

Då i enlighet med Dysthe fungerar frågetypen som en i dialogisk undervisning där frågan är 

autentisk och barnen får i samspel med varandra utforska ett meningsskapande kring 

spårvagnen. Det centrala i situationen är pedagogen som vill utforska barnens egna tankar och 

reflektioner kring objektet.  Sammanfattningsvis ser man en konsekvens i sekvensen där det 

blir problematiskt med tur och turtagning (efter tur 04 och  tur 07). Flertalet av barnen vill ta 

över turen vid flera tillfällen och det blir högljutt och barnen talar i mun på varandra. 

Resultatet av detta blir att pedagogen väljer att bryta diskussionen och påbörja någonting nytt  

istället.   
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Vid ett annat tillfälle berättar pedagogen sagan "Bockarna Bruse". Med hjälp av olika objekt 

till sagan ska detta hjälpa pedagogen att illustrera berättelsen. Barnen får hjälpa pedagogen att 

ställa i ordning objekten till sagan. 

 

Exempel 2: Samling med hela barngruppen 

 

01     Den är för lång.. 

02     P: Nej det blir jättebra som bro, kolla här. Här har vi trollet, är det en tjej eller kille? 

03     En tjej, killar kan inte ha rosa hår 

04     P: Hur menar du nu? kan inte killar ha rosa hår?  

Barnet väljer att inte svara på pedagogens fråga 

06     P: så vem börjar vi sagan med?  

07     Den lilla bocken 

08     P: Kan ni sången? 

09     Det finns en saga också 

10     P: Ja det var den som jag berättade precis, och nu tar vi sången också 

         alla sjunger tillsammans 

11     Tror ni att trollet tycker det är jobbigt och åka ner i ån? 

12     Jaaa 

13     Jag gillar bockarna Bruse 

14     P: Vad är det som gör att ni tycker om bockarna Bruse? 

15     De är smarta 

16     P: Hur menar du att bockarna är smarta?  

17     För att dom lurar trollet. 

 

Ovanstående exempel visar hur pedagogen berättar sagan och med hjälp av objekt kan hon 

illustrera hela berättelsen. Den här typen av samlingar blir asymmetrisk med barn som aktiva 

lyssnare. Som jag har skrivit tidigare är asymmetriska interaktioner när pedagogen besitter 

kunskap som barnen får tillgång till genom undervisningen. Pedagogen ställer inte retoriska 

frågor (tur 04), utan även detta exempel påvisar den autentiska frågans betydelse då 

pedagogen är ute efter barnens tolkning av berättelsen. Pedagogen vill då enligt Dysthe 

(1996) se barnets tankar och reflektioner som i det dialogiska samtalet. Fast pedagogen styr 

samtalet och frågorna som Hudeide (2003) påpekat kan samtalet ändå inte ses som 

problematiskt eller blockerar kommunikationen emellan pedagog och barn, för att pedagogen 

ger barnen utrymme till samtal i sina följdfrågor ( tur 02,04). Sammanfattningvis kan 

pedagogens kommunikativa förmåga ses genom att hon skapar en stimulerande, utmanande, 

stabil inbjudande miljö till barnen genom sin lyhördhet. 

Uppbackningen 

Under den här rubriken återges resultatet av hur pedagogers uppbackning kan visa sig i 

dialoger. Vid ett observationstillfälle hade en av pedagogerna matematiksamling. Barnen fick 

framför sig två högar med legobitar. En hög med stora legobitar och en hög med små 

legobitar. De skulle se vilken legohög som hade flest/minst legobitar i sig . 

  

Exempel 3: Ur samling med hela barngruppen 

 

01    Den med dom stora legobitarna har mest 

02    P: flest bitar här pekar på högen med de stora bitarna tycker ni andra det också? Vad 

betyder flest? 

03    Att det är mest. Pedagog nickar 
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Alla räknar tillsammans högen med de stora legobitarna 

04    P: Här är det 7 stycken legobitar och ni sa att det skulle vara flest här. Hur många ska det då 

vara  där ifall det är minst där? pekar på den andra högen med legobitar 

05    6 stycken  pedagogen nickar mot barnet 

     Alla räknar tillsammans för att kolla högen med små legot 

 

Vidare diskuterar pedagog och barn hur många legobitar varje hög innehåller och de har 

räknat tillsammans. 

 

07      P: Hur många var det i varje hög nu då?  

08      Det var lika många 

09      P: Ja det var lika många, vart var de flest då? riktar frågan till ett enskilt barn  

10      Den högen 

11      P: Kom fram och peka 

Barnet pekar på högen med stora legobitar 

12      P: Jaha du menar hela den är raden?  

barnet nickar  

Pedagogen bollar sedan vidare frågan till ett andra barn för att se vad deras svar är. Barnen 

svarar att båda högarna ha lika mycket.  
 

Exemplet visar att dialogen utgår ifrån en fråga "vilken hög har flest legobitar" där de 

försöker ta reda på svaret tillsammans. Pedagogen backar upp barnens svar genom sitt 

kroppsspråk (tur 03, 05) och bekräftande svar i dialogen.  Från ovanstående exempel väljer 

pedagogen att ställa öppna frågor (tur 02) till barnen, både i grupp och till enskilda barn. 

Vilket gör att någon annan får chansen att ta över samtalet. 

 

Samtalet fungerar på så vis att det finns huvudsakligen två roller att besätta: den som talar och  

den som lyssnar. Utifrån hur samtalet sedan fortskrider växlar rollerna.  I en del samtal talar 

en av deltagare mer, i det här fallet pedagogen och de andra, det vill säga barnen, intar en 

lyssnarroll. Uppbackningar för samtalet är viktiga och betydelsefulla då pedagogen vittnar om 

ett aktivt lyssnarskap och har förstått vad barnet har sagt. Uppbackningar kan ses ur två 

perspektiv där det ena signalerar till talaren att fortsätta och ifrån det andra perspektivet att de 

signalerar att lyssnaren har hört.  Dock väljer barnen att svara kort och koncist på pedagogens 

frågor så bollen hamnar snabbt där igen. I situationene leder detta  till att pedagogen blir den 

dominerande i dialogen innehållsmässigt, och strukturellt där pedagogen får driva 

kommunikationen för att samtalet ska fortsätta framåt.  

  

 Kommunikationen blir i exemplet ett centalt verktyg i samlingen, för att kunna lösa 

problemet som pedagogen har skapat. I ett försök att leda samtalet vidare och skapa dialoger, 

använder sig pedagogen utav autentiska frågor för att barnen ska utforska och utmanas i sina 

tankar och idéer, och nå ett mer utforskande i samlingen.   

 

Olika typer av kommunikation 

Under den här rubriken återges resultatet av hur olika kommunikationsmönster kan 

synliggöras i styrda aktiviteter. Genom att se vilket interaktionsmönster som bedrivs i 

samlingen resulterar i att man kan se vilken typ av kommunikation som finns. Dessa blir 

sedan en central del i att upptäcka vilket lärande som sker under samlingen.  
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Exempel 4: Samling i hel barngrupp 

 

01     P: Vilka bitar tror ni tar störst plats?  

02     Dom stora 

03     P: Vilka tar minst plats? 

04     Dom små 

05     P: Om du skulle ta med dig lego i fickan, vilka skulle du välja då?  

06     Dom små 

07     P: Varför då?  

08     För dom tar minst plats 

09     P: Om man skulle slå in en jättestor julklapp då, vilka ska man välja då?  

10     Dom stora! 

11     P: Vad ni är duktiga, ni hänger med jättebra. Nu går vi över till något lite svårare.. 

 

Diskussionen om legobitarna fortsätter och exemplet visar att pedagogen väljer att ställa 

frågor om vilket typ av lego som tar störst eller minst plats. Genom pedagogens fråga 

intresserar hon sig i  hur barnen uppfattar storleken på legot i relation till omvärlden. Utifrån 

detta kan pedagogen sedan ställa följdfrågor (tur 05,09).   

 

Dialogen börjar som facitliknande som nämns i IRE -modellen och eftersträvande (tur 01,03) 

efter barnens kunskaper om vilket som är störst eller minst. Interaktionen övergår sedan till 

IRU -modellen som ses i pedagogens nästkommande frågor( tur 05,09), där hon använder sig 

utav barnens uttalande för att föra dialogen vidare. Interaktionen fungerar såhär att pedagogen 

leder barnen in i en mer undersökande roll för att de tillsammans ska skapa en gemenskap att 

lösa problematiken.  Strukturerna kan tydliggöras i interaktionerna genom att man ser hur 

pedagogen väljer att följa upp och interagera barnens svar i den framtida undervisningen.  

Genom att interagera utifrån IRU- modellen faller det också naturligt att ställa autentiska 

frågor och att eftersträva barnens förståelse, tolkningar och reflektioner. Detta kan ses i 

ovanstående exempel när pedagogen väljer att ställa autentiska frågor (tur 05,09) till barnen 

och på förhand inte vet vad barnen kommer att svara. Pedagogen strävar efter att barnen sätter 

begreppen minst och störst i förhållande till vardagliga situationer. Pedagogen intar ett aktivt 

lyssnarskap när barnen svar på dennes frågor och responderar med en uppbackning i form av 

nickningar och efterfrågar även barnens reflektioner i hur barnet har tänkt när den valt storlek 

(tur 07).  

 
Exempel 5 : Samling i hel barngrupp 

 

01      P: Hur ska vi få reda på vilken hög som har flest?  

Pedagogen frågar några enskilda barn och de svarar samma sak: att räkna dom 

... 

02      P: hur många var det? 

03      15 stycken 

04      P: Väldigt många va? om det så ska vara mer i den högen (pekar på den andra högen) hur 

många behövs det då?  

05     30..20..50 

06     P: Ja det är rätt, men det räcker med en mer pärla, så om vi har 15 vad blir det då? 

07     35.. 

08     P: Men vad kommer efter 15? 

09     16 

10     P: Ja så om det är 16 i den här högen så är dom flest, och om det är 14 så är det färre. 
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Exemplet ovan visar att dialogen utgår ifrån en ifrån en undersökande fråga. Pedagogen 

ställer några kontrollerande frågor enligt IRE -modellen och interaktionen blir mer som 

Dysthe (1996) påpekar monologisk. Detta synliggörs tydligt i exemplet genom att turen 

återigen faller snabbt tillbaka till pedagogen (tur 03, 07,09).  På samma sätt som i tidigare 

exempel väljer barnen att svarar på pedagogens frågor med några enstaka ord och pedagogens 

kommunikativa förmåga krävs för att föra dialogen vidare.  

 

Pedagogen har gjort en liknande övning tidigare i samlingen fast med lego och nu bytt ut 

legot mot pärlor, och försöker vad Hundeide (2003) benämner att lyfta barnen ur deras 

passiva mottagarroll och in i en mer aktiv roll. För att barnen ska tro på sin egen förmåga och 

självtillit att kunna lösa problemet som finns framför dem. I exemplen ovan där pedagogen 

har valt att göra två liknande övningar i samma samling kan slutsatsen troligen röra sig om att 

pedagogen strävar att nå efter barnens förståelse till tidigare uppgift för bygga på deras 

kunskapsbitar. Utgångspunkten för interaktionen och lärandet ligger i den sociala gruppen och 

gemenskapen som pedagogen skapat i samband med problemet. Det man inte kan se i mitt 

utdrag i sekvensen är att barnen i den här är mer nyfikna och nästan alla barn har riktat sin 

uppmärksamhet till vad som sker i samlingen. 

 

Vidare fortsätter samlingen och det övergår till ett experiment med vatten. Pedagogen tar fram 

tre olika behållare som hon häller rödfärgat vatten i och uppgiften är att undersöka vilket som 

har minst i sig och vilket som har mest vatten i sig.  

 

Exempel 6: Samling i hela barngruppen 

 

01     P: Tre stycken glas, i olika former, en vas, ett stort glas samt ett vanligt glas som vi brukar 

ha till lunch. I vilken finns det mest vatten? 

02     Barn börjar prata i mun på varandra.. 

03      P: Vilken har minst i sig?  

04      Den lilla  

05      P: Den? (pekar på det lilla glaset) Så hur kan vi ta reda på detta? 

06      Genom att ställa dom jämte varandra 

07      P: Såhär? 

08      Barnen nickar  

09      P: Men det är lite olika formar på dom va? Jag väljer att det stora glaset har mest vatten i 

sig. Vilket väljer ni?  

 Barnen får säga vad de tror och de kollar på glasen som står jämte varandra och jämför 

11      P: Vilken tror ni kommer tvåa då? 

12      Den stora 

 

Exemplet visar att interaktionen kan ses utifrån IRU -modellen. Barnen engagerar sig mer i 

undervisningssamtalet (tur 04,10), och resultatet blir att deltagarna i sekvensen får det 

problematiskt med turtagningen, pedagogen har nu lyckats med  i förhållande med tidigare 

exempel att skapa ett enligt Hundeide(2003) "meta-lärande" där framgången ligger i att 

turtagningen blir problematiskt med ett direkt resultat i att barnen vill ta över 

undervisningsprocessen(tur 02). Samtalet i interaktionen utgår ifrån barnens egna analytiska 

förmåga (tur 01,03) och denna typ av samtal hamnar i under kategorin det dialogiska samtalet. 
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Barnen lämnas stor frihet till egna uppfattningar och tolkningar av vilket glas som har 

mest/minst vatten.  

 

De fortsätter tillsammans att undersöka vilket glas som har mest eller minst genom att ta fram 

tre hinkar som har samma form och är lika stora  

 

  Pedagogen häller över vatten ifrån glasen och över till hinkarna och ställer de jämte varandra. 

13     P: Från mitt håll ser det ut som de två hinkarna har lika mycket i sig 

14     Jaa det ser ut som det 

15     Nej det är mer i den hinken (pekar på den hinken i mitten) 

16     P men dom två har väl lika mycket i sig?  

17     Mhhmm 

18     P: Är det fortfarande någon som tycker det är lite mer där i?  

19     Jag såg att det var lite mer i det stora glaset 

20     Ja jag med 

21     P: Hur ska vi  göra för att kunna se vilket som har mest/minst i sig? 

22     Genom att mäta 

23     P: Med vadå?  

24     Ett måttband  

25     P: Jag har inget måttband, finns det inget annat vi kan mäta med?  

 Ett barn reser sig upp och springer ut ifrån rummet och kommer tillbaka med en penna. 

Pedagogen uppmuntrar barnets eget handlande  initiativ och påpekar att det var väldigt bra 

gjort av barnet att gå och hämta en penna. 

 

 

Exemplet visar att i det dialogiska samtalet efterfrågar pedagogen barnens åsikter, perspektiv 

och analytiska förmåga( tur 16, 21,23). Ur utdraget kan man se att barnen börjar handla 

utifrån eget initiativ (tur 26) för att konkret  hitta lösningar till att kunna lösa problemet. 

Pedagogens åsikt är att två av hinkarna innehåller lika mycket, medans barnen tycker annat 

och pedagogen väljer att göra en positiv uppföljning på detta(tur 21). Interaktionen i exemplet 

kan enligt Dysthe (1996) ses som viktigt och betydelsefullt för det fortsatta lärandet när 

pedagogen vädersätter barnens åsikter och tankar.  

 

Utifrån samtalets helhet kan man se att den faller  på IRU -modellen där pedagogen har intagit 

en undersökande roll (tur 05,16,19). Radi- Hozo (2014) påpekar liksom Dysthe (1996) och 

Hundeide (2005) miljöns betydelse för att skapa interaktioner och kommunikationer, och i 

exemplet erbjuder pedagogen barnen en säker och stabil miljö som förstår, accepterar och 

stödjer barnets känslor. Pedagogen följer upp barnens svar och detta synliggör barnet i den 

givna situationen. Detta kan resulterar i att de känner sig värdefulla och blir än mer 

engagerade i att finna en lösning. Hade pedagogen använt sig utav med facitliknande svar 

hade dialogen upphört mellan pedagog och barn och bytt riktning om den facitliknande 

responsen inte härlett med en positiv uppföljning. Den centrala utgångspunken i deras 

gemenskap ligger i  pedagogens kommunikativa förmåga att ställa öppna frågor som ger en 

bra kommunikativ miljö.  

 

För att sammanfatta hela resultatdelen kan man i exemplen ovan 

se olika mönster av undervisningens kvalité kopplat till  vilken typ av frågor pedagogerna 

ställer,  och för det andra hur pedagogen backar upp och för det tredje vilken 

typ av kommunikation relaterat till IRE/IRU -modellen. I exemplen ovan syns tydliga 



 

                                                                                                                                          

 

20 

 

skillnader i barnens engagemang och i hur samtalet fortskrider beroende på 

kommunikationsmönster. 
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Diskussion 

I nedanstående avsnitt kommer studiens resultat diskuteras. Avsnittet är indelat i olika 

rubriker för att tydligt kunna dra paralleller mellan resultatet i ovanstående avsnitt och 

diskussionen. Syftet med studien var att undersöka kommunikationen mellan pedagoger och 

barn i styrda aktiviteter där en central del i studien var  kommunikationsmönster, frågornas 

roll och uppbackningar. Ett tydligt resultat av min studie var att pedagoger ställer autentiska 

och öppna frågor och enligt Dysthe (1996) blir då kommunikationen mer hållbar och lärandet 

får ett annat fokus där förståelsen står i centrum.  

Är frågan autentisk eller inte 

Ett tydligt resultat av studien visar att pedagoger använder sig utav autentiska frågor i 

kommunikationen för att få ett hållbart lärande och förståelsen står i centrum. Autentiska 

frågor strävar efter barnets förståelse, tolkning och reflektion och enligt Läroplanen för 

förskolan (1998, rev 16) ska barnen utveckla sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck 

för egna uppfattningar och förståelse. Människan är en socialt lärande individ och lärandet är 

som Säljö (2010)  påpekar ständigt pågående där  kommunikationen utgör en central roll.  

 

Läroplanen för förskolan påpekar vikten av att förskollärare ska främja alla barnens 

utveckling och lärande samt en livslång lust att lära.  Problematiken i en utvecklande och 

stimulerande miljö för barnen, finns inte i själva lärandet utan hur vi förmedlar vår kunskap 

till barnen i samspel med varandra. Genom att pedagoger på ett medvetet sätt skapar 

kommunikativa interaktioner kan man stimulera och utmana barnen i riktning mot de 

strävansmåls som finns. I min studie kunde jag, i de observationer jag gjort se att pedagogerna 

ställde autentiska frågor på ett stimulerande och utmanande sätt, mest troligt för att ge barnen 

utrymme till egna reflektioner och förståelse. Detta belystes i exemplen i resultatavsnittet, där 

de olika pedagogerna visade sig ställa följdfrågor till barnen sannolikt för att bättre förstå hur 

det tänker och menar. Observationerna visade vid ett flertal tillfällen att pedagogerna syntes 

försöka lyfta barnet en passiv mottagarroll för att möjliggöra för dem att delta under 

samlingarna i en mer aktiv roll, och kanske skapa en större tillit till sin egna förmåga. 

Pedagogerna med sina frågor tycktes försöka få barnen att inta en ledarroll och ansvara för 

undervisningsprocessen. När pedagogerna väljer att försöka lyfta barnen till en ledarroll  

innebär detta att barnen enligt Hudeide (2003) skapar en ny självuppfattning och självtillit att 

tro på sin förmåga att handla på eget initiativ. Detta resulterar sedan i ett "metalärande", och 

barnen ges möjlighet att lära av varandra samt stimuleras och utvecklas i den riktning som 

förskolan strävar efter . Dock nappade barnen inte alltid på pedagogens inbjudan, vilket kan 

tyda på att större delen av dagens kommunikation kan ses som i Skolverkets (2016) 

undersökning, att barnets initiativ ofta bemöts med att den vuxne bekräftar vad barnet sagt 

genom upprepning, eller genom att sätta ord på en sak, företeelse eller på vad barnet gör och 

att detta sällan samtalet eller dialogen vidare. Resultatet av den här typen av kommunikation 

kan leda att när barnet sedan ställs inför detta dilemma vet de inte hur de ska ta sig an 

ledarrollen.  
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Dysthe (1996) påpeka vikten av att välja att ställa autentiska frågor för att framhäva barnens 

förståelse och reflektioner men jag skulle också vilja påpeka att även de slutna frågorna fyller 

en funktion i undervisningen, de slutna frågorna är enligt Dysthe en fråga som skapas för att 

kontrollera elevernas fakta kunskaper. Dessa tillfällen med slutna frågor kan skapas för att 

pedagogen ska få reda på vilka kunskaper som barnet besitter sedan tidigare för att kunna 

utöka tillgängandet av kunskapsbitar. Jag kan dock se i mina analyser att när pedagogen har 

valt att ställa slutna frågor har inte barnen varit lika engagerade i undervisningssamtalet. Detta 

för att i slutna frågor enligt Dysthe så finns det bara ett rätt svar och bjuder inte in till vidare 

diskussion och inte framhäver barnets förståelse eller reflektion till vad som händer under 

situationen. 

Det sociala samspelet 

Samtliga analyserade observationer visade sig konstruera ett tydligt socialt samspel mellan 

barn och pedagoger. Kopplingar till IRE/IRU- modellerna är tydliga, avseende på hur man 

genom tydliga val väljer typ av interaktionsmodell i interaktionen, som tydligt resulterar i 

vilket typ av lärande som bedrivs. Tidigare i studien har jag skrivit att IRE -modellen har varit 

den dominerande strukturen där pedagogen står för den större delen av kommunikationen. 

Man kan istället vända på det genom att kolla på samtalet som Wirdenäs (2014) tar upp, som 

asymmetriskt där pedagogen besitter kunskapen och genom undervisning får barnen tillgång 

till detta. En viktig aspekt att ha i åtanke är att pedagoger ska ta hänsyn till att alla får komma 

till tals och det som sägs tas emot värdefullt. I samtliga observationer syns det att 

pedagogerna använder uppbackningar, antingen med det verbala språket eller med 

kroppsspråket. Uppbackningar är viktiga för samtalet för att detta  signalerar att pedagogen 

lyssnat och förstått vad barnet har sagt. Genom att pedagogen väljer att bekräfta vad barnet 

sagt kan dialogen expandera och pedagogen kan nyttja det som barnet kan och vet, i framtida 

undervisning. Användningen av uppbackningar som bekräftelse kan enligt Wirdenäs (2014) 

ändra undervisningen ifrån att avgöra ifall svaret är rätt eller fel, till att söka viktiga tankar 

och idéer i det som barnet säger. 

 

Mitt material påvisar att pedagogerna använder sig av asymmetriska dialoger som Wirdenäs 

(2014) tidigare har påpekat, tillsammans med  IRU- modellen. Vilket innebär att pedagogen 

intar en undersökande roll tillsammans med barnen. Lärandet kan vara väl avvägt mellan 

IRE/IRU- modellerna där IRE- modellen används för att inhämta barnens tidigare 

erfarenheter. Säljö (2010)  påpekar att de tidiga erfarenheterna som det enskilda barnet bär 

med sig, och den sociala miljön bidrar till fortsatt lärande. När pedagogen har inhämtat 

barnets tidigare erfarenheter kan undervisningen övergå i struktur enligt IRU- modellen där 

pedagogen strävar efter barnens reflektioner och förståelse för att kunna utmana barnets 

tankar och idéer, det ena behöver inte utesluta det andra då det finns någonting att inhämta 

utifrån alla perspektiv.  

Övriga aspekter 

I detta avsnitt påpekar jag hur andra aspekter väger in för lärandet, och hur detta utvecklar 

lärandet som resulterar i framgång i den riktning som förskolan strävar efter. I den inledande 

texten tar jag upp vikten av förskollärarens kognitiva och emotionella närvaro ger stöd för 
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barnets känsla av självkometens. Persson (2015) har gjort en studie på pedagogiska relationer 

och detta grundar sig i förskolans kvalité. Han påpekar att beroende på hur bra de 

pedagogiska relationer är parterna emellan visar sig detta sedan i barnens sociala, emotionella 

och kognitiva förmågor. Med goda pedagogiska relationer på förskolan resulterar detta i ett 

ökat lärande i barngruppen. Dessa relationer skapas genom pedagogens emotionella och 

kognitiva stöd till barnen. När detta uppnås expanderar barnets dialog som även inkluderad 

den icke verbala dialogen, och relationerna blir en ömsesidig strävan att förstå varandras 

intentioner. Radic- Hozo (2014) betonar miljön som en viktig faktor för att barnen ska skapa 

dialoger. Miljön på förskolan ska inbjuda till lust att lära, väcka nyfikenhet och till ett 

utforskande för att ge barnen de bästa förutsättningarna i sitt utvecklande. En bra utformad 

miljö skapar möten och kommunikation. En tillåtande öppen miljö inbjuder barnet till öka 

självtillit och ett troende på den egna kunskapen. 

 

När undervisningen bedrivs med alla dessa "byggstenar" som innefattar miljön, 

kommunikativa interaktioner och pedagogiska relationer skapas en högre kvalité på förskolan, 

där lärandet expanderar och man kan uppnå målen i läroplanen. Jag kan inte i mitt material 

hitta sekvenser som tyder på att pedagogerna ställer frågor för att enbart inhämta barnens 

fakta kunskaper. Pedagogerna skapar under sina styrda aktiviteter dialoger med frågor där 

barnets tanke och åsikter uppmuntras, och följs upp i form av följdfrågor, för att stödja och 

uppmuntra barnen till deras tankar och idéer.   

Metoddiskussion 

Nedan diskuteras kvalitativ metod och observationer som verktyg för datainsamling i relation 

till det undersökta problemområdet. Tillvägagångssättet presenteras i korthet och svårigheter 

som har uppstått under studiens gång.  

 

Undersökningen baseras på en kvalitativ metod och studiens syfte är att belysa vilken 

kommunikation som uppstår mellan pedagoger och barn i styrda aktiviteter. Valet av metoden 

var ganska enkelt och föll på etnografi som gav mig utrymme att tolka individers handlingar.  

För att kunna studera fenomenet valdes observationer som ett lämpligt verktyg  och genom 

dessa har jag  kunna se hur kommunikationen utformas i styrda aktiviteter.  Valet av metod 

motiveras genom att observera de styrda aktiviteterna på ett objektivt vis,  och på så sätt som 

utomstående kunna se det som sker i de styrda aktiviteterna mellan pedagoger och barn. Jag 

kan i efterhand notera att det, inför framtida studier skulle ha varit bra att spela in 

observationerna och sedan transkribera materialet ordagrant för att få med så mycket som 

möjligt. Jag har istället under observationernas gång använt Spredleys lista och ett 

observationsprotokoll för att få med så mycket som möjligt. 

 

Analysen gjordes med hjälp av samtalsanalys och IRE/IRU -modellerna, och analysen har i 

detta sammanhang kunnat distanserat mig ifrån materialet och sett hur kommunikationen har 

lett till hur engagemanget och samförståndet skapas i de styrda aktiviteterna. Användningen 

av dessa två analysverktyg har skapat chansen att kunna se en större variation i det fenomen 

som har undersökts.  



 

                                                                                                                                          

 

24 

 

Valen framstår som ändamålsenligt och valet av studiens upplägg och metod anser jag har 

fungerat bra i förhållande till studiens syfte. I resultatet kan man se kopplingar till pedagogens 

kommunikativa förmåga och hur detta leder till en djupare förståelse i lärandet som sedan kan 

visa sig i undervisningens kvalité, och på så sätt bidragit med tillägg till tidigare forskning 

beträffande klassrumsinteraktioner. 

Didaktiska konsekvenser 

I nedanstående avsnitt kommer det diskuteras kring olika val som en pedagog kan ställas inför 

i sitt yrke. Avsnittet lyfter även didaktiska konsekvenser som kan uppstå utifrån resultatet och 

diskussionen.   

 

Kommunikationen är en central del i lärandet och detta bekräftas redan i tidigare forskning 

och när dialogen blir mer ett bekräftande än utmanande kan konsekvensen blir att lusten till 

läran avtar. I en öppen kommunikativ miljö där barnen erbjuds en stabil miljö som förstår, 

accepterar och stödjer barnens känslor kan dialogerna expandera. När barnet lyfts ur den 

passiva mottagarrollen och in i en ledarroll och kan själv ansvara 

 för undervisningsprocessen, och genom detta skapar vi en positiv upplevelse för barnen och 

därmed stärker deras tilltro till att handla på egen förmåga.  

Genom att pedagogen använder sig utav öppna frågor kan barnets reflektioner och tankar 

lyftas fram och interageras i den framtida undervisningen och bidrar till att barnet känner sig 

värdefullt.  

 

IRE/IRU -modellerna kan användas både till att analysera kommunikation men även att 

använda sig utav som hjälp till att utveckla sin kommunikativa förmåga. Användning av IRE -

modellen i förskolans styrda aktiviteter kan leda till att pedagogen står för den större delen av 

kommunikationen och barnens svar till pedagogens frågor blir korta och inte utvecklande och 

kan få konsekvenser i lärandet. I IRU -modellen följer pedagogen upp barnens svar och 

interagerar den i den framtida undervisningen och pedagogen ses istället som en ledare i 

kommunikationen än den som dominerar. Resultatet av detta blir att både barn och pedagoger 

kan inta en mer undersökande roll, barnen kan känna sig värdefulla och har möjlighet att  

utveckla sin förståelse och analytiska förmåga.  

Att pedagoger inte använder kommunikationen som ett centralt verktyg har sedan tidigare 

bekräftats och detta kan ge konsekvenser i banens utveckling och lärande. I samband med att 

använda kommunikation som ett centralt verktyg kan pedagogerna uppmärksamma hur barn 

förstår och ger uttryck för sin förståelse. Tillsammans med läroplanen och en medvetenhet 

kring sin egna kommunikativa förmåga i de styrda aktiviteter, kan lärandet utvecklas i 

samspel till varandra och kan genom dessa möten och interaktioner, bidra till att utveckla 

barnens tankar, idéer och genom detta stödja barnen i deras lärande och utveckling. 

   

I det dialogiska samtalet kan pedagogen signalerar att denne ser barnens egna tankar och 

reflektioner, som blir en viktig utgångspunkt för att kunna utforska och bygga vidare på 

kunskapen. En medvetenhet kring vilken typ av kommunikation som finns i lärandetillfället 

resulterar i ett mer hållbart lärande och en hög kvalité på förskolan. I en öppen kommunikativ 
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miljö där samspelet ömsesidigt strävar efter att förstå varandras intentioner kan det komma att  

ge oss en möjlighet att nå de mål som förskolan strävar efter.   

 

Förslag till framtida forskning 

Denna studies användning av samtalsanalysen visar att verktyget kan tillämpas för att se på 

vilken slags kommunikation som används i de styrda aktiviteterna. Studien har begränsats till 

att analysera kommunikationen mellan pedagoger och barn i styrda aktiviteter, och frågornas 

roll och utelämnar genom detta fokus på miljön. Analysmetoden kan också tillämpas i studier 

som angränsar sig till övriga kommunikationsgrunder utifrån liknande syfte som jag i denna 

studie har formulerat.  

  

Föreliggande studie har haft ett fokus på vilken typ av kommunikation i styrda aktiviteter som 

finns på förskolan men fokuset kan breddas till andra yttre omständigheter så som 

flerspråkighet för att se ytterligare konsekvenser i kommunikationens roll i undervisningen . 

Exempelvis hur kommunikationen i ett mångfaldigt perspektiv kan visa sig. 

Avslutningsvis kommer det bli intressant att följa den nutida utvecklingen av att sätta fokus 

på kommunikationen som en central del i undervisningen. Jag  hoppas att min studie har 

bidragit till en djupare förståelse av vilken typ av kommunikation som väljs i styrda 

aktiviteter och att  detta valet även påverkar kvalitén på förskolans undervisning.  

 

TACK 

Att genomföra denna studie har varit ett stort projekt. Jag vill rikta ett stort tack till min 

handledare Anita Norlund, som genom sin värdefulla vägledning har hjälpt mig i mitt 

skrivande.  
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BILAGOR 
 

Bilaga 1 
 

Information till föräldrar om observationer utförda av lärarstuderande vid Högskolan i 

Borås 

 

Hej!  

Mitt namn är Madelene Johansson och går nu sista terminen på Högskolan i Borås, där jag 

läser till förskollärare. Nu är det dags för mig att skriva mitt examensarbete. 

 

Syftet med studien är att undersöka hur förskolan arbetar med det pedagogiska uppdraget om 

utveckling och lärande i styrda aktiviteter 

.  

Studien kommer genomföras i form av observationer under dagens styrda aktiviteter. 

Observationerna ska ses som en övning och ett utbildningsmaterial som vi arbetar med under 

utbildningen och ingenting som kommer att användas i den ordinarie verksamheten.  

Enligt de etiska principer/regler som gäller för forskning kommer alla barn och pedagoger att 

vara anonyma när studien rapporteras. Det kommer inte gå att identifiera varken namnen på 

barnen, avdelningen eller förskolan.  

 

Deltagandet i studien är frivilligt och även barnen kommer att få ge oss sitt godkännande till 

att delta. Vill de inte bli observerade eller inte medverka behöver de  inte delta, trots ert 

godkännande. De kan också när som helst avbryta sitt deltagande, något jag även kommer att 

informera barnen om. Med ovanstående information som bakgrund, ber jag dig som förälder 

att ta ställning till om du vill ge ditt medgivande till att låta ditt barn delta i studien eller inte. 

  

Ingen fotografering eller videoupptagning kommer att förekomma. 

  

Om ni har några frågor eller vill diskutera något som rör studien, är  ni välkomna att kontakta 

mig.  

 

Med vänliga hälsningar Madelene Johansson  

 

Madelene Johansson 

07xxxxxxx  

s131460@student.hb.se 

 

 

 

  

 

  



 

                                                                                                                                          

 

 

 

 

Bilaga 2: Observationsprotokoll 

 
Kategorier:  

1. Aktörer: 

2. Aktivitet: 

3. Handling? 

4. Sekvens?  

5. Tur? 

6. Turtagning? 

7. Hur ser uppbackningen ut?  

8. Vem ställer frågor? Autentiska eller icke-autentiska frågor? Hur ser svaren ut?  

9. Övrigt  
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