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Sammanfattning
Bakgrund
Förskolans uppdrag är att lägga grunden för ett livslångt lärande (Lpfö98, rev.2010,s.5) därför
bör lärare i förskolan vara uppmärksamma på samt förstå den roll de har som samtalspartners
och kunskapsförmedlare och vikten av att iscensätta varierande samtalssammanhang för att
främja barns utveckling och lärande. I samtal, där barn och vuxna deltar, kan förskolebarn
erhålla en förståelse för sig själva, för andra människor och sin omvärld.

Syfte
Syftet med denna studie är att med utgångspunkt i ett utvecklingsarbete undersöka samtalet
som pedagogiskt verktyg beträffande förskolebarns inflytande, delaktighet samt lärande i ett
projektarbete med didaktiskt material som hjälpmedel. Syftet är dessutom att belysa
förskollärares föreställningar kring samtalet som pedagogiskt verktyg efter genomfört
utvecklingsarbete.

Metod
Metoden för studien utgörs av en kvalitativ etnografisk forskningsansats, med utgångspunkt i
ett mindre utvecklingsarbete med intervjuer och observationer som redskap.

Resultat
Efter avslutat utvecklingsarbete ger förskollärarna uttryck åt att barnen erhåller reellt
inflytande samt att ett mer nyanserat lärande möjliggörs med utgångspunkt i samtalet. Barnen
är aktivt delaktiga i det samtalssammanhang som utvecklingsarbetet utgör då de får medverka
utifrån egna villkor. Förskollärarnas föreställningar kring den egna rollen som barns
samtalspartners har efter utvecklingsarbetet blivit tydligare.
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1 Inledning
Under min lärarutbildningsperiod har jag kontinuerligt diskuterat med studiekamrater och
verksamma lärare kring samt reflekterat över innehållet i Läroplan för förskolan (Lpfö 98,
reviderad 2010) med dess formulerade strävansmål. Otaliga alternativa tolkningar av
styrdokumentet ligger bakom strävan att finna praktiska redskap och arbetssätt för att fullfölja
det uppdrag som åvilar förskolan. Enligt Läroplanen för förskolan (Lpfö 98, reviderad
2010,s.5) åligger det förskolans uppdrag och därmed de verksamma lärarna i praktiken att
lägga grunden för barns livslånga lärande. Ett sådant komplext uppdrag kan enbart till viss del
förstås med utgångspunkt i följande text.
Barnen ska få möjligheter att utveckla sin förmåga att iaktta och reflektera. Förskolan ska vara
en levande social och kulturell miljö som stimulerar barnen att ta initiativ och som utvecklar
deras sociala och kommunikativa kompetens (Lpfö 98, reviderad 2010,s.6).

Praktiska riktlinjer förmedlas inte i läroplanen utan det föreligger varje förskola/arbetslag att
finna arbetsformer som kan möjliggöra att uppdraget fullbordas. Under utbildningen har jag
ideligen återkommit till samtalet som ett konstruktiv och betydelsefullt redskap i mötet med
barn i relation till bland annat läroplanens skrivningar. Jag finner att samtalet har en central
position i förskolan då vuxna och barn ständigt möts i olika former av samtal. Alla i
verksamheten uppbär rollen som samtalsdeltagare. Dock bör de vuxna, förskollärarna,
positionera sig som ansvariga för samtalets kvalitét. Uppmärksamheten i denna studie riktas
således mot samtalet som pedagogiskt verktyg i förskolan.
Studien har som utgångspunkt ett mindre utvecklingsarbete, ett sagoprojekt tillsammans med
barn, med samtalet i fokus. Samtal med barn möjliggör för de vuxna i förskolans verksamhet
att erhålla kännedom kring barnens erfarenheter, tankar och intressen. Dessa kan sedermera
utgöra innehållet i vidare samtal samt i en förskoleundervisning. Barnen blir i det avseendet
aktiva aktörer i samtalssammanhang, sitt eget lärande samt i sin egen vardag. Doverborg och
Pramling Samuelsson (2012,s.8) menar att barns erfarenhetsvärld är en nödvändig
förutsättning för att kunna skapa en inlärningssituation som främjar alla. Jag tror att samtalet
kan utgöra det verktyg som möjliggör en sådan lärandearena som Doverborg och Pramling
Samuelsson (2012,s.8) förespråkar.
Utvecklingsarbetet utgörs av ett dialogiskt samtalssammanhang där barn ges utrymme att
tänka och tala tillsammans med en lyssnande och samtalande vuxen. Arbetet kan därmed
förstås ur ett utvecklingspedagogiskt perspektiv eftersom pedagogiken har en tilltro till
språkets möjligheter och kommunikation som förutsättning för att förstå barns tankar
(Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson, 2003,s.58). Inom pedagogiken fordras av de
vuxna i förskolan att skapa sammanhang där barn ges utrymme att reflektera och uttrycka sig
tillsammans med engagerade vuxna som tar till vara på barns idéer och får dem att uttrycka
sig på olika sätt (Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson, 2003,s.57-58).
Tillsammans med samtalsfrämjande vuxna och ett medvetet valt didaktiskt material tror jag
att barn kan lära och utvecklas i meningsfulla och engagerande samtalssammanhang. Därmed
är det intressant och relevant att undersöka samtalets potential som pedagogiskt verktyg i
förskolans verksamhet.
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2 Syfte
Syftet med denna studie är att med utgångspunkt i ett utvecklingsarbete undersöka samtalet
som pedagogiskt verktyg beträffande förskolebarns inflytande, delaktighet samt lärande i ett
projektarbete med didaktiskt material1 som hjälpmedel. Syftet är dessutom att belysa
förskollärares föreställningar kring samtalet som pedagogiskt verktyg efter genomfört
utvecklingsarbete.

2.1 Delsyften
Studien har även som syfte att undersöka föräldrars/vårdnadshavares uppfattningar om
kommunicera-mera-boken2 som samtalsverktyg. Utvecklingsarbetet består således av ett antal
moment vars gemensamma resultat ska kunna förstås som en helhet med samtalet i centrum.

1

Didaktiskt material i sammanhanget är en sagomatta med träd och berg i textil som tillbehör. Sagomattans ena
sida är konstruerat på ett sådant sätt att det kan utgöra ett slags landskap medan den andra sidan är blå och kan
utgöra ett hav eller rymden mm.
2
Kommunicera-mera-boken är ett häfte som innehåller lärarens anteckningar som beskriver de samtal och
händelser som inträffar under varje projekttillfälle. Detta häfte pendlar regelbundet mellan förskola och hem för
att främja samtalet mellan föräldrar/vårdnadshavare och barn kring barnets upplevelser i sin förskolevardag. I
häftet bereds utrymme för föräldrar/vårdnadshavare att återge de samtal som förekommer i hemmet samt för
barnets egna funderingar och bilder.
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3 Begreppsdefinitioner
Följande begrepp definieras så som de ska förstås i studien.

Begrepp
Delaktighet- att få vara med och utföra det man varit med och bestämt samt att på egna villkor
vara med i de sammanhang som förekommer i förskolans verksamhet.
Demokratibegreppet - inbegriper begreppet inflytande och delaktighet.
Flerstämmighet - Rydjord Tholin & Thorsby Jansen (2011,s.105) förklarar begreppet som en
samexistens av flera röster i ett samtal.
Förhållningssätt är de ståndpunkter och attityder som ligger till grund för det arbetssätt som
sedermera av förskolläraren manifesteras i praktiken. Innebörden av dessa begrepp skiljer sig
således åt.
Inflytande - att få vara med och bestämma.
Innehåll - Doverborg och Pramling Samuelsson (2012,s.9) förklarar begreppet som tema,
situation, ämne, upplevelse, aktivitet, begrepp samt erfarenhet, dvs. det som är i fokus för
samtalet.
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4 Bakgrund
I detta kapitel belyses samtalets relevans med utgångspunkt i forskning, litteratur,
vetenskaplig artikel samt Läroplanen för förskola Lpfö 98 (reviderad 2010). Den
erfarenhetsbaserade litteratur som behandlar samtalet i denna uppsats är betydelsebärande då
författarna är väl förtrogna med förskolan som verksamhet samt det pedagogiska uppdraget
som är ålagda lärarna i nämnda praktik.
I följande avsnitt belyses förskolan som en arena för samtal, samtalet som pedagogiskt
verktyg och förskolebarns inflytande och delaktighet samt lärande i relation till samtalet.
Vidare redogörs för dokumentation som utgångspunkt för samtal mellan barn och
föräldrar/vårdnadshavare samt didaktik. Kapitlet avslutas med en sammanfattning av.

4.1 Förskolan - en arena för samtal
Då förskolan utgör en social och kulturell mötesplats, där kommunikation är en central
komponent, kan verksamheten förstås som en arena för samtal. Många barn befinner sig i
förskolan och tillbringar en stor del av sin tid med andra vuxna än sina föräldrar som
kunskapsförmedlare och samtalspartners. ”Barnen ska få stimulans och vägledning av vuxna
för att genom egen aktivitet öka sin kompetens och utveckla nya kunskaper och insikter” står
att läsa i Läroplanen för förskola (Lpfö98, rev.2010,s.7). Arenan kan förstås som de
sammanhang som förskollärare kan iscensätta för att främja barns utveckling och lärande med
fokus på samtalet.

En konstruktiv samtalsarena
En konstruktiv samtalsarena förutsätter förskollärare som möjliggör för samtal mellan vuxna
och barn och mellan barn i gemensamma forum (Rydjord Tholin & Thorsby Jansen (2011,
s.12). Dessutom ska alla barn erbjudas inflytande och medverkan i gemenskapen och
förskollärare ska därtill kunna manövrera mellan att tillföra ny kunskap, inspiration, släppa
kontrollen samt improvisera i relation till alla barns olika inlägg i samtalet.
Lindö (2009,s.28) menar att en miljö som stimulerar till interaktion, lust-och möjlighet till
samtalande och lärande är karakteristiskt för en konstruktiv samtalsarena. Arenan
kännetecknas tillika av anser Gjems (2011,s.113) en miljö där alla barn ges tillfällen och tid
att formulera sig, erhålla erfarenheter av att respektera varandras talutrymme samt få prata om
erfarenheter och upplevelser och tillsammans med vuxna reflektera över dem. Gjems
(2011,s.142) menar att lärare i förskolan kan med fördel dela in större barngrupper i mindre
sådana för att ge förutsättningar för konstruktiva samtalsarenor i verksamheten.
I förskolans praktik kan projekt- och temaarbeten utgöra en konstruktiv samtalsarena
(Rydjord Tholin & Thorsby Jansen, 2011,s.4). De samtalssammanhang som sådana aktiviteter
inrymmer möjliggör för barnen att möta andra och samlas runt ett gemensamt
meningsskapande arbete där kommunikationen och innehållet är signifikanta element.
Läroplanen för förskola (Lpfö98, rev.2010,s.7) beskriver att förskolebarns lärande kan bli
mångsidigt och sammanhängande genom temainriktade arbetssätt där olika språk- och
kunskapsformer och olika sätt att lära balanseras och då bildar en helhet.

Samtalsfrämjande förskollärare
För att kunna samtala krävs förmåga att kommunicera och att ha ett språk. För att barn ska
erhålla ett språk och kunna kommunicera behöver de få vara i språket. Samtalet kan därmed
positioneras som ett helt nödvändigt pedagogiskt inslag i förskolans verksamhet där alla barn
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och vuxna inkluderas i arbetet som samtalspartners medan de vuxna ansvarar för samtalets
kvalité. Det är således väsentligt att som förskollärare förstå sin roll som samtalsfrämjande
vuxen.
Gjems (2011,s.71) beskriver en samtalsfrämjande förskollärare utifrån en medvetenhet kring
samt nyttjandet av inbjudande frågor i samtal med barn. Utmärkande för sådana frågor är att
de syftar till att utforska vad barnet bland annat kan veta, tänka, tycka eller känna samt att
introducera nya perspektiv, reparera avbrott i samtalet genom att återknyta till det
ursprungliga ämnet samt förlänga samtalet. Frågor som vad eller hur och ord som anser, tror,
önskar och vill inbjuder barnen att direkt svara fritt och svaren blir ofta djupgående eftersom
de upplever att den som frågar både lyssnar och är engagerad menar Gjems (2011,s.112-113).
Fridolfsson (2008, s.69) understryker vikten av förskollärares inställning i sammanhanget. För
att barnen i förskolan ska känna sig trygga i samtalet måste de kunna känna att det har rätt att
svara fel på de vuxnas frågor samt att de vuxna i förskolan förmedlar en positiv tilltro till
barnet. En tilltro som innebär att barnet själv kan lita på sin förmåga och sina förutsättningar.
I samtalet med barn är förskollärarnas aktiva engagemang och genuina intresse väsentligt.
Genuint intresse kan förstås som att förskolläraren måste mena det den säger eftersom ”barn
känner om du luras” förklarar Ellneby och Von Hilgers (2010,s.78). Om lärarna inte är
intresserade eller engagerade av att initiera, utveckla och entusiasmera barn till samtal och
under samtalet så kan samtal utebli, haverera eller fortlöpa trögt utan att barnen inspireras att
delta.
För att understödja samtalet bör förskollärarnas förhållningssätt präglas av, inte bara en fysisk
närvaro, utan en medveten ”mental” närvaro anser Lindö (2009, s.32). Detta som ett slags
beredskap för att ständigt kunna utmana, inspirera och motivera barn till samtal i olika
sammanhang i stunden. Ellneby och Von Hilgers (2010, s.58) anser i sammanhanget att det är
angeläget att tillåta och ge utrymme för den spontanitet som barnen visar i samtal. När barn
berättar, berättar de utifrån associationer och vad som intresserar dem, ofta utan att invänta
varandra (Ellneby & Von Hilgers, 2010,s.57). Förfarandet kan för förskollärare upplevas som
att barnen inte lyssnar på varandra eftersom de vuxna ofta har en förväntan på hur samtal ska
vara. Dock har barnen ännu inte erhållit kunskapen om samtalsgången och för att kunna lära
sig det är det angeläget att barn får delta i varierande samtalssammanhang. Ellneby & Von
Hilgers (2010, s.57) benämner detta som en kommunikationsprocess och menar att det är
betydelsefullt för barn och vuxna att vara i den.
Tid är ytterligare en aspekt som samtalsfrämjande vuxna i förskolan måste förhålla sig till
understryker Ellneby och Von Hilgers (2010,s.58). Tid kan vara avgörande för huruvida
konstruktiva samtal med barn kan komma till stånd. Det är viktigt att den vuxne lyssnar till
vad barnet har att säga och inte avbryter genom att leverera snabba svar eller fylla i deras
meningar. Gjems (2011,s.113) hävdar att om barn ges tid i samtalet, så svarar de.
Förskollärare kan uppleva ett behov av att ha kontroll över samtalssituationer, som kan liknas
vid den kommunikationsprocess Ellneby & Von Hilgers (2010,s.57) beskriver, liksom
tillvaron och i den dagliga verksamheten med barnen. Förskollärare kan ibland vara rädda för
att visa att de inte kan allt, att de inte har de rätta svaren på alla frågor och säker kunskap kan
då utgöra en känsla av att behärska sin praktik menar Åberg & Lenz Taguchi (2005,s.55). Det
är emellertid viktigt att överge en förmedlande lärarroll och i stället bli en medforskande
vuxen. Som samtalsfrämjande vuxen är det viktigare att ställa frågor till barnen i stället för att
formulera svar (Åberg & Lenz Taguchi, 2005,s.58). Tholin & Thorsby Jansen (2011,s.11)
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menar att förskolläraren måste släppa kontrollen över utvecklingen av innehållet i samtalet
men upprätthålla kontrollen över samtalets flerstämmighet.
Ellneby och Von Hilgers (2010,s.9) hävdar att ”alla kan stärka sin samtalsförmåga” och olika
samtalssammanhang kan förstås som en given omständighet för att kunna öva sig i
samtalskonst. Gjems (2011,s.110) menar att de vuxna i förskolan behöver erhålla kunskaper i
barns språkliga och kommunikativa utveckling för att kunna anpassa sitt språk och
förhållningssätt i relation till barnets mognad och utvecklingsnivå. Förskollärare kan således
lära sig att bli samtalsfrämjande vuxna i den praktik de ingår i.

Förskollärare – en kommunikationsprofession
Ellneby och Von Hilgers (2010,s.52) framhåller att det är förskollärarna som i det dagliga
mötet med barn påverkar barnets möjlighet att utvecklas och lära. Det sker inte via de
aktiviteter som förekommer utan genom det förhållningssätt förskollärarna har gentemot
barnen och varandra i samtal och kommunikation. Förskollärarna skapar, med utgångspunkt i
egna erfarenheter och kunnande kring samtalets betydelse och funktion, en samtalskultur i
verksamheten de bedriver. Denna kultur blir barnens samtals- och lärandearena (Gjems, 2011,
s.107). Det är således angeläget att förskollärare och andra vuxna i verksamheten har
förståelse för den egna betydelsen som kommunikationsförebild och modell i den
samtalspraktik som förskolan utgör menar Gjems (2011,s.111). För att kunna lägga grunden
för ett livslångt lärande (Lpfö98, rev.2010,s.5) krävs ett medvetet förhållningssätt till samtalet
och lika medvetet införliva ett arbetssätt som erbjuder barn ett samtalsklimat som främjar
deras lärande och utveckling.
Möten som öppnar upp för samtal och perspektivbyte är grundstenen i arbetet med barns
språk menar Johansson (2003,s215). Det är därav väsentligt att förskollärare skapar tillfällen
för samtal där språket har en framträdande roll. Gjems (2011,s.79) understryker att om barn i
förskolan inte uppmuntras att använda sitt språk, uttrycka sig, bli lyssnade på, resonera eller
gå på djupet kring vissa samtalsämnen kan de få intrycket av att det inte är så viktigt att
använda språket. När barn får delta i samtal och prata med vuxna och andra barn lär de om sig
själva, sin omgivning och andra människor (Gjems, 2011,s.8). Fridolfsson (2008,s.43) menar i
sammanhanget att språket är grunden för en människas utveckling och är ett av de viktigaste
redskapen för all inlärning. Därav är det en demokratisk rättighet att ha ett språk, att kunna få
kommunicera och bli lyssnad på.

4.2 Samtalet som pedagogiskt verktyg
Olika samtal förekommer i varierande samtalssammanhang i förskolans verksamhet. Samtalet
som pedagogiskt verktyg kan bland annat förstås som olika slags samtalsformer i samspel.

4.2.1 Dialog
Enligt Johansson (2003,s219) är ett gemensamt intressefokus karakteristiskt för den
pedagogiska dialogen. Mötet utmärks av förskollärares intresse för vad barnet har att säga, att
denne lyssnar och tar på ett uppmärksamt sätt till sig det barnet uttrycker. Gjems (2011,s.88)
beskriver dialogen som att mottagaren inbjuder i samtalet att testa innehållet i ett budskap och
sedan koppla det till egna erfarenheter, egen kunskap och egna värderingar. I dialogen
aktiveras barn att genom att uppmuntras att delta i samtal och bidra med att utveckla
förståelse för det som samtalet kretsar kring. Det är responsen från andra som hjälper barn att
begripa ett ämne menar Gjems (2011,s.86). Dock hävdar Gjems (2011,s.98) att den dialog
som förekommer på tu man hand, mellan förskollärare och barn, är en mycket viktig
samtalsform då den vuxnes uppmärksamhet odelat fokuserar på ett barn och bör förekomma
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frekvent på förskolan. Johansson (2003,s219) menar emellertid att den pedagogiska dialogen
inte ska ses som dyadisk, ett en-till-en-samtal, utan framförallt som ett stöd för förskollärare
att bringa konstruktiva samspel med och mellan barn.

4.2.2 Monolog
Monologiska samtal förekommer ofta i förskolan då lärarna ska introducera ett projekt eller
tema och sällan tillfrågas barnen vad de tycker, tänker eller tror om saker och ting menar
Gjems (2011,s.95). Samtalet ger således inte utrymme för reflektion hos mottagarna.
Samtalsformen är vuxenstyrd, den vuxne har kontroll och definierar sig som den styrande och
vet vad som är viktigt att tala om (Gjems, 2011,s.101). Dock ska inte denna form av samtal
helt undvikas menar Gjems (2011,s.95) då denna form av samtal ibland kan vara nödvändig
för att föra särskild information samt kunskap vidare.

4.2.3 Det planerade samtalet
Det planerade och målinriktade samtalet med ett precist sakinnehåll beskriver Gjems
(2011,s.117) som det samtal som ofta avser undervisning, instruktioner samt att få fram ett
särskilt budskap. Dessa slags samtal är väsentliga då de kan inspirera barnen att utforska och
söka förståelse för sin omgivning. Det är emellertid viktigt att ta till vara på det oplanerade i
planerade samtal och använda sig av barnens egna frågor och deras intresse för ämnen som
spontant kommer upp för att understödja dialogisk kompetens samt ämneskunskap
understryker Gjems (2011,s.106).

4.2.4 Det demokratiska samtalet
Rydjord Tholin & Thorsby Jansen (2011,s.3) anser att det demokratiska samtalet i förskolan
präglas av samexistensen av flera röster och den dialogiska interaktionen i samtalet.
Flerstämmigheten är central liksom lyssnandet och förskollärarens roll då denne förmodas
förbereda, underlätta samt själv delta i samtalet (Rydjord Tholin & Thorsby Jansen, 2011,
s.5). Det förväntas av lärare i förskolan att lyfta fram olikheterna i gruppen som något
utvecklande och komplementerande samt att lyssna till individens röst och samtidigt skapa ett
gemensamt samtalsfokus som gruppens deltagare kan förhålla sig till och intressera sig av.
Projekt- och temaarbeten utmärks av det demokratiska samtalet där alla barn bereds lika
mycket talutrymme.

4.2.5 Vardagssamtal
Vardagssamtalet kan ses som det naturliga och mest frekventa samtalsinslaget i förskolan.
Gjems (2011,s.117) beskriver vardagssamtal som den primära formen för samtal och det är
ofta i dessa samtal, i vardagssituationer, som förskolebarn lär sig vad som förväntas och
önskas av dem (Gjems, 2011,s.106). Detta för att vardagssamtal så ofta förekommer och för
att de vuxna inte i större omfattning funderar på vad de säger eller hur de säger det. När barn
och vuxna sitter samlade i/runt en aktivitet är det det samtalet som samlar dem lika mycket
som aktiviteten menar Gjems (2011,s.77). Vardagssamtal är ofta automatiserade, det sker inte
någon djupare reflektion kring det som samtalas om menar Gjems (2011,s.107).

4.3 Förskolebarns inflytande och delaktighet
I förskolan läggs grunden för en demokratiförståelse och barns inflytande är en viktig aspekt i
sammanhanget. De behov samt intressen barnen själva ger uttryck för bör därför vara
grundvalen för den pedagogiska verksamheten samt att förskollärare ansvarar för att realisera
alla barns möjlighet till ”reellt inflytande på arbetssätt och verksamhetens innehåll” (Lpfö98,
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rev.2010,s.12). På vilket sätt barnen blir delaktiga i verksamheten beror på hur de vuxna ger
dem möjligheten menar Åberg och Lenz Taguchi (2005,s.70).
Genom att samtala med barnen, i små och stora grupper, med utgångspunkt i barnens egna
förslag till samtalsämnen, frågor och funderingar kan barnen få syn på den
påverkansmöjlighet de har menar Åberg och Lenz Taguchi (2005,s.37). Doverborg &
Pramling Samuelsson (2012, s.9) menar att inför projekt- och temaarbeten är strukturerade
samtal värdefulla att nyttja ur ett demokratiskt perspektiv. Då får förskollärarna reda på vad
barnen förstår av ett särskilt innehåll och kan utifrån den informationen planera arbetet och
utmana barnen så att de utvecklar sina tankar, föreställningar och sin förståelse. Projekt- och
temaarbetet kan således utformas med utgångspunkt i barns perspektiv och kan då upplevas
som relevanta och meningsfulla för barnen som på detta sätt blir aktivt delaktiga. Åberg och
Lenz Taguchi (2005,s.65) understryker att barns delaktighet inte innebär att de vuxna lämnar
över ansvaret på barnen och låter dem göra som de vill. Det handlar däremot om att ge barnen
utrymme att tänka fritt och respektera allas olika åsikter och funderingar.
Det pedagogiska och politiska demokratiuppdraget som beskrivs i läroplanen innebär att
förskollärare inte kan välja bort att lyssna på barnen menar Åberg & Lenz Taguchi (2005,s.
33). Det är väsentligt att den vuxne i samtal med barn inte korrigerar eller värderar i relation
till den förståelse och kunskap som den vuxne innehar (Åberg & Lenz Taguchi, 2005,s.87).
När förskollärare lyssnar på barnen och använder sig av deras reflektioner, funderingar, tankar
och intressen i förskolans verksamhet handlar det om att den vuxna får hjälp att förstå olika
saker på flera sätt och inte bara det självklara. Barnen kan bli delaktiga att själva skapa
läroprocesser genom att de vuxna utgår från och använder sig av det barnen tänker och
samtalar om när miljö samt verksamhetsplaneringar genomförs (Åberg & Lenz Taguchi,
2005,s.33). Gjems (2011,s.126) understryker i sammanhanget att lärare i förskolan måste i
samtal med barn vara uppmärksamma på att de inte behöver vara kunskapsförmedlare med
facitsvar i alla lägen. Det är mycket väsentligt att låta barnen få utrymme att formulera en
tanke, en idé eller olika samband och pröva en logisk tankekedja. Barn inbjuds då till
meningsskapande och upplever att deras röst är värd att lyssna på. De känner också att de har
något att bidra med.
Rydjord Tholin och Thorsby Jansen (2011,s.3) belyser en annan central aspekt när det gäller
barns inflytande och delaktighet i förskolan. De menar att det ytterst handlar om att barn får
erfarenheter av att vara en del av ett sammanhang. I gemensamma samtal där den vuxne
ansvarar för flerstämmigheten kan det möjliggöras. För att barn ska inta en aktiv inställning
till sig själva och andra måste de också få uppleva att man förhåller sig positiv till varandras
yttranden, åsikter och erfarenheter i gruppen. Rydjord Tholin och Thorsby Jansen (2011,s.2)
poängterar förskollärarens viktiga funktion i en dynamisk gemenskap då ambitionen är att
odla det som är olikt och komplementerande som i sin tur kan berika och skapa utveckling i
gruppen.

4.4 Det lärande samtalet
Det förändrade innehållet i läroplanen (Lpfö 98, reviderad 2010) innebär att högre krav ställs
på förskolan som kunskapande verksamhet samt lärarnas kompetens. Språk som färdighet och
språk som kommunikation är de två aspekter som belyses i läroplanen gällande språkets
betydelse. Förskolan har som strävansmål att varje barn ”utvecklar sin förmåga att lyssna,
berätta, reflektera och ge uttryck för sina uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv”
samt ”utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord,
berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra” (Lpfö 98,
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reviderad 2010,s.10). Med de beskrivna strävansmålen som utgångspunkt i en lärande och
utvecklande förskoleverksamhet blir det pedagogiska verktyg, som samtalet utgör,
betydelsebärande. Enligt Gjems (2011,s.94) är det i själva responsen eller återkopplingen som
fundamenten för förståelse, meningsskapande och lärande finns. Det gemensamma samtalet i
förskolan mellan vuxna och barn och mellan barn och barn har därmed en central funktion.

Språkligt lärande
Fridolfsson (2008,s.43) framhåller att människans tal bara utvecklas om barnet är omgivet av
språklig stimulans. Den muntliga interaktionen mellan barn och vuxna i förskolan kan därmed
förstås som avgörande för hur barns språk utvecklas. Dessutom tränas barns ordförråd bäst i
samtal med vuxna. Även Gjems (2011,s.86) anser att barn erhåller ny förståelse för händelser,
ord och begrepp då de får delta i samtal, prata och berätta och lära tillsammans med erfarna
språkanvändare. Om barn får medverka kontinuerligt i dylika språklärande sammanhang ökar
dessutom deras förutsättningar att senare i livet kunna delta i språkliga och sociala situationer
(Gjems, 2011,s.81).
Undersökningar har visat, menar Fridolfsson (2008,s.20), att 40 -75 procent av förskolebarn
med tidiga språksvårigheter kommer att utveckla läs- och skrivsvårigheter. För dessa barn blir
det mycket svårt att hinna ikapp sina kamrater. Det är därför angeläget att förskolans personal
arbetar preventivt med ett språkstimulerande arbetssätt. Kommunikationen mellan barn och
vuxna är det bästa verktyget för att förbättra barnets språkliga förmåga. Den vuxnes frågor är
dock avgörande för vilken nivå samtalet ska befinna sig på och vilken kvalité samtalet ska få
menar Fridolfsson (2008,s.22).
Om barn får samtala mycket och ofta, tillsammans med vuxna och barn, kan det medverka till
att barn ”upptäcker valmöjligheter och alternativ till sitt eget handlande” menar Ellneby och
Von Hilgers (2010,s.10). Det blir ett viktigt verktyg när det gäller att senare i livet ha förmåga
till självständighet, att dra slutsatser, bemöta det andra säger samt finna argument i olika
sociala och språkliga kontexter.

Socialt lärande
I Läroplanen för förskolan (Lpfö 98, reviderad 2010,s.6 och 11) formuleras att barnen i den
levande sociala och kulturella miljö som förskolan utgör ska få möjlighet att utveckla sin
sociala och kommunikativa kompetens samt få stöd och stimulans i sin sociala utveckling.
Kommunikativ kompetens kan förstås som ett antal kvalifikationer menar Ellneby och Von
Hilgers (2010,s.21) vilka förskolebarn kan erhålla i olika samtalssammanhang. Ordförståelse,
att förstå hur språket används i varierande sociala sammanhang samt förmåga att planera och
organisera det språkliga innehållet så att det blir begripligt och sammanhängande för den som
lyssnar är kompetenser som är centrala. Kunskap att kunna förhindra samtal att haverera är
ytterligare en förutsättning som krävs för erhållandet av kommunikativ kompetens.
Kommunikativ kompetens är en grundläggande förutsättning för att barn ska bli sociala menar
Fridolfsson (2008,s.61). Lindö (2009,s.17) åsyftar liknande då språket betonas som ett villkor
för människan att samarbeta med varandra. Språket utgör redskapet som gör det möjligt att
kommunicera känslor, behov och intentioner.
Gjems (2011,s.114) menar att samtal och kommunikation är en förutsättning för barn att lära
sig tolka och förstå det sociala sammanhang som förskolan utgör. Barn lär sig att invänta sin
tur i samtalet, att fördjupa ämnen, reda upp oklarheter samt att argumentera för sina åsikter
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och förklara saker i olika samtalssammanhang. Barn kan i samtal med andra lära sig att inta
andras perspektiv, erhålla erfarenheter av att andra inte är som de själva. Om alla, i samtalet,
förmedlade samma åsikter och information skulle inte förståelse eller mening kunna utvecklas
understryker Gjems (2011,s.86). Tillsammans med samtalande och lyssnande vuxna i
förskolan kan varierande samtalssammanhang utgöra underlaget för att stödja och stimulera
barn i deras sociala och kommunikativa utveckling.

4.5 Dokumentation – utgångspunkt för samtal mellan barn och
föräldrar/vårdnadshavare
Lindö (2009,s.31) menar att dokumentation, i form av bland annat fotografier, film eller
barnens teckningar gör det lättare för barnen att återberätta vad de varit med om. Barnen ges
möjlighet till återkoppling, igenkännande och samtal kring de dokumenterade situationerna.
På så sätt kan föräldrar/vårdnadshavare ta del av sitt/sina barns förskolevardag menar Åberg
och Lenz Taguchi (2005,s.23) och ett samtal kring en gemensam förståelse kan komma till
stånd.
För att detta samtal mellan barn och dess föräldrar/vårdnadshavare ska möjliggöras är det
viktigt att låta föräldrar/vårdnadshavare ta del av det som händer i projekt- och temaarbeten
eller andra aktiviteter när det pågår – inte när det är genomfört. Lika viktigt är det att ta vara
på föräldrars tankar under temat eller de aktiviteter som är aktuella menar Åberg och Lenz
Taguchi (2005,s.97). Ett samarbete mellan förskollärare och föräldrar handlar om att i
grunden erhålla varandras förtroende att vilja det bästa för barnen genom att vara varandras
resurser menar Åberg och Lenz Taguchi (2005,s.34). Förskollärare behöver skapa en
lyssnande relation till föräldrar/vårdnadshavare på det sätt som lärare gör tillsammans med
barnen.

4.6 Didaktik
Pantaleos studie (Early Childhood Education Journal, Vol. 34. No. 6, June 2007) kring
”interthinking” vilket Pantaleo definierar som små barns användande av språket för att ”tänka
kollektivt” det vill säga, interagera med andra barn genom samtal och därigenom få vetskap
om andras tankar samt sätt att tänka, bygger på återkommande högläsningssessioner
tillsammans med sexåriga barn i små grupper. Åtta olika bilderböcker utgör materialet och
efter varje uppläsning antar Pantaleo rollen som samtalsledare med utgångspunkt i ett
medvetet valt förhållningssätt tillika medvetet valda frågor för att engagera barnen i ett
gemensamt samtal. ”Exploratory talk”, det undersökande samspråk som skapas utifrån
barnens olika tankar, idéer, förslag samt kommentarer blir en arena för varierat lärande.
Barnen erhåller i sammanhanget samtalserfarenheter, ett större ordförråd, kunskap om
berättelsers dramaturgi samt tolkningsförmåga menar Pantaleo (Early Childhood Education
Journal, Vol. 34. No. 6, June 2007). Vidare lär sig barnen att individers oliktänkande är en
tillgång och att de tillsammans kan skapa förståelse kring text och bild samt meningsfulla
läsupplevelser. Dessa beskrivna ”boksamtal” skulle kunna förstås som en didaktisk praxis där
samtalet utgör det pedagogiska verktyget.
Med grundval i sin forskning, inriktad på hur barn tänker om samt förstår sin omvärld, kan
Doverborg & Pramling Samuelsson (2012,s.8) konstatera nödvändigheten och vikten av att
som lärare inom förskolan lära sig samtala med barn. Doverborg & Pramling Samuelsson
(2012,s.8) utnämner det strukturerade samtalet som verktyg i sammanhanget, vilket definieras
som ett samtal mellan barn och lärare där syftet är att utmana barnet att berätta och uttrycka
sig om ett visst innehåll ur förskolans läroplan och möjliggöra för lärarna att erhålla vetskap
om hur barn förstår sin omvärld. Begreppet innehåll kan förstås som bland annat tema, ämne,
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situation, upplevelse, aktivitet eller erfarenheter. Det strukturerade samtalet kan förekomma
med enskilt barn eller med en grupp barn. Doverborg & Pramling Samuelsson (2012,s.34)
understryker att frågornas utformning är beroende av syftet med samtalet samt att frågorna
bör vara öppna. Samtalstekniken bör utmärkas av att den vuxne inleder med övergripande och
vida frågor för att successivt närma sig det specifika innehållet samt att ge barnen tid i
samtalet. Teknisk utrustning som möjliggör inspelning av samtalet är en fördel för
utvärderingen/analysen av detsamma. De studier Doverborg & Pramling Samuelsson (2012,
s.5) genomfört med utgångspunkt i det strukturerade samtalet visar på att barns varierande
svar ger lärare inblick i vad som är viktigt för barnen och vad de lärt sig/inte lärt sig i olika
sammanhang på förskolan. Lärarnas kunskap kring barnens värld och vad som visat sig
viktigt för dem blir sedan underlaget för utvärdering och sedermera en utveckling av den
pedagogiska verksamheten. På detta sätt kan lärare arbeta på ett interaktivt sätt för att nå
läroplanens mål (Lpfö 98, reviderad 2010) med samtalet som pedagogiskt verktyg och för att
skapa lärandesituationer som gynnar alla barn.

4.6.1 Didaktiskt material kan främja samtal
Miljön i förskolan bär på en pedagogisk potential menar Lindö (2009,s.27). Material kan
förstås som ”miljö” eftersom det är en del av det didaktiska utbudet i förskolan. Det material
som förskollärare använder sig av tillsammans med barnen bär således på pedagogisk
potential. På samma sätt som dokumentation kan främja samtal kan också material generera
sådana samtalsmöjligheter. Upplevelsebaserat tematiskt arbete och att låta barn få arbeta med
olika estetiska uttrycksformer samt material understryker Lindö (2009,s.241) som viktigt. För
dessa, i anslutning till sinnliga upplevelser, får kognitiva, emotionella samt sociala processer
att samspela i lärandet menar (Lindö, 2009,s.105). Det material förskollärarna väljer att arbeta
med i verksamheten kan därmed ses som betydande ur ett lärandeperspektiv. Det är således
väsentligt att undersöka det material som erbjuds, vad det inbjuder till samt vilka
förväntningar det signalerar betonar Lindö (2009,s.27).

4.7 Sammanfattning
Många barn befinner sig i förskolan och tillbringar en stor del av sin tid med andra vuxna än
sina föräldrar som språkläromästare och samtalspartners. Förskolan kan därmed förstås som
en samtalsarena och lärare i verksamheten som samtalsfrämjande vuxna. En samtalsarena i
denna kontext kan beskrivas som utgörande av de sammanhang som förskollärare kan
iscensätta med fokus på samtalet för att främja barns samtalserfarenheter. En konstruktiv
samtalsarena kan i en förskolekontext utgöras av projekt-och temaarbeten med utgångspunkt i
samtalet som pedagogiskt verktyg.
En samtalsfrämjande förskollärare möjliggör för samtal mellan vuxna och barn och mellan
barn i gemensamma sammanhang, erbjuder alla barn inflytande och delaktighet och realiserar
barns påverkansmöjligheter gällande verksamheten och dess innehåll samt tillför ny kunskap,
socialt-och språkligt lärande, inspirerar och improviserar i relation till alla barns olika inlägg i
samtal.
För att främja samtalet mellan föräldrar/ vårdnadshavare och barn utanför verksamheten, kan
dokumentation utgöra samtalsunderlaget. Barnens dokumenterade aktiviteter och
vardagsgöromål kan bli ämnen i vilka samtalen kan utgå från. På så sätt blir
föräldrar/vårdnadshavare delaktiga samtalspartners med utgångspunkt i deras barns
förskolevardag.
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För att kunna lägga grunden för ett livslångt lärande så som det står formulerat i Läroplan för
förskola (Lpfö98, rev.2010,s.5) krävs av förskollärare ett medvetet förhållningssätt till
samtalet och lika medvetet införliva ett arbetssätt som erbjuder barn ett samtalsklimat som
främjar deras lärande och utveckling. Samtalet kan därmed positioneras som ett nödvändigt
pedagogiskt inslag i förskolans verksamhet där alla barn och vuxna inkluderas i arbetet som
samtalspartners medan de vuxna ansvarar för samtalets kvalité.
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5 Teoretisk utgångspunkt
Utvecklingspedagogisk teori presenteras i detta avsnitt som teoretisk utgångspunkt för
studien. Utvecklingspedagogik är en förskolepedagogik utvecklad av förskollärare med
utgångspunkt i empirisk forskning. Således förekommer en nära koppling mellan forskning
och pedagogisk praktik. Utvecklingspedagogik kan förstås som ”en pedagogik som kan bidra
till att göra lärande i förskolan möjligt” menar Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson,
2003,s.57). Det utvecklingsarbete jag genomfört tillsammans med förskolebarn kan förstås
som en lärandearena där ett mångsidigt lärande görs möjligt utifrån barns villkor tillsammans
med mig som vägledande vuxen. Med samtalet som utgångspunkt utgör barnens tankar,
erfarenheter och intressen förutsättningen för ett gemensamt skapande av en saga där barns
spontanitet och reflektion ges stort utrymme. Enligt Pramling Samuelsson och Asplund
Carlsson (2003,s.206) förutsätts att barn lär sig att fråga, pröva kvaliteten i sina argument och
ta den andres perspektiv för att deras tankar ska bli synliga för dem och för att de ska kunna
arbeta med sin egen förståelse. Det sker ett samlärande med utgångspunkt i samtal och
kommunikation. Barn ses som lekande och lärande inom den utvecklingspedagogiska teorin
(Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003,s.7) och jag anser att det
utvecklingsarbete som ligger till grund för denna studie kan förstås som barns lärande i lek
med utgångspunkt i kommunikation. Då Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson
(2003,s.190-193) positionerar kommunikation, barns lek och lärande samt lärares
förhållningssätt som centrala inom teorin anser jag att utvecklingspedagogik utgör en väl vald
teoretisk utgångspunkt i relation till studien.

5.1. Utvecklingspedagogisk teori
Kärnan i pedagogiken kan förstås som att de strävansmål som beskrivs i Läroplan för
förskolan (Lpfö98, rev.2010) ligger till grund för det innehåll som barn ska erhålla kunnande
om. Detta under förutsättning att det finns en vägledande förskollärare som på ett lyhört,
utmanande och varierat sätt erbjuder olika lärandesammanhang och möjliggör för barn att
utveckla sitt sätt att tänka om och förstå sitt eget lärande samt olika fenomen (Pramling
Samuelsson och Asplund Carlsson, 2003). Förskollärare kan arbeta med flera olika innehåll
för att möjliggöra barns förståelse för något på ett särskilt sätt (Pramling Samuelsson och
Asplund Carlsson, 2003,s.20). Det krävs därför av förskollärare en medvetenhet om målen
understryker Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003,s.206).

5.1.1 Det lekande lärande barnet
Barn leker och lär samtidigt menar Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003,s.7).
Lek och lärande är integrerade och utgör en helhet i förskolepedagogiken. Dock innebär inte
det att barn spontant själva utvecklas och lär i förskolan (Pramling Samuelsson & Asplund
Carlsson, 2003,s.8). I det avseendet är förskollärares ”målmedvetenhet och följsamhet i barns
värld” en förutsättning. Pedagogiken utgår inte från endera en barninitiering eller en
vuxeninitiering utan det är lärandeobjektet som utgör grunden. Både barn och förskollärare
kan vara den som uppmärksammar det i varje enskild situation. För förskollärare innebär det
emellertid att kunna identifiera lärandeobjekt i barns agerande (leken) och i ett samspel med
dem, utmana och initiera det (Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson, 2003, s.226). Lek
och lärande blir på så sätt en integrerad helhet i förskolans pedagogik.

5.1.2 Tankestruktur
Utvecklingspedagogik har som syfte att utveckla tankestrukturer, en medvetenhet om olika
fenomen i barnens omvärld. Utgångspunkten är barnets intresse som sedan, tillsammans med
förskolläraren i samtal, reflekteras över i relation till innehållet. Det kan förstås som att
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barnen, med vägledning och stöd av förskollärare, lägger märke till sin omvärld, observerar
den, och vidare börja tänka på den, om den och det de iakttar. Detta förväntas sedan av barnen
att utveckla en vidare förståelse för. Sedermera blir detta ett slags grund för fortsatt
kunskapsbyggande (Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson, 2003,s.203). ”Det handlar
alltså i första hand om att lära barn att lära, dvs. hjälpa dem att bli bättre skickade att förstå sin
omvärld” (Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson, 2003,s.203).

5.1.3 Kommunikation
Pedagogiken har en tilltro till språkets möjligheter. Genom språket kan barn vara "delaktiga i
varandras världar” menar Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003,s.58).
Förutsättningar bör ges för att barns värld ska bli synlig för dem själva och för andra. Därav är
förskollärares förmåga att kommunicera med barn och få dem att uttrycka sig på olika sätt
betydelsebärande (Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson, 2003,s.57). Lika väsentligt är
det att förskollärare skapar och fångar situationer som barn kan tänka och tala kring, att få
barn att tänka, reflektera och uttrycka sig, verbalt och på andra sätt samt att ta till vara på
barns idéer understryker Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003,s.58).
I barns lek, när förhandlingar och omförhandlingar sker mellan barnen, är kommunikationen
central menar Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003,s.46,47). I samvaron med
andra barn lär sig barn att vara delaktiga och få bestämma. Regler och turtagning, som
förutsätter kommunikation, är viktiga komponenter i leken. Barn relaterar ofta till erfarenheter
av att bestämma till leksituationer. Detta kan förstås som att lärandeobjektet är demokrati
(delaktighet och inflytande) och lärandets akt är leken (som förutsätter
kommunikationsprocesser).
Barn som kan tala om hur de själva och andra tänker blir bra kunskapare menar Pramling
Samuelsson och Asplund Carlsson (2003,s.206). Barns talande och kommunicerande måste
således ha en central position i både lek och lärande.
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6 Metod
I detta kapitel behandlas val av metod för studien och urval för undersökningsgrupp. Vidare
redovisas genomförande, de forskningsetiska principer som studien utgått från, validitet och
reliabilitet samt analys och bearbetning.
Jag har genomfört ett mindre utvecklingsarbete med intervjuer och observationer som
redskap. Metodologiskt ligger etnografi som forskningsansats nära utvecklingsarbetets
pedagogiska didaktiska forskningsprocess. En kvalitativ etnografisk forskningsansats anser
jag således vara lämplig som metod i relation till det uppsatsproblem jag valt.

6.1 Etnografi som inspiration
En etnografisk studie karakteriseras som fältstudie. Det innebär i praktiken att forskaren under
en längre tid befinner sig i den miljö, på det fält, där något ska studeras. För att erhålla
tillträde till fältet där något ska undersökas, krävs kontakt med så kallade gatekeepers. Det är
betydelsefulla personer som kan möjliggöra inträdet samt likt en grindvakt öppna upp för
ytterligare potentiella forskningsmöjligheter (Kullberg, 2004,s.13). De två förskollärarna som
medverkat i studien har fungerat som mina gatekeepers. De beredde mig tillträde till det fält
som i sammanhanget kan förstås som förskolan, vilket gjorde undersökningen möjlig.
Etnografins huvudsakliga avsikt är, menar Dovemark (2007,s.134) att försöka förstå samt
beskriva andra människors sätt att leva med hänsyn till de olika sociala och kulturella villkor
människorna ingår i. Kullberg (2004,s.12) menar i sammanhanget att etnografens uppgift är
att eftersträva förståelse för människors tankar och uppfattningar om fenomen i människans
omvärld. Med inspiration från etnografin bygger denna studie på en egen tolkning då den
utgår från en miljö som representeras av människor i samspel inom ramen för ett gemensamt
projekt.
Observation som instrument för att samla in data, menar Kullberg (2004,s.91), sker utifrån
etnografens olika grad av deltagande. Fullständig deltagare, deltagare-observatör, observatördeltagare samt fullständig observatör är benämningar på olika forskarroller inom etnografin.
Under utvecklingsarbetet antog jag rollen som deltagande observatör vilken Kullberg
beskriver som innehavare av två ”roller” utförande två uppdrag samtidigt. Som ansvarig för
utvecklingsarbetet har jag varit verksam i aktiviteten på fältet samtidigt som jag ansvarat för
att samla data.

6.1.1 Utvecklingsarbete
Rönnerman (1998,s.21) beskriver utvecklingsarbete som ett förändringsarbete och en möjlig
väg för skolutveckling. Inom förskolans verksamhet kan den egna praktikens frågor ligga till
grund för ett sådant slags arbete. Med utgångspunkt i ett reellt problem, som lärarna
gemensamt identifierar, planerar och genomför lärarna själva förändringsarbetet.
Målet är att förstå de problem som urskilts och vidare formulera en plan som fokuserar ett
förfaringssätt som kan mynna ut i en förbättring av situationen. Rönnerman (1998,s.80) menar
att specifika frågor som, vad ska utvecklas, varför ska detta utvecklas och hur ska arbetet
genomföras, kan fungera som vägledning under utformandet av planen samt hur
utvecklingsarbetet i praktiken ska realiseras. I sammanhanget kan det vara av värde, menar
Rönnerman (1998,s.21), att ta del av aktuell litteratur samt forskningsartiklar.
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Arbetet i praktiken genomförs när planen formats. Under arbetets gång införskaffas data
genom observationer, analyser av dokumentation samt intervjuer för att få vetskap om hur
projektet fortlöper. Insamlad data utgör underlaget för reflektion och utvärdering kring
arbetets resultat vilket sedermera kan bilda en utgångspunkt för kommande utveckling
(Rönnerman, 1998,s.84).

6.1.2 Intervju
Kvalitativa intervjuer som datainsamlingsmetod har under utvecklingsarbetet genomförts.
Kihlström (2007s.48) beskriver kvalitativ intervju som ett samtal med ett bestämt fokus,
intervjuaren söker information om något specifikt. I en intervju är det respondentens
uppfattningar och upplevelser som är intressanta. Det är dennes utsagor om det fenomen som
studeras som står i centrum och därför bör intervjuarens förförståelse samt värderingar
åsidosättas i sammanhanget.
Skillnader i struktureringsgraden kan förstås som karakteristiskt för olika intervjuformer
(Lantz, 1993,s.17). Den kvalitativa intervjun, som utgår från frågor som har svag struktur där
respondentens tankar föranleder följdfrågorna och inte utgår från en förutbestämd ordning
benämns som ”öppna frågor” (Kihlström, 2007s.49). I en öppen intervju menar Lantz (1993,
s.17) kan respondenten fritt beskriva hur ett fenomen tolkas, resonera med sig själv i sökandet
efter beskrivningar av sammanhang som denne anser vara betydande för redogörelser av
fenomenet samt få delge sin bild av verkligheten. Denna form av intervju bringar information,
data, som ökar förståelsen av ”människors subjektiva erfarenheter”.

6.1.3 Observation
Observationer kan vara av varierande beskaffenhet samt utföras på olika sätt menar Kihlström
(2007,s.30). Löpande protokoll innebär att observatören antecknar, det denne ser, i korta
beskrivningar. Observationer som har för avsikt att utföras utifrån något som på förhand
bestämts, är av mer strukturerad art.
Avsikten med observationer är bland annat, enligt Kihlström (2007,s.37), att lära sig att se
med nya ögon och vidare förstå det som sker. I observationsförfarandet ingår därför tolkning
samt analys av materialet samt jämförelse med aktuell forskning som berör området.

6.2 Urval
Inför studien, med utgångspunkt i ett mindre utvecklingsarbete, tog jag kontakt med en
förskola i Västsverige. Efter ett informerande telefonsamtal kring arbetet samt ett
informationsmöte med de berörda på förskolans avdelning Globen, gav samtliga
yrkesverksamma sitt samtycke till utvecklingsarbetet.
På Globen är 22 barn mellan 3-4 år inskrivna. Fem kvinnor med olika utbildnings- och
yrkeserfarenhet arbetar på avdelningen. Efter att ha påvisat intresse för studien samt en vilja
att medverka i projektet utsågs förskollärarna Maja och Barbro till observatörer av
utvecklingsarbetet samt respondenter vid två individuella intervjuer.
Ett beslut taget av förskollärarna och mig, fastställde att avdelningens tio fyraåringar skulle
delta i utvecklingsarbetet. Antalet reducerades till åtta barn då två av dem hade ett
förskoleschema som inte överensstämde med arbetets schema. Tre av fyraåringarnas
föräldrar/vårdnadshavare tillfrågades om medgivande till en viss medverkan i
utvecklingsarbetet. Under arbetets gång skulle de tillsammans med sina barn vid ett flertal
tillfällen samtala om projektet med utgångspunkt i gemensam läsning i en bok.
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Kommunicera-mera-boken skulle komma att innehålla löpande dokumentation av
sagoprojektet. Föräldrar/vårdnadshavare och barn uppmuntrades att skriva ned vad de
samtalat om, hur samtalet löpt eller/och teckna i boken. Boken skulle under hela
utvecklingsarbetet pendla mellan hem och förskola. De tillfrågade gav sitt samtycke.

6.3 Genomförande
Intervjuer med förskollärarna innan projektet
Innan utvecklingsarbetets start höll jag två individuella intervjuer med två förskollärare, Maja
och Barbro. Min intention med intervjuerna var att erhålla en förståelse för förskollärarnas
föreställningar kring samtalets funktion i verksamheten innan utvecklingsarbetet.
Intervjufrågorna följde en på förhand sammanställd manual, författad av mig och granskad av
handledare innan tillämpning. Respondenternas upplevelse av ett bestämt fenomen åsyftades
undersökas därav ett antal i förväg utsedda frågor. Förskollärarna fick inte ta del av frågorna
innan intervjutillfället. Respondenterna gavs utrymme att under intervjun utveckla sina tankar
och uppfattningar kring frågorna och följdfrågor konstruerades successivt beroende på den
tillfrågades svar. Varje session varade i 40 minuter och togs upp med en diktafon.
Intervjuerna transkriberades inom ett dygn.

Utvecklingsarbetet
Med utgångspunkt i samtal och en sagomatta ämnade jag tillsammans med en grupp barn
skapa en saga. Sagoprojektet skulle pågå i cirka fyra veckor. Avdelningens tio fyraåringar
tillfrågades och samtyckte att delta i projektet. Dock förmodades utvecklingsarbetet beröra
alla barn på avdelningen varpå missivbrev (Bilaga 1,2 och 3) av olika karaktär överlämnades
till alla föräldrar/vårdnadshavare. Alla godkände projektet med dess förfarande samt de etiska
principer som står utställda i nämnda brev.
Sagoprojektet löpte över fyra veckor och barngruppen träffades vid sex tillfällen under
nämnda tidsperiod i ett för ändamålet avsatt rum. Som flest deltog sex barn vid en och samma
session och det minsta antalet barn vid ett och samma tillfälle var fem. Varje samtalssession,
som tog ca en timme, togs upp på band vilket transkriberades efter ett dygn. Jag ledde
projektet och en av förskollärarna deltog vid varje session som observatör.
I initialskedet av utvecklingsarbetet fick barnen lära känna det didaktiska materialet som
sagomattan utgjorde samt träffa den figur som blev upptakten till vår saga. Figuren var gjord
av naturmaterial då avdelningens övergripande tema under terminen var Färg och Form med
utgångspunkt i naturen. Barnen skapade egna figurer av material som vi tillsammans samlade
under en skogsutflykt.
Sagans tillkomst skedde sedan utifrån ett gemensamt samtal där jag som ledare av projektet
ställde öppna frågor och lät barnens initiativ och engagemang styra sagans framväxt. Ibland
fanns hos mig en plan men den förkastade jag oftast då barnen drev sagans händelser ”åt ett
annat håll”. Vid ett par tillfällen ville barnen utforska andra platser på den egna avdelningen,
grannavdelningen samt gymnastiksalen. Då ”gick sagan iväg” och fortsatte på nämnda platser
för att sedan återkomma till och avslutas vid sagomattan. Under fem sessioner skapades
”Sagan om den magiska stenen” och det transkriberade materialet, dokumentationen av
projektet samt fotografier under sessionerna resulterade i en bok (Bilaga 4).
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Förskollärarna som observatörer
Vid varje projekttillfälle deltog en av de två förskollärarna i egenskap av observatör. Maja var
närvarande under de två första samtalstillfällena samt det sista medan Barbro närvarade som
observatör under de två sessionerna däremellan. Inför utvecklingsarbetet erhöll de av mig var
sin anteckningsbok för att dokumentera det de erfor under projektet med fokus på samtalet
som pedagogiskt verktyg. Förskollärarna nyttjade det slags observationsförfarande som
beskrivs som mer strukturerat då föremålet för undersökningen på förhand var bestämt. Vid
ett par tillfällen fotograferade förskollärarna barnen och mig under arbetet. Efter varje
samtalssession med barnen, utom efter respektive förskollärares sista observationstillfälle,
samtalade vi i avskildhet om sagoprojektet för dagen. Under tio minuter delgav förskolläraren
mig sina reflektioner och kommentarer gällande samtalssessionerna. Jag hade också möjlighet
att svara på eventuella frågor. Samtalen nedtecknades av mig.

Intervjuer med förskollärarna efter projektet
Efter det sista projekttillfället höll jag en intervju med respektive förskollärare. Avsikten var
att erhålla en förståelse för förskollärarnas föreställningar om samtalet efter
utvecklingsarbetet. Efter Majas tredje observationstillfälle och Barbros andra, genomförde jag
intervjuerna. Respondenternas svar grundade sig på de observationer de genomfört under
sagoprojektet. Intervjuerna varade i ca 30 minuter och togs upp med en diktafon. Materialet
transkriberades inom ett dygn.

Dokumentation av utvecklingsarbetet
Efter varje samtalssession med barnen dokumenterade jag sagoprojektets framåtskridande i
skrift. Texterna placerades på väggen i det rum projektet var aktivt. Med skriftlig
dokumentation samt förskollärarnas fotografier av barnen och mig i aktion önskade jag
synliggöra projektets förlopp för barn, föräldrar och lärare.

Kommunicera- mera-boken
Tre av barnens föräldrar/vårdnadshavare erhöll, efter överenskommelse, en bok,
”kommunicera-mera-boken”. I boken dokumenterades sagoprojektet vilket gjordes efter varje
projekttillfälle då jag först transkriberade inspelat material på datorn och sedan klistrade in
texten i respektive bok. Dokumentationen belyste vad vi i projektet gjort samt sådant som
varje barn hade funderat över, sagt eller gjort. Därefter fick boken följa med barnen hem.
Boken, som är ett enkelt häfte, pendlade sedan regelbundet mellan förskola och hem.
Avsikten med kommunicera-mera-boken var att barn och föräldrar/vårdnadshavare skulle
inspireras att samtala. Dokumentationen av sagoprojektet kunde i sammanhanget fungera som
samtalsunderlag. I häftet bereddes dessutom utrymme för föräldrar/vårdnadshavare att
kortfattat återge de samtal som förekom tillsammans med barnen, kommentera eller ställa
frågor kring projektet samt för barnets egna funderingar och illustrationer.

Avslutning
Vid det femte projekttillfället avslutades sagoprojektet. Ett sista samtal kring sagoprojektet
fick representera det sista tillfället för skapandet av vår saga. Sagan fick ett slut och figurerna
som barnen tillverkade i början av utvecklingsarbetet ställdes på hyllan för att kunna beskådas
av alla. Dock träffades vi ytterligare en gång till för att läsa den saga som vi tillsammans
skapat. All dokumentation, med utgångspunkt i det transkriberade materialet från alla
samtalssessioner samt förskollärarnas fotografier, resulterade i läseboken ”Sagan om den
magiska stenen”. Tillsammans läste vi vår saga liggandes på sagomattan. Därefter läste jag
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boken för alla barnen på avdelningen under en gemensam samling. Boken finns nu på
avdelningen Globen fullt tillgänglig för alla att läsa.

6.4 Forskningsetiska principer
För forskning inom lärarutbildningen finns, av Humanistisk-samhällsvetenskapliga
forskningsråden, ett antal principer antagna (Björkdahl Ordell, 2007,s.26). Dessa principer
fungerar som normer för förhållandet mellan forskare (forskningskravet) och
undersökningsdeltagare (individskyddskravet) samt för att vägleda den enskilde forskaren vid
planering av projekt (Vetenskapsrådet, 2002).

Fyra huvudkrav
Det grundläggande individskyddskravet kan åskådliggöras i fyra allmänna huvudkrav som
forskare nödsakas förhålla sig till. Dessa framgår i Forskningsetiska principer inom
humanistisk – samhällsvetenskaplig forskning, Vetenskapsrådet, www.vr.se, 2002.
Informationskravet: Informationskravet innebär att forskaren skall informera
uppgiftslämnare/undersökningsdeltagare om det forskningsprojekt som skall utföras och vilka
uppgifter de har i studien samt vilka villkor som gäller för deras medverkan (Vetenskapsrådet,
2002,s.7). I de missivbrev som utsändes till föräldrar/vårdnadshavare beskrevs
forskningssyftet, vad utvecklingsarbetet kommer att behandla samt etiska principer och vad
det i sin tur innebär för föräldrar/ vårdnadshavare och barn. De medverkande förskollärarna
erhöll muntlig information om utvecklingsarbetets innehåll, förfarande och vad deras direkta
involvering innebar. Barnen på avdelningen blev på samma sätt informerade under en
samlingssession.
Samtyckeskravet: Samtyckeskravet innebär att alla deltagare i undersökningen har rätt att
själva bestämma över sin medverkan. De medverkande har rätt att självständigt bestämma
om, hur länge och på vilka villkor de ska delta. De medverkande kan när som helst under
projektets förlopp avstå från vidare delaktighet (Vetenskapsrådet, 2002,s.9). Missivbreven
utgjorde en möjlighet för föräldrar/vårdnadshavare att välja huruvida deras barn skulle få
delta i projektet eller ej samt om de själva önskade vara delaktiga eller inte.
Konfidentialitetskravet: Frågan om konfidentialitet har en nära förbindelse med frågan om
offentlighet och sekretess (Vetenskapsrådet, 2002,s.12). För att undvika identifikation och
säkerställa deltagarnas anonymitet är respondenternas, barnens och
föräldrars/vårdnadshavares namn fingerade. Inte heller förskolans namn eller dess geografiska
placering deklareras på grund av samma anledning som ovan. För att säkerställa
respondenternas anonymitet har jag uteslutit att presentera specifika uttal, återkommande
uttryck och dialekter i examensarbetets intervjucitat. Alla uppgifter som berör projektet
förvaras på ett sätt som gör att obehöriga ej kan ta del av dem. De medverkande informerades
i utvecklingsarbetets initialskede att det slutgiltiga examensarbetet är en offentlig handling
som alla kan ta del av.
Nyttjandekravet: Nyttjandekravet innebär att de uppgifter som under forskningsperioden
samlas in endast får användas för forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2002,s.12). I
missivbreven informeras deltagarna om att insamlad data kommer att förstöras när
examensarbetet är avslutat. Förskollärarna informerades i ett initialskede om detsamma.
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6.5 Validitet och reliabilitet
Studien är empiriskt grundad med avsikt att analysera och beskriva två förskollärares utsagor
vid ett antal intervjusessioner, hur ett utvecklingsarbete med fokus på samtalet och
interaktionen mellan barn och mellan barn och vuxen förlöpt samt föräldrars/vårdnadshavares
föreställningar om en kommunicera-mera-bok. För att kunna verifiera den
kunskapsproduktion som presenteras i denna rapport är det väsentligt att diskutera studiens
validitet och reliabilitet. Kihlström (2007,s.231) förklarar begreppet validitet som studiens
giltighet, att studera det man har för avsikt att studera. Begreppet reliabilitet beskrivs som
resultatets trovärdighet eller tillförlitlighet.
Dovemark (2007,s.150) beskriver ett verifieringsförfarande med utgångspunkt i tre sätt att se
på validitet. De tre aspekterna representeras av hantverksskicklighet, kommunikativ validitet
samt pragmatisk validitet.
Hantverksskicklighet handlar om forskaren som person och möjligheten att under hela
forskningsprocessen kritiskt bedöma empirisk data och de analyser som utvecklas samt att
teoretiskt reflektera över insamlat material (Dovemark, 2007,s.151). Under
utvecklingsarbetet, i inledningsskedet samt efter avslutat projektarbete, genomfördes
intervjuer med två förskollärare. Under intervjuerna sammanfattade jag vid ett flertal tillfällen
det respondenten förmedlat och frågade därefter den intervjuade om jag uppfattat svaret
korrekt eller om denne ville korrigera något uttalande eller be mig om förtydliganden.
Förfarandet kan förstås som, enligt Lantz (1993,s.74), en form av interbedömarreliabilitet. Det
är betydelsebärande att respondenten upplever sig förstådd av intervjuaren och vidare uppfatta
att intervjuarens sammanfattning av det som uttalats speglar det egna tänkandet.
Tillförlitligheten beror på ”intervjuarens förmåga att betrakta fenomenet ur respondentens
perspektiv och på empatisk väg fånga den mening intervjupersonen ger fenomenet”.
Intervjuerna med förskollärarna togs upp med diktafon och transkriberades efter ett dygn
vilket resulterade i fullständiga utskrifter av respondenternas utsagor. Sagoprojektet med
barnen behandlades på samma sätt. Vid varje tillfälle togs samtalen upp med diktafon för att
transkriberas direkt efter varje session. Denna insamling av uppgifter möjliggjorde en
granskning av empiriska data över tid vilket möjliggjort ett flertal genomläsningar. Likaså har
jag reflekterat över insamlad information i relation till studiens syfte samt teoretiserat den
kunskap som framställts med aktuell forskningslitteratur som fond.
Kommunikativ validitet innebär enligt Dovemark (2007,s.150) att studiens prövas i dialog
med andra för att pröva dess trovärdighet. Validiteten kan även stärkas genom att studien
läses, granskas och diskuteras av andra, under forskningsprocessen och när studien är
färdigställd (Dovemark, 2007,s.151). Utvecklingsarbetet har kontinuerligt genomgått kritisk
läsning av en handledare. Det färdigställda arbetet läses av studiekamrater vilka i egenskap av
opponenter granskar den framlagda studien med fokus på studiens syfte och de
undersökningsfrågor som ges uttryck för i arbetet.
Dovemark (2007,s.151) beskriver den tredje aspekten i sammanhanget, pragmatisk validitet, i
termer av studiens trovärdighet i relation till den kunskap som producerats, det vill säga,
upplever kollegor och/eller studenter ett igenkännande. Utvecklingsarbetet som slutligen
diskuteras i en ventilering beskrivs av Dimenäs (2007,s.242) som en akademisk diskussion
där slutsatserna av en undersökning granskas utifrån en vetenskaplig argumentation. Studiens
pragmatiska validitet diskuteras under ventilationsförfarandet.

26

Kihlström (2007,s.231) anser även att undersökningsinstrumenten bör vara väl utprövade
inför undersökningen. En ökad giltighet kan erhållas om en vetenskapligt skolad person tar
del av de redskap som är aktuella i sammanhanget och eventuellt ger förslag på förbättringar.
Inför utvecklingsarbetet granskades intervjumanualen samt den första transkriberade intervjun
av min handledare. Detta för att för att få en uppfattning om frågornas och följdfrågornas
relevans i relation till studiens syfte och möjliga utvecklande alternativ.
I sammanhanget är det väsentligt att belysa studiens validitet och reliabilitet med
utgångspunkt i resultatredovisningen. Resultatet bör åskådliggöra både det som talar för och
det som talar emot det som ska belysas (Malmqvist, 2007,s.125).

6.6 Analys och bearbetning
Avsikten med analys och bearbetning av insamlad data menar Malmqvist (2007,s.124) är att
göra undersökningen med dess resultat begriplig, det vill säga kommunicerbar, i relation till
studiens syfte.
Malmqvist (2007,s.124) refererar till Holme och Solvang (1997) som beskriver två olika
utgångspunkter för analysarbetet. Med en helhetsanalys som förutsättning rör sig forskaren
från ett översiktligt perspektiv av insamlad data till, av forskaren utvalda, centrala teman som
fokuseras och belyses. Den andra utgångspunkten som Holme och Solvang (1997) framställer
fokuserar på enskilda utsagor och/eller stickord vilka forskaren utgår ifrån för att bilda sig en
förståelse för de insamlade uppgifterna (Malmqvist, 2007,s.124). Dessa två utgångspunkter
kan således förstås som två olika förfaranden. Forskaren angriper sitt material antingen från
helhet till delar eller från delar (detaljer) till helhet. Malmqvist (2007,s.125) menar dock att
båda dessa perspektiv är lika nödvändiga i ett analysarbete.
Malmqvist belyser den tidsmässiga aspekten gällande analysarbetet av utvecklingsarbeten. De
upptäckter forskaren gör kan vara direkt kopplade till något denne prövade vid en särskild
tidpunkt. Utvecklingsarbetet som beskrivs i denna rapport, har utförts vid olika tidpunkter
över tid och har därmed krävt en tidsmässig sortering av uppgifterna. De transkriberade
intervjuerna med förskollärarna har delats upp i ett innan utvecklingsarbetet och ett efter
detsamma. Detta för att möjliggöra det Malmqvist nämner kring nya upptäckter som kan
sammankopplas till en viss tidpunkt i utvecklingsarbetet.
Med utgångspunkt i fullständiga utskrifter från studiens inspelade intervjuer har jag därefter
vid upprepade genomläsningar sökt efter mönster, vilket Kihlström (2007,s.162) beskriver
som att leta efter innebörder i respondenternas utsagor. Dessa innebörder har jag sedan
inordnat i ett kategoreringssystem med olika begrepp eller frågeställningar som tema och/eller
rubriker. Detta för att som Malmqvist (2007,s.127) betonar, kunna förstå hur delarna i denna
gruppering förhåller sig till varandra och vidare ses och förstås i relation till den helhet de
tillsammans bildar.
Samtalen med barnen under samtliga projekttillfällen togs upp med diktafon vilka
transkriberades och inordnades på samma sätt som intervjuerna (det vill säga att data
grupperades i delar under sammanfattade namn/rubriker). De medverkande
föräldrarnas/vårdnadshavares nedtecknade kommentarer i kommunicera-mera-böckerna, har
i inledningsskedet av analysen även de grupperats under olika rubriker. Sedermera har jag i
materialet kunnat urskilja ett mönster och formulera en sammanfattning som beskriver
föräldrarnas uppfattningar om boken som ett samtalsverktyg. Det sammantagna analysarbete
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jag utfört kan förstås som den växling mellan de olika perspektiven som Malmqvist
(2007,s.125) beskriver som ”nödvändiga”.

28

7. Resultat
Resultatet omfattar sex avsnitt. 1. Förskollärarnas föreställningar angående samtalet som
pedagogiskt verktyg innan utvecklingsarbetet. I avsnittet redovisas förskollärarnas
upplevelser kring syftet med samtalet, deras syn på samtalet som pedagogiskt verktyg, barns
inflytande och delaktighet samt barns lärande i relation till samtalet. 2. Utvecklingsarbetet
med barnen. I denna del redogörs för utvalda delar av utvecklingsarbetet med fokus på barns
inflytande och delaktighet samt barns lärande. 3. Förskollärarnas föreställningar gällande
samtalet som pedagogiskt verktyg och det didaktiska materialet efter utvecklingsarbetet. I
detta avsnitt redogörs för förskollärarnas uttalanden efter utvecklingsarbetets genomförande
samt eventuella förändringar i deras uppfattningar kring samtalet som pedagogiskt verktyg. 4.
Utvecklingsarbetets produkt. I avsnittet informeras kort om utvecklingsarbetets konkreta
slutprodukt. 5. Föräldrars/vårdnadshavares inställning till kommunicera-mera-boken som
samtalsverktyg. I detta avsnitt belyses de åsikter som föräldrar/vårdnadshavare ger uttryck för
kring kommunicera-mera-bokens funktion. 6. Sammanfattning. Avsnittet beskriver
sammanfattande de förändringar som kan urskiljas i förskollärarnas uttalanden kring samtalet
som pedagogiskt verktyg.
De förekommande citaten i kapitlet förtydligar förskollärarnas utsagor samt illustrerar
relevanta aspekter i sammanhanget. Långa citat som har förkortats till förmån för ökad
läsbarhet har markerats med tecknet //.

7.1 Förskollärarnas föreställningar angående samtalet som
pedagogiskt verktyg innan utvecklingsarbetet
I detta avsnitt belyses förskollärarnas föreställningar kring syftet med samtalet, deras syn på
samtalet som pedagogiskt verktyg, barns inflytande och delaktighet samt barns lärande med
utgångspunkt i samtalet som verktyg i förskolans verksamhet innan utvecklingsarbetet.

7.1.1 Syftet med samtalet
Båda förskollärarna upplever att syftet med samtalet, både det enskilda samtalet och det
samtal som förekommer i grupp, är att barnen ska få mycket språk i sin vardag. Barnen får i
olika samtalssammanhang tillfälle att sätta ord på sina tankar och känslor vilket möjliggör för
dem att utveckla sitt språk och sitt ordförråd.
Man vill jobba språkutvecklande med barnen på förskolan för att… dels har vi det i läroplanen
och dels vet man att det är ett viktigt redskap. Barn som inte har språk… de får det väldigt
jobbigt (Barbro).

De båda förskollärarna finner att samtalet dessutom har som syfte att i samlingar och i olika
temaaktiviteter få barnen att lyssna på något som förskollärarna på förhand bestämt ska
belysas. Barnens intresse samt nyfikenhet kan väckas med utgångspunkt i samtalet.

7.1.2 Förskollärarnas syn på samtalet som pedagogiskt verktyg
Tillämpningen av samtalet som pedagogiskt verktyg förutsätter att storleken på barngruppen
inte är för stor menar de båda förskollärarna. Ett litet antal barn i en grupp gör det möjligt för
dem som lärare att lyssna till alla barns idéer och funderingar och respondera. Innehållet i
dessa samtal kan sedan utgöra underlaget i en förskoleundervisning.
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Förskollärarna anser vidare att det är viktigt att följa upp barnens intressen och utveckla det
genom samtal, utgå från litteratur, teckna, arbeta i olika material och projekt. Detta för att de
vuxna i verksamheten ska få en inblick i barnens värld. Dock upplever förskollärarna att detta
är svårt att realisera i praktiken.
Man hinner inte med att se och lyssna till alla barnen. // För det är något annat som kommer i
vägen (Barbro).
När man är flera (barn) då kommer det andra barn och deras uppmärksamhet och då är det… då
kanske man tappar fokus och så är man… liksom… känner man sig lite så här att… ja då svarar
man där och så ska man försöka ta den andra liksom (Maja).

Citaten illustrerar förskollärarnas upplevelse av att barngruppen oftast är för stor och att
verksamheten består av många avbrott under en dag vilket försvårar uppföljning av samtalen
med barnen på förskolan.
Förskollärarna uttrycker att det är väsentligt att som vuxen samtalspartner visa intresse och
verkligen lyssna till vad barnet säger och vill förmedla. Maja menar att följdfrågor är ett
konstruktivt redskap i sammanhanget för att förlänga och utveckla samtalet. I praktiken
upplever hon dock en osäkerhet då hon anser det svårt att finna frågor som får samtalet att
fortlöpa.
Det är viktigt att man är närvarande så att barnen känner det… och att man är engagerad. Att
man möter deras frågor… och funderingar… försöker lyssna in och inte komma med färdiga
svar. // Man kan ju prata… man kan samtal men… hur gör jag för att komma vidare? (Maja).

Båda förskollärarna understryker vikten av den vuxnes genuina engagemang i samtalet med
barn för att främja samtalet och barns lust att kommunicera.

7.1.3. Barns inflytande och delaktighet
Alla barn ges utrymme och möjlighet att uttrycka sig när samtalen förekommer i en liten
barngrupp anser de båda förskollärarna. I sådana sammanhang kan barnens intressen och
funderingar utgöra innehållet i samtalen. Samtal i den stora gruppen kräver en mer styrande
roll av förskollärarna, där barnen inte släpps in i samtalet på samma sätt. I små samtalsgrupper
orkar dessutom barnen lyssna på och vänta in varandra.
Samtalen förs på barnens villkor… barnen väntar på sin tur och lyssnar på varandra när de
pratar… alla kan komma till tals (Maja).

Barnen utövar inflytande och är delaktiga när förändringar ska genomföras i verksamhetens
miljö3 menar förskollärarna. I det gemensamma samtalet ges då barnen utrymme att komma
med förslag på de ändringar som ligger i deras intresse samt att uttrycka idéer kring
exempelvis ett rums nya funktion. Genom samtalet, ges då barnen inflytande över sin egen
vardag och den miljö de dagligen vistas i.
Förskollärarna upplever att de vardagssamtal som förekommer på förskolan ofta kretsar kring
barnens intressen, funderingar, tankar och känslor. Innehållet i samtalen är då något som
barnen till viss del äger inflytande över menar de.
Vid maten försöker jag hela tiden att dels fråga barnen mycket… vad de gjort ute… och så
kanske de berättar någonting och så bygger man vidare på det… och vad man gjort hemma
3

Avdelningen hade under terminen för avsikt att tillsammans med barnen förändra ”Dockvrån”.
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kanske. // Om jag hör att de säger någonting så ställer jag frågor… vad säger du, vad är det där
för en figur, eller har du en sån hemma, har du sett honom på film? (Barbro).

Maja menar att barns inflytande och delaktighet i samtal bör präglas av att den vuxne ger
barnen tid till att säga det de behöver och vill säga. Vidare är det viktigt att förskolläraren
lyssnar in det/de barn som inte automatiskt tar samtalsutrymme.
I relation till verksamhetsplaneringarna uttrycker båda förskollärarna ett slags ambivalens när
det gäller barnens inflytande och delaktighet.
När man läser det (i utbildningen och i Lyssnandets pedagogik) så kanske man ska börja… i den
andra änden… liksom… att man intervjuar barnen och att där får man lyssna in temat. Men så är
det inte… så gör vi inte… vi sätter ju temat. // För att det ska bli…en fungerande verksamhet
tror jag…annars blir det nog lätt att… ja…vi kanske skulle göra det här…och det där kanske.
Men har man en ram… däri kan man fylla… den tavlan kan man ju fylla på olika sätt. Så… ja…
annars blir det lätt… då det blir liksom… mycket prat kanske (Maja).
//Och då…ibland kan jag känna att då blir jag lite besviken kanske…att jag tänker att jag kanske
har tänkt ut nånting och så blev det inte som jag hade tänkt eller…och då tror jag att det är jag
som…det är jag som…inte kan detta (Barbro).

Tema och andra aktiviteter borde utgå mer från barnens intresse menar Maja, samtidigt som
hon uttrycker ett behov av att formulera ett övergripande tema, ”en ram” för att den
pedagogiska verksamheten ska fungera. Barbro uttrycker en osäkerhet att frångå planeringen
då hon ifrågasätter sin personliga kompetens när aktiviteter utfaller på annat sätt än utifrån det
förutbestämda.

7.1.4. Barns lärande
Förskollärarna anser att barnens språk utvecklas i olika samtalsaktiviteter där de får samtala
mycket och ta del av andra barns erfarenheter och åsikter. Barnen utvecklar sin förmåga att
berätta och argumentera, de lär sig att lyssna på varandra samt att ge respons och själva
erhålla respons. Förskollärarna anser att barnen även lär sig meningsbyggnad samt får ett
utökat ordförråd i olika samtalssammanhang.
När man pratar och samtalar mycket med dem (barnen)… får de större ordförråd… de lyssnar ju
inte bara på mig som vuxen utan det är ju barnen också… de lyssnar på varandra och pratar med
varandra (Maja).

I olika former av samtal lär sig barnen nya ord och begrepp. Barbro uttrycker att det är
betydelsebärande att som förskollärare inneha god språkkompetens så kommunikationen med
barnen präglas av ett rikt och varierande språk. Maja menar att barnen lär utifrån samtalet när
barn och vuxna tillsammans söker sig fram till olika slutsatser samt när den vuxne i samtalet
kontinuerligt gör återkopplingar till tidigare samtal och samtalsinnehåll.
Att jag som pedagog är medundersökande… att jag är där och utforskar också… så att man
tillsammans kommer fram till…(något)… och att man feedbackar tillbaka… hur var det eller hur
blev det. Det tror jag är en del i lärandet (Maja).

Båda förskollärarna uttrycker att lärandefrämjande samtal är avhängigt den vuxnes förmåga
att med barnen samtala mycket och ofta utifrån ett medvetet språkbruk.
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7.2 Utvecklingsarbetet med barnen
Avsnittet som följer fokuserar barnens inflytande och delaktighet samt barns lärande med
utgångspunkt i samtalet.

7.2.1 Inflytande och delaktighet
I detta avsnitt fokuseras barnens inflytande och delaktighet med utgångspunkt i åtta teman.
Barnen definierar utvecklingsarbetets material, barnens förslag som utgångspunkt i
utvecklingsarbetet, att skapa i egen takt och utifrån egna villkor, tillsammans samtala fram en
saga, sagan är ”mobil”, samtalsledarens flexibilitet, deltagande på egna villkor samt samtalet
är överordnat sagan.

Barnen definierar utvecklingsarbetets material
Under sagoprojektet får barnen tillsammans undersöka det didaktiska material som används.
Barnen är aktiva utforskare och tar individuella initiativ i undersökandet. Jag antar rollen som
medforskare där jag med utgångspunkt i öppna frågor möjliggör för barnen att själva
formulera vad materialet är och kan vara.
”Vad är det för något”, frågar jag.
”Det är en filt. En blå filt”, säger Einar.
”Den kan man gömma sig under” säger Oskar. Alla barn kryper in under filten.
”Men den är ju grön”, utbrister Einar när han ser undersidan.
Vi vänder på den.
”Vatten”, säger Oskar och följer med handen längs det blå på filten.
”Mer vatten” säger Einar och pekar på det blå.
”Asfalt” säger Einar och känner med händerna på det grå fältet (Det första projekttillfället,
14/11).

En figur som kan vara med i sagoprojektet är på förhand konstruerad av mig. Den är gömd
och barnen och jag inleder ett sökande. Ester tar tidigt initiativet och riktar gruppens
uppmärksamhet samt sagans händelseutveckling när hon stannar upp och säger att hon hör
något. Situationen gör det möjligt för Ester att styra sagan, dess innehåll samt gruppens
uppmärksamhet. Hon bestämmer också att det vi letar efter har en alldeles särskild egenskap
när hon säger att hon hör någon sjunga.
”Jag hör något, säger Ester, det är någon som sjunger” (Det första projekttillfället, 14/11).

De andra barnen och jag bekräftar Esters initiativ genom att följa efter henne i letandet.

Barnens förslag som utgångspunkt i utvecklingsarbetet
Med utgångspunkt i barnens upplevelser kring figuren erhåller den en karaktär. I det
gemensamma upptäckandet kommer alla till tals där lyssnandet är centralt. Samtalet kring
figuren gör det möjligt för barnen att få vara med och bestämma sagans form och innehåll. Jag
anlägger med figuren en potentiell inledning av sagan som samtidigt är helt möjlig att
förändra. I sagoprojektet är det en förutsättning för barnens erhållande av inflytande samt
delaktighet.
Samtidigt som jag i sagoprojektet ibland riktar samtalet mot något specifikt inviteras barnen
att bestämma och vidare i handling utföra det som de tagit beslut kring. Barnen får utrymme
att komma med förslag hur vi ska kunna gå till väga för att lösa gemensamma problem. Vid
ett tillfälle kommer Einar snabbt med en idé.
”Vad är den gjord av”, frågar jag.
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”Det är sånt man hittar i naturen” säger Einar.
”Hur ska vi kunna skaffa kompisar åt skateboardlarven”, frågar jag.
”Jag vet, vi ska till skogen idag”, säger Einar, ”då kan vi plocka en pinne”.
”Ja”, säger de andra barnen (Det första projekttillfället, 14/11).

De övriga i gruppen bekräftar det genast som ett bra förslag.

Att skapa i egen takt och utifrån egna villkor
Under tillverkningen av figurerna bereds samtalet stor plats. Samtalet kretsar kring barnens
figurer, hur var och en tänker kring de praktiska problem som uppkommer under skapandet,
om figurerna har några namn och vilka egenskaper de eventuellt har. Samtalet har också
formen av information, till exempel när jag förklarar hur limpistolen fungerar. Aktiviteten
erbjuder barnen möjlighet att fritt skapa med material som de själva funnit i skogen, söka
problemlösningar samtidigt som samtalet pågår mellan barnen och mellan mig och barnen.
(Det andra projekttillfället, 14/11).

Tillsammans samtalar vi fram en saga
Barnen får själva välja hur det ska se ut på ”filten” när de, var och en, väljer något ur väskan
(träd, berg) och placerar ut det. Tillsammans skapar de det landskap som kan utgöra basen i
sagoprojektet. Med utgångspunkt i mina öppna frågor och ett gemensamt samtal växer sagan
fram.
”Det var en gång en Skateboardlarv. Som bodde i…”, börjar jag och ställer Skateboardlarven på
”filten”.
”Ett sagoland”, utropar Anton.
”Skateboardlarven kände sig…”, fortsätter jag.
”Ledsen”, säger Anton.
”Ensam”, säger Ester.
(Tystnad)
”Varför kände sig Skateboardlarven ledsen och ensam” frågar jag.
”För det var tråkigt”, säger Oskar.
”Vad var det som var tråkigt”, frågar jag.
”Att den inte hade kompisar”, säger Ivar.
”Skateboardlarven har inga kompisar”, frågar jag.
”Jo. Nu”, utropar Ester (Det tredje projekttillfället, 22/11).

Sagan är ”mobil”
Vid ett projekttillfälle försvinner den magiska stenen och jag frågar barnen vad som hänt med
den. Oskar säger att någon har tagit den och alla barnen ropar med förställda röster att ingen
av dem har tagit stenen. Barnen markerar på det sättet att Oskars ide godtas och vidare ligger
till grund för sagans nya riktning. Barnen, och deras figurer, kommer med många olika förslag
på var den magiska stenen kan vara någonstans. Samtalet resulterar i att barnen, figurerna och
jag förflyttar oss i sökandet efter den magiska stenen. Vi letar på barnens föreslagna platser,
det vill säga i de olika rummen på den egna avdelningen Globen samt på grannavdelningen
Stjärnan. Således har barnen inflytande över sagans innehåll samt händelseutveckling och får
vara med att utföra det de har bestämt.

Samtalsledarens flexibilitet
Med fokus på samtalet, barns inflytande och delaktighet är det väsentligt att (för mig) som
samtalsledare/ledare av ett projekt avsäga sig bestämmanderätten. Det innebär att vara
flexibel för det som i stunden sker, att ge utrymme för barnens spontanitet och att släppa in
barnen i samtalet och själv släppa kontrollen. Under projektet har jag vid några tillfällen en
tanke med sagan och alternativa händelseutvecklingar. Inför ett av dessa tillfällen klistrade jag
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ögon på den magiska stenen för att presentera en ny egenskap hos den. Dock uttryckte barnen
tydligt att det inte var den riktiga magiska stenen. Sagan utvecklades således utifrån barnens
villkor och inte med utgångspunkt i min plan.

Deltagande på egna villkor
Centralt i projektet är att skapa utrymme för barnen att få delta på egna villkor, på sitt eget sätt
och på annat sätt än de övrigas i gruppen. Ivars gossedjur får vara med under sagoprojektet,
ibland i interaktion med sagans figurer men oftast hållandes i handen. Elin valde att deltaga på
sitt eget sätt.
”Har du något trollerifinger Elvira”, frågar jag.
Elvira skakar på huvudet.
”Har du en… trolleritå”, frågar jag.
Elvira skrattar men skakar på huvudet.
”Hm, kanske en trollerinäsa”, frågar jag.
Elvira skrattar och skakar på huvudet ”en gång hade jag en trolleri… (jag hör inte vad hon säger
men jag förstår att hon menar en trolleristav) men den gick sönder. Den blev ledsen då”, säger
Elvira.
”Oj, gick trolleristaven sönder”, frågar jag.
Elvira nickar.
”Vill du låtsas att du håller i din trolleristav när vi ska trolla upp väskans lock”, frågar jag.
Elvira nickar och höjer handen som om hon håller i något. Hon är med när vi gemensamt ”trollar
upp” väskans lock. (Det femte projekttillfället, 5/12).

Samtalet är överordnat sagan
Eftersom sagoprojektet präglas av samtalet som utgångspunkt är alla samtal värdefulla. Det är
viktigt att kunna frångå projektet ”sagan” och i sammanhanget låta samtalet vara överordnat
det. Tidigare i projektet kom barnen med olika förslag på var vi skulle leta efter den magiska
stenen. När Oskar säger att vi ska leta i gympasalen börjar Elvira tala om för oss att hon går
på gymnastik där, på kvällarna. Hon berättar vad barn och vuxna brukar göra på gymnastiken.
Vi samtalar om den platsen en lång stund innan vi ger oss iväg och letar. I samtalet med barn
kan man som lärare få ta del av barnens erfarenheter och upplevelser av sådant som man inte
skulle få annars. I samtal kan barns erfarenhetsvärld bli tydliggjord.

7.2.2 Barns lärande
I följande avsnitt belyses barnens lärande med utgångspunkt i de samtal som förekommer i
utvecklingsarbetet. Lärandesituationer kring hållbar utveckling, matematik och samarbete
beskrivs.

Hållbar utveckling
Med utgångspunkt i barnens reflektioner kring skräp, då vi i skogen samlar naturmaterial till
sagofigurerna, uppstår ett samtal kring hållbar utveckling. Samtalet kretsar kring vår miljö
och hur vi (människor) bör förhålla oss till naturen för att den ska må så bra som möjligt. I
samtalet söker vi svaret på varför man inte får slänga papper och burkar i skogen.
”För att det är fult” säger ett av barnen.
Ja, så är det”, säger jag.
”Och för att det ska ligga i papperskorgen”, säger ett annat barn.
”Ja, så är det också” säger jag.
”Och djur kan skada sig på vassa burkar och flaskor”, säger ett annat barn i gruppen.
”Människor kan också göra sig illa” säger ett av barnen (Det första projekttillfället, 14/11).
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När jag frågar dem om de har fler svar på frågan svarar samtliga nej. Då berättar jag att
naturen inte kan ta hand om burkar och flaskor, att de är gjorda av ett material som inte kan
brytas ned (till jord) utan ligger kvar i skogen. Ett lärande kring miljövård och hållbar
utveckling kan urskiljas i situationen. Kunskapen manifesteras när barnen ber om att få plocka
med sig det skräp vi hittar för att slänga det i papperskorgen på förskolan för att ”naturen ska
få må bra”. Dessutom erhåller barnen ny förståelse för ord samt begrepp i samtalssituationen
och barnen ges utrymme att uttrycka sina åsikter och lyssna på varandras förklaringar kring de
olika frågeställningar som uppkommer.

Matematiserande
I samtalet kring diktafonen uppstår en lärandesituation med fokus på matematik. Min
intention var att diskutera diktafonens funktion men fodralet, i vilken den var placerad, väckte
andra associationer hos barnen. Ester påpekar att det ser ut som en plånbok och att hon har en
plånbok hemma med pengar i. Hon håller upp sina tio fingrar och talar om för oss att så
mycket pengar har hon. Det blir upptakten till ett matematiserande. Barnen börjar prata om
sina plånböcker och hur mycket pengar de har i dem. För att bilda oss en uppfattning om hur
mycket pengar var och en äger räknar vi fingrar och tår. Samtalet kretsar kring vem som har
mest och minst pengar och hur mycket det blir kvar om vi köper något. Olika matematiska
begrepp behandlas i situationen så som antal, mängd, addition och subtraktion. Ett
matematiskt lärande kan urskiljas.

Samarbete
De samtal som förekommer under sagoprojektet inspirerar barnen till praktiskt samarbete. Vid
ett tillfälle söker Ivar och Arvid tillsammans efter den magiska stenen. De hjälps åt att lyfta
den tunga madrassen och dialogen är central i det gemensamma letandet. Samtalets utveckling
påverkas av det praktiska samarbetet. Det vill säga att samtalet utvecklas i takt med det
praktiska samarbetet och vad som sker i situationen. I dialogen lär sig barnen turtagning samt
att lyssna på varandra för att lösa ett problem.

7.3 Förskollärarnas föreställningar gällande samtalet som pedagogiskt
verktyg och det didaktiska materialet efter utvecklingsarbetet.
I detta avsnitt behandlas förskollärarnas utsagor efter utvecklingsarbetets realiserande.
I avsnittet beskrivs förskollärarnas föreställningar kring syftet med samtalet och deras syn på
samtalet som pedagogiskt verktyg. Vidare redogörs för barns inflytande och delaktighet samt
barns lärande i relation till samtalet som redskap. Även förskollärarnas inställning till det
förekommande didaktiska materialet belyses.

7.3.1 Syftet med samtalet
Samtalets syfte, i det sammanhang det genomförs menar Barbro, är att möjliggöra för barnen
att uppleva inflytande och delaktighet samt erhålla ett lärande i ett gemensamt projekt. Båda
förskollärarna anser dessutom att syftet är att barnen ska få bli lyssnade på, lyssna på varandra
och få ta del av varandras idéer.
Du använder bara positiva kommentarer… du styr dem inte… du lägger ingen värdering (i vad
de säger) … och så har du fokus och så ändå… stannar du upp och lyssnar (Barbro).
Samtalet med barnen var i fokus där du lyssnade på varje barn (Maja).

Barbro konstaterar att syftet med det gemensamma samtalet är att understödja sagoprojektets
framåtskridande genom att följa upp det barnen säger och gör. Öppna frågor är centralt under
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hela projektet vilket leder till att samtalen utvecklas. Maja menar att barnen ges tid att vara i
projektet och samtala.
Du använder dig av öppna frågor i stället för uppmaningar och därmed bekräftar du barnens
tankar. Du är här och nu. //Det samtal du har med barnen möjliggör för dem att bli insläppta i
projektet. Du låter deras tankar driva händelserna framåt (Barbro).

Förskollärarnas uttalanden angående samtalets syfte, innan och efter utvecklingsarbetet,
skiljer sig åt i ett avseende. Innan utvecklingsarbetets verkställande uttrycker förskollärarna
att samtalets syfte i förskolans verksamhet är att skapa möjligheter för barn att utveckla sina
språkliga förmågor. Samtalets funktion fokuserades på barns lärande, erhållandet av kunskap
och färdigheter. Efter utvecklingsarbetet kan förskollärarna uttrycka en annan central funktion
beträffande samtalet. De menar att samtalet möjliggör för barnen att uppleva inflytande och
delaktighet i ett gemensamt projekt. Barns tankar och idéer kan utgöra innehållet i det tema
som genomförs. Förskollärarnas syn på samtalets funktion har därmed förändrats från att
fokusera barns lärande till att ge barnen möjlighet och tillfälle att påverka sin egen vardag
med utgångspunkt i samtalet där lyssnandet samt tid är centrala komponenter.

7.3.2 Förskollärarnas syn på samtalet som pedagogiskt verktyg
Maja uttrycker att sagoprojektet visat att samtalet kan fungera som ett pedagogiskt verktyg
och att dialogen med barnen kan vara central i mötet och i arbetet med barn på förskola.
Även om man har läst mycket så har jag fått se… att man också kan... så här vill man jobba…
man kan göra det tydligare, jag som pedagog alltså… men det har jag fått lära mycket genom
dig… du tar barnen… på deras nivå och ger dem utrymme och talutrymmet och det här med
samtalet… och så att man tänker att man inte behöver jäkta iväg utan att man är närvarande när
man är tillsammans med barnen… sen så kommer mycket annat också men att man har det i
fokus liksom… att man ska försöka få den där dialogen (Maja).

Barbro uttrycker att sagoprojektet inte föranleds av något som i förväg dikterats utan av
barnens tankar och idéer bildas handlingen successivt. Det gemensamma samtalet är en
förutsättning för att sagan växer fram.
I samtalet finns inga givna svar, rätt eller fel… du lotsar barnen. // Du säger inte att nu ska det
vara så här… barnen är med på egna villkor… de är väldigt med dig (Barbro).

På vilket sätt man samtalar med barn har med den egna personen att göra, menar Barbro. Hon
anser att det är en förmåga och ingenting man kan lära sig. Hur en förskollärare nyttjar
samtalet som pedagogiskt verktyg samt driver ett projekt är avhängigt ens personlighet anser
hon.
Jag skulle inte kunna uttrycka mig så… jag gör inte alltid det… jag kan inte… jag har inte den
förmågan. // Det har lite med personlighet att göra…och dramatisering hör samman med vilken
person man är (Barbro).

Barbro ger även uttryck för reflektion kring förskollärares flexibla roll i relation till samtalet
som pedagogiskt verktyg.
Känner du dig inte pressad utav att det du hade som eventuell händelse eller inslag i berättandets
framfart inte blir av, utan att barnen ändrar på det utifrån ett intresse eller ett ointresse? (Barbro).

Citatet ovan belyser lärares eventuella upplevelse av press i situationer där planerade
aktiviteter inte följer det i förväg utsedda planerna.
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Små barngrupper är en förutsättning för projekt med fokus på samtalet, menar Barbro, då det i
dessa skapas och ges möjligheter till samtal med alla barn. I den stora gruppen upplever hon
ofta en känsla av att inte räcka till. Samtal som pedagogiskt verktyg prioriteras inte alltid i
rutinsituationer.
Förskollärarna uttrycker att, med samtalet som utgångspunkt i pedagogiskt syfte, förutsätts en
förmåga att kunna samtala. Häri skiljer sig förskollärarnas åsikter åt angående erhållandet av
samtalsförmåga. Medan Maja anser att det är något man kan lära sig menar Barbro att det inte
går att erhålla sådan slags kunskap. Dock är de överens om, med utvecklingsarbetet som fond,
att samtalet som pedagogiskt verktyg är användbart i den lilla gruppen och förskollärarens
vägledande, ”lotsande” roll i liknande samtalande sammanhang bör präglas av flexibilitet.

7.3.3 Barns inflytande och delaktighet
Både Maja och Barbro upplever att samtalet, utifrån barnens tankar och idéer, är centralt i
projektet. Barnen får undersöka och formulera det didaktiska materialet samt skapa sagan
utifrån egna villkor. Barnen ges utrymme till inflytande samt delaktighet då de ofta avgör
händelseutvecklingen. Barbro upplever att samtalet som pedagogiskt verktyg, med öppna
frågor och lyssnande i fokus, inbjuder barn att ha ett reellt inflytande.
// Du lyssnar och sen säger du ändå inte att nu ska vi göra detta först, nu hade jag tänkt detta, nu
får ni vänta utan du fångar upp handlingen och ändå styr du in er på en röd tråd (Barbro).
// och sen att du är uppmuntrande … vad bra att du frågar det… det gör att barnen… jag tror att
det gör att de… känner sig delaktiga. Och just det här med de öppna frågorna som du
använder… det gör att de själva känner ett inflytande (Barbro).

Båda förskollärarna anser att en liten barngrupp är en förutsättning för barns delaktighet och
inflytande i ett liknande projaktarbete med fokus på samtalet.
Det är genomförbart när man har en mindre grupp.// Skulle man till exempel gått iväg med tjugo
stycken…det hade gått det med…men jag tror att det här är ett lättare sätt (Maja).

Barbro konstaterar att arbetssättet är ett resultat av ett tema med flexibilitet. Barnen har fått
vara delaktiga från början och formulerat projektet på egna villkor. Sagoprojektet med
samtalet i centrum möjliggör att barnen ”får vara med från scratch” med en vuxen vägledare
menar Barbro.
Det blev deras grej utifrån ditt förhållningssätt (Barbro).

Utvecklingsarbetet har visat att det är möjligt att låta barnen få bestämma vilka platser som
ska utforskas och leka på. Detta kan förskollärarna sedan utgå från i den dagliga
verksamheten. Dock upplever Barbro att bristen på tid är avgörande i praktiken och begränsar
dem. I sammanhanget uttrycker hon att den praktiska verksamheten styr och leder till att
barnen inte alltid får bestämma.
Verkligheten gör ju att man ibland… släpper det där som man egentligen vill för gör jag inte det
så kommer barnen inte ut… jag måste ju använda mitt sunda förnuft i jobbet… att bara låta
allting flyta iväg för att barnen ska få sitt… bestämma(Barbro).

Citatet ovan illustrerar en väsentlig aspekt angående barns begränsning av inflytande och
delaktighet i sin vardag till förmån för en fungerande praktisk verksamhet. En annan aspekt
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som belyses är svårigheten att definiera begreppet ”bestämma” och vad det praktiskt och
pedagogiskt kan innebära i en förskolekontext.
Förskollärana uttrycker båda två ett slags ambivalens gällande planering av verksamheten. De
anser att barnen borde släppas in mer när det gäller att få vara med att bestämma innehållet i
aktiviteter, teman och samlingar samtidigt som de uttalar att de har ett behov av en ram, en
fast planering, att utgå ifrån för att verksamheten ska fungera. Utvecklingsarbetet har dock
visat på ett konkret sätt att genomföra ett tema/projekt vilket utgår från barnens villkor
formulerar förskollärarna. Barnens tankar och idéer kan utgöra innehållet i temat och vidare
till viss del styra dess utveckling. I förskollärarnas utsagor kan skönjas en uppfattning kring
att som förskollärare i rollen som samtalsledare behöva, i ett tema/projekt, släppa på
kontrollen av i förväg planerade aktiviteter till förmån för barns möjlighet till reellt inflytande
samt delaktighet på egna villkor.

7.3.4 Barns lärande
Båda förskollärarna konstaterar att utvecklingsarbetet, med samtalet i fokus, är
språkstimulerande. Utvecklingsarbetet visar på ett sammanhang som möjliggör för barnen att
vara aktiva deltagare i ett gemensamt samtal. Situationen visar på en lärandearena vilken är
gynnsam för barns språkutveckling. I utvecklingsarbetet ges utrymme för barnen att i lugn
och ro reflektera över det som sker och vidare uttrycka det verbalt.
//(Barnen) får reflektera och uttrycka sig… utan press. //Man vet att det blir en bra effekt om de
(barn) får mycket språk när de är små. … ju mer språk du har… ju lättare får du sen i skolan, i
läs och skriv, i matte… (Barbro)

I citatet framkommer att Barbro anser språket som viktigt för annat lärande än enbart för
språkutveckling. Hon nämner att Utvecklingsarbetet, med utgångspunkt i öppna frågor där det
inte förväntas förutbestämda svar, är en aktivitet som ger barnen tillfälle att samtala utifrån
den egna förmågan utan press.
Maja noterar att lärandet i utvecklinsarbetet blir ett annat då barnen själva upplever att de har
inflytande och kan påverka sin situation. De blir mer delaktiga, menar hon. Det fria
samtalsklimatet under utvecklingsarbetet möjliggör ett flexibelt samtal vilket ideligen ändrar
karaktär och fokus. Språknivån är ”hög”, menar Maja, och barnen får ta del av nya ord och
begrepp. Hon upplever att många olika matematiska begrepp florerar i samtalet vid ett flertal
tillfällen vilket gör ett matematiskt lärande realiserbart. Maja uppfattar vidare att barnen får
tid att vara i aktiviteten. Det är en viktig aspekt i barns lärande anser hon.
Barbro finner att utvecklingsarbetet, mitt arbetssätt samt det didaktiska materialet gör det
möjligt att ”lyfta fram barnens olika kompetenser”. Hon anser att dessa kompetenser görs
synliga för alla i gruppen och det lockar till samarbete barnen emellan. Maja noterar att jag i
samtalen ”backar tillbaka” till föregående tillfälle så att barnen kan koppla ihop det som
gjordes/upplevdes vid förra tillfället med det nya. Det är en viktig aspekt i
lärandesammanhang menar hon vilket gynnar lärandet. Samtalet som pedagogiskt verktyg
möjliggör för barnen att vara aktiva deltagare i sitt lärande. De har dessutom inflytande över
vad de lär.
Maja uttrycker i sammanhanget en slags osäkerhet angående barns lärande i relation till
verksamheten och yrkeskompetensen. Orsaken till det handlar om brist på tid samt
förmåga/kunskap att synliggöra lärandet menar hon.
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Det är mycket under en dag och ibland känner man att…ahhh nu blev det inte vid det här
tillfället heller… det kanske ska komma kontinuerligt…ofta…de här småstunderna//. // Men hur
ska man sen komma tillbaka…jag vet inte riktigt hur man ska få in det…lärandet…hur man ska
fortsätta…på deras tankar…jag vill synliggöra det på ett bättre sätt (Maja).

Citatet ovan visar på en vetskap och kunskap kring barns lärande i relation till samtalet. Barns
tankar och funderingar kan utgöra ämnet i en förskoleundervisning. Dock kan det i praktiken
upplevas som svårt att realisera.
Båda förskollärarna upplever att samtalet i utvecklingsarbetet möjliggör olika slags lärande.
Samtalssammanhanget, i vilka barnen får vara i och använda språket utan press samt utifrån
den egna förmågan, är språkutvecklande. De lär sig att reflektera över sina upplevelser, sina
egna och andras uttalanden samt att vidare förmå uttrycka det verbalt och formulera sina
åsikter. Barbro uttrycker att språket är en förutsättning för barn att i skolan tillägna sig
kunskaper och färdigheter i exempelvis läs- och skriv samt matematik och utvecklingsarbetet
visar på en arena för lingvistiskt lärande. Maja noterar i sammanhanget vikten av
förskollärarens egen medvetna språkliga insats för att främja barns språkutveckling.

7.3.5 Didaktiskt material
Både Barbro och Maja anser att det didaktiska materialet, som sagomattan med dess tillbehör
utgör, har många möjligheter. Barbro anser att det fungerar väl som ett hjälpmedel utifrån
varierande syften. I sammanhanget utgör sagomattan ett väl fungerande hjälpmedel i relation
till barns språkliga medvetenhet. Maja upplever att det didaktiska materialet väcker barnens
tankar vilka kan utgöra underlaget för vidare lärande/aktiviteter/temaarbeten.
Det är ett bra material att utgå ifrån… det kan väcka barns tankar… deras nyfikenhet… man kan
så små frön liksom till deras nyfikenhet och utgå från det… Sagomattan kan presenteras som
något som barnen bestämmer… som du gjorde… du gav inget givet svar… utan att man
tillsammans kommer fram till vad det är. // I sagans värld kan allt hända (Maja).

Barbro konstaterar vidare att det didaktiska materialet, sagomattan med dess tillbehör, utgör
en av två delar i projektarbetet. Detta benämner hon ”materialet”. Den andra delen
representerar ”strukturen” där syftet med projektet är i fokus och på vilket sätt arbetet sker
samt den vuxnes personliga insats. Materialet och strukturen är användbart i pedagogisk
verksamhet menar Barbro och går att anpassa till olika åldrar samt för olika ändamål i relation
till barns lärande.
Jag tror på det (arbetssättet). Du fångar barnens intresse. De har fått vara med från scratch…
varit ute och plockat material i naturen, de är med i handlingen… det är deras saga. Om man
bygger det så… då tror jag på dessa hjälpmedel som något bra… sen är det vad man gör
(Barbro).

En sagomatta med dubbel funktion och tillbehör har förskollärarna inte arbetat utifrån
tidigare. Båda förskollärarna finner att materialet har många möjligheter och kan användas i
olika syften. Materialet fungerar väl i relation till barns språkliga utveckling men det kan
också vara utgångspunkt i annat lärande. Sagomattan väcker barns tankar och nyfikenhet och
detta kan ligga till grund för ett vidare lärande och utforskande. Materialet kan vidare
användas i olika åldersgrupper menar förskollärarna.
Naturmaterial har förskollärarna använt tidigare men inte i ett sådant sammanhang som
utvecklingsarbetet utgör, där barnen fått vara med från början, samlat det naturmaterial som
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lockat var och en och sedan fått konstruera figurer som varit centrala aktörer i en saga som de
själva producerat. Maja konstaterar att naturmaterialet fungerat väl i sagoprojektet.

7.4 Utvecklingsarbetets produkt
Den tryckta skriften ”Den magiska stenen” är produkten av sagoprojektet i vilket jag och åtta
förskolebarn deltagit. Originalet av ”Den magiska stenen” äger de barn som är upphovet till
sagan och exemplaret finns på barnens avdelning tillgänglig för alla att läsa. I originalet finns
även fotografier som dokumenterar projektets process (Bilaga 4).

7.5 Föräldrars/vårdnadshavares inställning till kommunicera-meraboken som samtalsverktyg
Samtliga föräldrar/vårdnadshavare upplever kommunicera-mera-boken (Bilaga 5) som ett bra
verktyg för samtal i hemmet med utgångspunkt i ett gemensamt läsande. Boken utgör ett
viktigt stöd för barnen då de utifrån den kan berätta om sina upplevelser under dagen och vad
de gjort på förskolan. Tillika fungerar boken som ett betydelsefullt underlag för
föräldrarna/vårdnadshavare då den möjliggör en förståelse för sammanhang vilket främjar
samtalet med barnen.
Ett bra sätt att samtala om vad som hänt på förskolan för Anton eftersom det ibland kan vara
svårt för honom att berätta och komma ihåg vad som hänt under dagen. Ofta blir det bara små,
korta minnen/berättelser som vi inte kan sätta in i rätt sammanhang och därför blir det svårt att
prata om (Antons föräldrar).
Detta vore ett bra verktyg även för framtiden för att vi föräldrar ska få en liten hint om vad
barnen gör om dagarna när vi är på jobbet (Elviras föräldrar).

Kommunicera-mera-boken upplevs av samtliga föräldrar/vårdnadshavare som ett bra verktyg
för att få en inblick i förskolans verksamhet och sina barns vardag. Vidare anser de att de har
möjlighet att ta del av vad deras barn pratar om och på vilket sätt de pratar samt hur de
fungerar i barngruppen. Dock är det inte möjligt för personalen att skriva i en kommuniceramera- bok varje dag men ett par gånger i månaden borde det vara rimligt menar
föräldrar/vårdnadshavare.

7.6 Sammanfattning
Innan utvecklingsarbetet uttrycker förskollärarna att syftet med samtalet i förskolan är att
barnen ska få mycket språk i sin vardag vilket möjliggör språkutveckling. Samtalets funktion
fokuseras på barns lärande, erhållandet av kunskap och färdigheter. Efter avslutat
utvecklingsarbete anser förskollärarna att syftet med samtalet är att barnen ska få uppleva
reellt inflytande och delaktighet samt ett lärande i ett gemensamt projekt.
Förskollärarna uttrycker båda två att utvecklingsarbetet konkret visat dem ett arbetssätt där
barnen i ett temaarbete kan ges möjlighet att skapa och styra över innehållet och dess
utveckling med utgångspunkt i samtalet. Förskollärarna uttrycker att rollen som
samtalspartner/samtalsfrämjare blivit tydligare och att det är nödvändigt med en flexibel samt
accepterande inställning till planerade aktiviteter som eventuellt inte följer det i förväg
utsedda planerna för att undvika en känsla av press. Verktyget i en pedagogisk verksamhet
förutsätter en förmåga att kunna samtala menar förskollärarna. Maja anser att samtalsförmåga
är något man kan erövra medan Barbro menar att det inte går att lära sig.
Båda förskollärarna uttrycker ett behov av att tydligt formulera en övergripande plan inför
olika aktiviteter, samlingar och temaarbeten för att det ska bli en fungerande verksamhet.
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Utvecklingsarbetet har dock visat att barnen kan med ett reellt inflytande och på egna villkor
delta i ett projekt/temaarbete med utgångspunkt i samtalet. För att ett arbete ska vara möjligt
att genomföra på beskrivande sätt, menar förskollärarna, måste projekt- och samtalsledaren
förhålla sig öppen för barnens spontanitet, vara redo för improvisation samt att eventuell
planering kan utebli.
Utvecklingsarbetet har, menar förskollärarna, visat på att barn erhåller språkliga kunskaper
och färdigheter men också förmågan att reflektera och att sedan uttrycka det verbalt i ett
gemensamt samtalsforum. Sammanhanget möjliggör för barnen att i lugn och ro, utan press,
formulera egna hypoteser, undersöka och lära sig nya ord och begrepp samt olika
matematiska begrepp. Samtalet som pedagogiskt verktyg möjliggör för barnen att vara aktiva
deltagare i sitt lärande. De har inflytande över vad de lär anser förskollärarna.
Försskollärarna anser att det didaktiska materialet som sagomattan med tillbehör utgör har
många möjligheter. Materialet är användbart i pedagogisk verksamhet då det går att anpassa
till barns olika åldrar samt för olika ändamål i relation till barns lärande.
Utvecklingsarbetet präglas av att det är barnens tankar, förslag och idéer som utgör sagans
innehåll och vidare dess händelseutveckling. Barnen är aktiva utforskare och ges utrymme till
individuella initiativ under hela arbetet. Sammanhanget möjliggör för barnen ett lärande om
hållbar utveckling, matematiska begrepp samt samarbete. Utvecklingsarbetet resulterar i en
tryckt skrift, ”Den magiska stenen”. Skriften är en produkt som kan förstås som litteratur
skapad för barn av barn. ”Den magiska stenen” finns tillgänglig för alla på förskolan och läses
och diskuteras kring bland annat i sagostunder.
Samtliga föräldrar/vårdnadshavare till de tre barn som försågs med kommunicera-meraböcker upplever den som ett bra samtalsverktyg. Boken möjliggör för dem att erhålla insikt i
sina barns vardag och i förskolans verksamhet. De samtal som förekommer hemmavid kretsar
kring sagoprojektet men också kring andra upplevelser barnen har under sin dag på förskolan.
En kommunicera- mera- bok, i samspel mellan hem och förskola ett par gånger i månaden,
anser samtliga föräldrar/vårdnadshavare vara av värde.
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8 Diskussion
8.1 Metoddiskussion
Med utgångspunkt i ett utvecklingsarbete, med fokus på samtalet som pedagogiskt verktyg,
anser jag att en kvalitativ etnografisk forskningsansats med intervjuer och observationer som
redskap utgjort en lämplig metod för att besvara studiens syfte samt delsyften.

8.1.1 Utvecklingsarbetet
I resultatet av utvecklingsarbetet kan urskiljas förändrade föreställningar hos förskollärarna
kring samtalet som pedagogiskt verktyg. Häri upplever jag ett problem. Eftersom det var jag
som planerade utvecklingsarbetet och vidare genomförde det, förvisso med förskollärarna
som kritiska observatörer under perioden, är risken överhängande att förskollärarna inte
upplever utvecklingsarbetet eller dess resultat motiverande nog till förändring. Rönnerman
(1998,s.21) menar att utgångspunkten i ett reellt problem, som lärarna gemensamt identifierar
och vidare planerar och genomför är en förutsättning för att förändringen ska upplevas
tillräckligt relevant för att implementeras i verksamheten.

8.1.2 Intervju och observation som redskap
Jag önskar att det funnits utrymme att observera förskollärarna i praktiken i olika
samtalssammanhang som ”samtalande vuxna” i samspel med barnen. Med dessa
observationer som förutsättning skulle resultatet förmått visat på förskollärarnas arbetssätt
vilket är av vikt i sammanhanget och som skulle ökat studiens generaliserbarhet.
Intervjuerna resulterade i ett erhållande av förskollärarnas subjektiva erfarenheter och
uppfattningar kring samtalet som fenomen vilket understödjer studiens validitet och
reliabilitet. Tillämpningen av en diktafon i sammanhanget gav mig möjlighet att uteslutande
koncentrera mig på de tillfrågades svar vilket möjliggjorde för mig att formulera relevanta
följdfrågor. Under intervjuerna förde jag dock anteckningar, bestående av stödord, för att
under sessionerna kunna återkoppla till respondenten om jag uppfattat svaren korrekt, det vill
säga så som respondenten ville att jag ska förstå/uppfatta dem. Förfarandet möjliggjorde för
förskollärarna att omformulera sig eller be mig om ett förtydligande vid behov.
De två förskollärarna, Maja och Barbro, deltog som observatörer vid skilda tillfällen under
utvecklingsarbetet med barnen. Min önskan är att de båda kunnat delta vid samma tillfällen
under hela arbetet. Detta hade resulterat i deras individuella utsagor kring samma
projekttillfälle. Jag förmodar att detta skulle tillfört studien ett större djup.

8.1.3 Studiens moment
Studien involverar många moment och jag upplever att det försvårat dess sammanställning
och analysarbete. Den stora mängd insamlad data har varit krävande att förhålla sig till och ett
mindre antal moment skulle varit mer fördelaktigt i relation till den tidsperiod
utvecklingsarbetet tilldelades. Dock anser jag att de olika praktiska momenten var tämligen
lätta att förhålla sig till och att utvecklingsarbetet förlöpte väl. De transkriberade
samtalssessionerna med barnen under utvecklingsarbetet har tydliggjort min egen roll i ett
utvecklingsarbete samt mitt förfarande i mötet med barn med utgångspunkt i samtalet som
pedagogiskt verktyg.
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8.2 Resultatdiskussion
I detta avsnitt redogörs för utvalda centrala teman där en förändring i förskollärarnas
föreställningar kring samtalet som pedagogiskt verktyg utifrån utvecklingsarbetet kan
urskiljas samt teman jag i sammanhanget anser vara angelägna att resonera kring. Valda
partier av utvecklingsarbetet redovisas liksom föräldrars/vårdnadshavares inställning till
kommunicera-mera-bokens dignitet som samtalsverktyg. Det analyserade resultatet diskuteras
i relation till utvecklingspedagogiska teoretiska premisser, forskning, relevansrelaterad
litteratur samt egna reflektioner och ståndpunkter.
I avsnittet som följer belyses de centrala och återkommande teman som kan urskiljas i
resultatet som står i relevansrelation till studiens syfte samt delsyften. Förskollärarnas syn på
samtalet som pedagogiskt verktyg och förskollärarnas syn på rollen som samtalsfrämjare
inleder resultatdiskussionen. Vidare redogörs för de resultat som framkommit gällande
förskollärarnas föreställningar kring barns inflytande och delaktighet samt lärande i relation
till samtalet i utvecklingsarbetet. Avslutningsvis redovisas för förskollärarnas inställningar till
det didaktiska materialet samt föräldrars/vårdnadshavares inställning till kommunicera-meraboken som ett samtalsverktyg. Utvecklingsarbetet belyses partiellt, då under de redan nämnda
huvudsakliga innehållen i avsnittet.

8.2.1 Förskollärarnas syn på samtalet som pedagogiskt verktyg
Innan utvecklingsarbetets genomförande uttrycker förskollärarna att samtalets centrala
funktion, i den verksamhet som förskolan utgör, är att understödja barns språkutveckling i
olika samtalssammanhang. I samtalet utvecklar barnen sitt språk, sitt ordförråd, sin förmåga
att berätta, argumentera samt sätta ord på sina tankar och känslor menar förskollärarna.
Samtalet positioneras främst som ett medel i relation till barns lärande, erhållandet av
språkliga kunskaper och färdigheter.
Efter utvecklingsarbetets verkställande formulerar förskollärarna andra aspekter av samtalet
som verktyg. Samtalet möjliggör för barnen att utöva inflytande och uppleva delaktighet.
Vidare erhåller barnen erfarenheter av att reflektera i ett gemensamt forum där samtalet
bereds tid samt att barnens erfarenhetsvärld synliggöras. Förskollärarna uttrycker även att
samtalet som verktyg tydliggjorts då de under utvecklingsarbetet kunnat urskilja olika
samtalsformer i samspel.
Med utgångspunkt i öppna frågor, ett lyssnande till alla barn samt rollen som lotsande
samtalspartner möjliggörs inflytande och delaktighet för barnen i det samtalssammanhang
som utvecklingsarbetet utgör menar förskollärarna. Utifrån det gemensamma samtalet skapar
barnens idéer underlaget för utvecklingsarbetet/sagoprojektet. Barnen får vara med och
bestämma innehållet i sagan och sedan vara med och utföra det de varit med och bestämt.
Samtalet kan liknas vid det som Rydjord Tholin & Thorsby Jansen (2011,s.3) benämner som
det demokratiska samtalet vilket utmärks av ett lyssnande förhållningssätt liksom
samexistensen av flera röster.
Den förekommande dialogen baseras på ett intresse för vad barnen säger och uttrycker, ett
icke styrande förhållningssätt utan givna svar, rätt eller fel menar förskollärarna. I samtalet
uppmuntras barnen att ställa frågor samt att komma med idéer kring projektets
framåtskridande. Detta slag av samtal kan liknas vid Johanssons (2003,s.219) beskrivning av
pedagogisk dialog, i vilken barnen möts av en vuxen som intresserar sig för vad barnet har att
säga och som lyssnar, samt tar till sig det barnet uttrycker på ett uppmärksamt sätt. Med
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utgångspunkten i dessa nämnda samtalsformer ges barnen utrymme till inflytande samt
delaktighet menar förskollärarna.
Förskollärarna upplever att samtalet som pedagogiskt verktyg möjliggör reflektion.
Doverborg och Pramling Samuelsson (2012,s.85) nämner reflektion, vilket förutsätter samtal,
som ett viktigt redskap. Reflektionen kommer dock inte automatiskt utan de vuxna måste göra
barnen uppmärksamma på sina handlingar och tankar genom att ställa frågor. Förskollärarna
ger uttryck åt utvecklingsarbetet visat på möjligheten att ge barn och vuxna tid att vara i ett
projekt och att låta samtalet ta tid. Tid är en förutsättning för samtal liksom reflektion. Gjems
(2011,s.113) menar att om barn får tid, så svarar de och mer djupgående samtal kan komma
till stånd. Ellneby och Von Hilgers (2010,s.58) hävdar i sammanhanget att tid är ett villkor för
att understödja samtal.
Förskollärarna uttrycker att med samtalet som pedagogiskt verktyg kan barns intressen och
tankar synliggöras och utgöra innehållet i det gemensamma samtalet. Barbro uttrycker att
förfarandet möjliggör för förskollärare att få en inblick i barnens värld. I utvecklingsarbetet
finns en intention att diskutera diktafonens funktion, men fodralet i vilken den är placerad,
väcker andra associationer hos barnen. Samtalet tar därmed en annan riktning än planerat och
fokuserar istället på barnens olika plånböcker som de har hemma, hur de ser ut och hur
mycket pengar som finns i dem. Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003,s.58)
anser, ur ett utvecklingspedagogiskt perspektiv, att via språket kan barn vara "delaktiga i
varandras världar”. Det förutsätts därmed av förskollärare en förmåga att kommunicera med
barn och få dem att uttrycka sig på olika sätt. Gjems (2011,s.106) understryker vikten av att ta
till vara på det oplanerade i olika planerade samtalssammanhang. Barnens egna frågor och
deras intresse för ämnen som spontant kommer upp understödjer dialogisk kompetens samt
ämneskunskap.

8.2.2 Förskollärarnas syn på rollen som samtalsfrämjare
Förskollärarna uttrycker att rollen som samtalande vuxen i en pedagogisk verksamhet har
tydliggjorts under utvecklingsarbetets process. Rollen förutsätter en förmåga att kunna
samtala. I sammanhanget skiljer sig förskollärarnas åsikter åt i ett avseende. Maja uttrycker
en önskan att utveckla sitt sätt att samtala med barn vilket tyder på en tro på att
samtalsförmåga är något man kan erövra. Barbro menar däremot att det inte går att lära sig att
samtala på ett särskilt sätt då det rör sig om en förmåga, en begåvning, som hör samman med
personligheten. Hur man samtalar med barn är avhängigt ens personlighet anser hon.
När dessa uttalanden blev visibla i analysen riktades min uppmärksamhet mot ett försök att
förstå begreppet samtalsförmåga och vad det innebär i en förskolekontext och för den vuxne i
verksamheten, ”den praktiserande samtalaren”.
Måhända kan begreppet förstås i ljuset av Ellneby och Von Hilgers (2010,s.9) beskrivning av
kommunikativ kompetens. Förmåga att förstå hur språket används i varierande sociala
sammanhang, kunna organisera det språkliga innehållet så att det blir begripligt och
sammanhängande för den som lyssnar samt att kunna förhindra att samtal havererar är
kvalifikationer som beskriver kommunikativ kompetens. Ellneby och Von Hilgers hävdar att
”alla kan stärka sin samtalsförmåga”. Erhållandet av beskrivna kvalifikationer kan
synbarligen förstås som en möjlighet att utveckla förmågan att samtala.
Möjligen kan samtalsförmåga förstås i ett utvecklingspedagogiskt perspektiv (Pramling
Samuelsson och Asplund Carlsson, 2003,s.206) där ett medvetet kommunikationsförfarande i
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samspel med barn är en förutsättning för att nå läroplanens strävansmål (Lpfö98, rev.2010)
Därav fordras av förskollärare att skaffa kunskap kring samtalsförfarande för att kunna förstå
barns tankar.
Jag finner det rimligt att förskollärare kan erhålla kunskap kring olika tekniker eller
tillvägagångssätt för att utveckla sin samtalsförmåga. Gjems (2011,s.71) anser till exempel att
vilka frågor som ställs i samtal med barn är avgörande för hur samtalet utvecklas. Både Gjems
(2011,s.107) och Ellneby och Von Hilgers (2010,s.78) betonar den vuxnes genuina intresse
och engagemang i samtalet medan Lindö (2009,s.32) förespråkar en medveten ”mental”
närvaro i samtalet med barn för att kunna utmana och motivera barn till samtal i olika
sammanhang i stunden. Att ge samtalet tid är en viktig aspekt menar Gjems (2011,s.113)
liksom att inte avbryta barn i samtal genom att fylla i deras meningar eller överlämna svar.
Förskollärare kan således lära sig att bli samtalsfrämjande vuxna i den praktik de ingår i.
Barbro belyser en annan aspekt i sammanhanget då hon noterar att min roll som samtalsledare
i utvecklingsarbetet präglas av flexibilitet. I den avslutande intervjun ställer hon en fråga.
Känner du dig inte pressad utav att det du hade som eventuell händelse eller inslag i berättandets
framfart inte blir av, utan att barnen ändrar på det utifrån ett intresse eller ett ointresse? (Barbro).

Citatet ovan belyser lärares eventuella upplevelse av press i situationer där planerade
aktiviteter inte följer det i förväg utsedda planerna. Tholin & Thorsby Jansen (2011,s.11)
menar att förskollärare måste släppa kontrollen över utvecklingen av innehållet i samtalet men
upprätthålla kontrollen över samtalets flerstämmighet. Ellneby och Von Hilgers (2010,s.7.)
menar att i samtalssituationer, där förskolläraren upprätthåller rollen som styrande över
samtalets innehåll, kan det resultera i att barnen inte får en chans att utveckla det de vill ha
sagt och samtalet kan av den orsaken utebli.

8.2.3 Förskollärarnas föreställningar kring barns inflytande och
delaktighet i relation till samtalet
Förskollärarna noterar att barnen redan i inledningen av utvecklingsarbetet får undersöka och
formulera det didaktiska materialet samt kreera egna figurer som agerar huvudrollsinnehavare
i en saga som de själva är med och producerar med utgångspunkt i ett gemensamt samtal. I
förskolan läggs grunden för en demokratiförståelse och i förskollärares uppdrag ingår ansvaret
att realisera alla barns möjlighet till ”reellt inflytande på arbetssätt och verksamhetens
innehåll” (Lpfö98, rev.2010,s.12). Utvecklingsarbetet möjliggör för barnen ett reellt
inflytande samt delaktighet menar förskollärarna eftersom barnen är med och bestämmer och
vidare är med och verkställer det de varit med och bestämt. Utvecklingsarbetet kan förstås
som en demokratisk arena då barnens idéer är underlaget för den pedagogiska verksamheten
sagoprojektet utgör.
Båda förskollärarna uttrycker dock, efter avslutat utvecklingsarbete, ett behov av att tydligt
formulera en övergripande plan inför olika aktiviteter, samlingar och temaarbeten för att det
ska bli en fungerande verksamhet. Resonemanget illustrerar svårigheten i att som
förskollärare, i rollen som samtalsfrämjare, släppa på kontrollen av i förväg planerade
aktiviteter. Barbro ger uttryck åt en frustration när aktiviteter inte förlöper som hon planerat.
//Och då…ibland kan jag känna att då blir jag lite besviken kanske…att jag tänker att jag kanske
har tänkt ut nånting och så blev det inte som jag hade tänkt eller…och då tror jag att det är jag
som…det är jag som…inte kan detta (Barbro).
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Citatet belyser en komplicerad situation där förskolläraren Barbro upplever att hon brister i
sin yrkeskompetens när situationen inte följer det planlagda. Åberg & Lenz Taguchi (2005,
s.55) menar att förskollärare kan uppleva ett behov av att ha kontroll över tillvaron och i den
dagliga verksamheten med barnen. De kan ibland vara rädda att visa att de inte kan allt och en
säker kunskap kan utgöra en känsla av att behärska sin praktik.
I sammanhanget är det viktigt att belysa att lärare i förskolan måste i samtal med barn vara
uppmärksamma på att de inte behöver vara kunskapsförmedlare med facitsvar i alla lägen
(Gjems, 2011,s.126). Om barnen däremot ges utrymme att söka egna sätt att lösa problem,
formulera egna idéer och samband upplever barnen att de har något att bidra med och att
deras röst är viktig och värd att lyssna på. Rydjord Tholin & Thorsby Jansen (2011,s.12)
menar att förskollärare behöver släppa kontrollen och ge plats för improvisation för att kunna
möta upp alla barns olika inlägg i samtalet.
Barbro uttrycker att barnen inte kan få ”bestämma” eftersom verksamheten inte skulle fungera
under sådana villkor. Med Åbergs och Lenz Taguchis (2005,s.65) beskrivning kan begreppet
bestämma förstås, vad det praktiskt och pedagogiskt kan innebära i en förskolekontext. Barns
delaktighet, möjlighet att bestämma, innebär inte att de vuxna lämnar över ansvaret på barnen
och låter dem göra som de vill. Det handlar däremot om att ge barnen utrymme att tänka fritt
och respektera allas olika åsikter och funderingar.
Att lyssna är en förutsättning för att barn ska kunna vara delaktiga i sin egen vardag och
kunna påverka den verksamhet som de ingår i. Det pedagogiska och politiska
demokratiuppdraget som beskrivs i läroplanen innebär att förskollärare inte kan välja bort att
lyssna på barnen menar Åberg & Lenz Taguchi (2005,s.33). På vilket sätt barnen blir
delaktiga i verksamheten beror på hur de vuxna ger dem möjligheten (Åberg och Lenz
Taguchi, 2005,s.70). Det samtal Doverborg och Pramling Samuelsson (2012,s.8) benämner
som strukturerade samtal kan i sammanhanget förstås som förutsättning för en demokratisk
samtalsarena. I dessa samtal berättar om och beskriver barnen sina föreställningar och idéer
för förskollärarna. Förskollärarna kan på så sätt uppfatta vad barn förstår av ett innehåll och
kan sedan utgå från det när de utmanar barnen vidare i deras omvärldsförståelse i olika
samtalssammanhang.

8.2.4 Förskollärarnas föreställningar kring barns lärande i relation till
samtalet
Förskollärarna uttrycker att barnen lär sig nya ord och begrepp, de lär sig lyssna på varandra
och tillsammans skapa meningsfulla sammanhang med utgångspunkt i samtalet. Vidare ger
förskollärarna uttryck åt att utvecklingsarbetet exemplifierar en lärandearena där barn i ett
gemensamt samtalsforum lär sig att reflektera över det som sker och upplevs för att sedan
uttrycka det verbalt och få respons på sina uttalanden av andra barn och en vuxen.
I Läroplanen för förskola (Lpfö 98, reviderad 2010,s.10) står formulerat att förskolan har som
strävansmål att varje barn ”utvecklar sin förmåga att lyssna berätta, reflektera och ge uttryck
för sina uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv” samt ”utvecklar nyanserat
talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar,
ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra”.
Vid ett flertal tillfällen under utvecklingsarbetet utgörs samtalet av barnens erfarenheter och
upplevelser utanför projektsammanhanget och förskolan. Elvira berättar om sin trolleristav
som gick sönder och om vad hon brukar göra på ”gympan”. Ester berättar om sin plånbok
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som hon har hemma och Ivar bjuder in sitt gosedjur att delta i projektet. Doverborg och
Pramling Samuelsson (2012,s.8) menar att barns erfarenhetsvärld är en nödvändig
förutsättning för att kunna skapa en inlärningssituation som främjar alla. Samtalet kan således
förstås som ett främsta verktyg i en sådan process då samtalet är en förutsättning för att få
reda på barns upplevelser och erfarenheter.
Samtalet som pedagogiskt verktyg möjliggör för barnen att vara aktiva deltagare i sitt lärande
anser båda förskollärarna. De har inflytande över vad de lär. Vid ett tillfälle börjar barnen att
matematisera med utgångspunkt i den ”plånbok” som utgjorde diktafonens fodral. Barnen får
i stunden formulera egna problemlösningar när vi försöker räkna ut hur mycket pengar var
och en har i sina plånböcker hemmavid. Maja noterar att det i samtalet florerar många olika
matematiska begrepp vilket gör ett matematiskt lärande realiserbart. Samtalet kan liknas vid
ett utvecklingspedagogiskt förfarande (Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson,
2003,s.57). Utgångspunkten är barnens intresse av plånböcker som sedan, tillsammans med
mig som vuxen i samtalet reflekteras över så att barnen med hjälp av min vägledning i
samtalet lägger märke till sin omvärld, matematikens värld.
Barbro finner att mitt förhållningssätt till barnen i samtalet ”lyfter fram” barnens olika
kompetenser vilka görs synliga för alla i gruppen. Det lockar till samarbete mellan barnen
menar hon. Vid ett tillfälle under utvecklingsarbetet söker Ivar och Arvid tillsammans efter
den magiska stenen. Dialogen är central i det gemensamma letandet och samtalet utvecklas i
takt med det praktiska samarbetet. Lindö (2009,s.17) anser att språket utgör villkoret för
människan att samarbeta med varandra och Fridolfssons (2008,s.61) menar att kommunikativ
kompetens är en grundläggande förutsättning för att barn ska bli sociala.
Utvecklingsarbetet kan förstås som ett forum där barn tillsammans med andra barn och vuxna
har möjlighet att träna sin sociala och kommunikativa kompetens. Utvecklingsarbetet, med
fokus på samtalet och den samtalsarena som bereds barnen i sammanhanget, kan även förstås
som ett praktiskt arbetssätt för att fullfölja förskolans uppdrag så som det står skrivet i
läroplanen (Lpfö 98, reviderad 2010 ). Fridolfsson (2008,s.43) anser att språket är det
viktigaste redskapet för all inlärning därav är det en demokratisk rättighet att ha ett språk, att
kunna få kommunicera och bli lyssnad på. Det gemensamma samtalet i förskolan mellan
vuxna och barn och mellan barn och barn har därmed en central funktion.

8.2.5 Förskollärarnas inställning till det didaktiska materialet
En sagomatta med dubbel funktion och tillbehör har förskollärarna inte arbetat med tidigare.
Båda förskollärarna uttrycker efter utvecklingsarbetet att materialet har många möjligheter,
kan användas i olika syften samt användas i olika åldersgrupper.
Materialet fungerar väl i relation till samtalet och barns språkliga utveckling men det kan
också vara utgångspunkt i annat lärande menar förskollärarna. Vidare uppfattar de att
sagomattan väcker barnens tankar, nyfikenhet och lust att upptäcka. Detta kan förstås som
barns utforskande lek som kan generera i ett lärande. I en utvecklingspedagogisk teori ses
barnet som lekande och lärande. Barn leker och lär samtidigt. Därmed kan lek och lärande
förstås som integrerade och utgörande en helhet i förskolepedagogiken menar Pramling
Samuelsson och Asplund Carlsson (2003,s.7). Det didaktiska materialet möjliggör för
förskollärare att arbeta utifrån ett utvecklingspedagogiskt perspektiv, då arbetet kan utföras
med utgångspunkt i flera olika innehåll för att möjliggöra barns förståelse för något på ett
särskilt sätt (Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson, 2003,s.20). Jag anser att med det
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didaktiska material som sagomattan utgör i kombination med samtalet som verktyg görs barns
inflytande, delaktighet samt lärande möjligt.
Förskollärana har tidigare använt sig av naturmaterial i verksamheten men inte på ett sådant
sätt som i utvecklingsarbetet, där barnen fått vara med från början, samlat det naturmaterial
som lockat var och en och sedan fått konstruera figurer som varit centrala aktörer i en saga
som de själva producerat. Barnen får arbeta med olika estetiska uttrycksformer samt material.
Lindö (2009,s.105) menar att sådana förutsättningar, i anslutning till sinnliga upplevelser, får
kognitiva, emotionella samt sociala processer att samspela i barns lärande.

8.2.6 Föräldrars/vårdnadshavares inställning till kommunicera-meraboken som samtalsverktyg
Samtliga föräldrar/vårdnadshavare upplever kommunicera-mera-boken som ett bra verktyg
för samtal i hemmet med utgångspunkt i ett gemensamt läsande. Boken utgör ett viktigt stöd
för barnen då de utifrån den kan berätta om sina upplevelser under dagen och vad de gjort på
förskolan. Lindö (2009,s.31) menar att dokumentation gör det lättare för barnen att återberätta
vad de varit med om. Barnen ges möjlighet till återkoppling, igenkännande och samtal kring
de dokumenterade situationerna. Av samtliga föräldrar/vårdnadshavare anses boken utgöra
det underlag som förutsätts i samtalet med barnen för att nå en gemensam förståelse vilket
främjar samtalet med barnen. För att detta samtal mellan barn och dess
föräldrar/vårdnadshavare ska möjliggöras är det viktigt att låta föräldrar/vårdnadshavare ta del
av det som händer i projekt- och temaarbeten eller andra aktiviteter när det pågår – inte när
det är genomfört menar Åberg och Lenz Taguchi (2005,s.97). Kommunicera-mera- boken har
under utvecklingsarbetet pendlat mellan hem och förskola vilket innebär att dokumentationen
i boken pågående uppdaterats. Samtliga föräldrar/vårdnadshavare uttrycker att boken gör
möjligt för dem att uppleva delaktighet.

8.3 Didaktiska konsekvenser
Med utgångspunkt i den forskning och litteratur som ligger till grund för studien samt det
resultat som frambringats ur densamma anser jag det möjligt att bereda samtalet plats som
pedagogiskt verktyg på olika sätt i den verksamhet som förskolan utgör.
Förskollärarna kan med fördel dela in större barngrupper i mindre sådana eftersom det är en
förutsättning för att alla barn ska kunna komma till tals och bli lyssnande på. En liten grupp
med barn kan tillika, för förskollärare, utgöra den trygga samtalsmiljö som gör att de vågar
släppa på kontrollen och släppa in barnen i samtalet. Genom att överge en förmedlande
lärarroll i olika samtalssammanhang och i stället bli en medforskande vuxen görs möjligt för
de vuxna i verksamheten att förstå olika saker på flera sätt, inte bara det givna. I
sammanhanget är det viktigt att som lärare i förskolan inte vara kunskapsförmedlare i alla
lägen utan ge barnen utrymme att låta formulera en tanke, en idé samt testa en tankekedja.
Barn och vuxna hjälper på så sätt varandra att förstå.
Inför projekt/temaarbeten/ samlingar och andra aktiviteter kan förskollärarna med
utgångspunkt i samtal erhålla vetskap om barnens intressen, erfarenheter och idéer och låta
det utgöra underlaget i nämnda sammanhang. Det bidrar till att barnen erhåller reellt
inflytande, de får delta i verksamheten på egna villkor samt vara med och skapa, för dem,
meningsfulla lärandesammanhang. Projekt- och temaarbeten kan utgöra konstruktiva
samtalsarenor som möjliggör för barnen i förskolan att erhålla samtalserfarenheter samt ingå i
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ett demokratiskt samtalsforum. Barn och vuxna samlas då kring ett gemensamt arbete som
upplevs meningsfullt där samtalet är ett signifikant element.
Det är viktigt att förskollärarna visar ett genuint intresse i samtal med barn. Att lyssna på
barnet, låta barnet få tid att uttrycka sig verbalt och inte avbryta eller fylla i barnets meningar
är betydande. Att ge barn tid i samtalet kan förstås att som vuxen vara medvetet närvarande i
samtalet och låta barnet förstå att det det säger är viktigt. Med lyssnandet i fokus, låta samtal
ta tid samt ge utrymme för den spontanitet som barnen visar i samtal är en förutsättning för
konstruktiva samtal med barn.
Inbjudande och öppna frågor är kreativa redskap i samtalet liksom följdfrågor och kan bidra
till att samtalet utvecklas samt fördjupas. Kombinationen av frågor i samtal med barn, som
vad eller hur och ord som anser, tror, önskar och vill främjar samtal. I sammanhanget är det
dessutom angeläget att som förskollärare ”hålla sig uppdaterade” i barnens värld för att
understödja samtalet. Det kan bland annat innebära att vara förtrogen med de leksaker, filmer
och ”låtar” som är aktuella eller ha kännedom om Bolibompa och programledarna däri.
Boksamtal, gemensamma samtal kring litteratur, utgör ett konkret tillvägagångsätt för
skapandet av kreativa samtalssammanhang. Förskollärarna kan med fördel låta barnen välja
vilka böcker som ska samtalas kring i relation till barns inflytande och delaktighet. Ett
didaktiskt material, som till exempel en sagomatta, kan inspirera barn och vuxna till olika
slags samtal och gemensamma projekt.
Med samtalet som pedagogiskt verktyg i en förskolekontext tror jag att förskollärare kan
frambringa demokratiska samt lärande samtalssammanhang som hos barnen skapar en lust att
samtala och att bli samtalare.

8.4 Förslag på fortsatt forskning
Under den period jag arbetat med undersökningen, både teoretiskt och praktiskt, har jag funnit
samtalet som framträdande i varierande diskurser. Inom svenskförfattad samtida litteratur,
som behandlar samtalet ur förskolepedagogiskt perspektiv kan konstateras samtalets betydelse
som centralt för barns lärande och utveckling. Dock har jag ännu inte kommit i kontakt med
litteratur eller forskning som redogör för hur vuxna inom förskolans verksamhet kan erhålla
och utveckla en samtalskultur där alla samtal präglas av ett demokratifokus och där barnet ses
som en jämlik samtalspartner.
Det skulle vara av värde att undersöka samtalets positionering och i vilken utsträckning
samtalet behandlas i lärarutbildningen och vidare vad det har för betydelse för lärare i sin
yrkesutövning efter utbildning.
Med utgångspunkt i ett verktyg liknande kommunicera- mera -boken skulle det vara intressant
att undersöka huruvida ett sådant verktyg främjar samtalet mellan barn och vuxna och mellan
hem och förskola samt om förfarandet skulle möjliggöra en utveckling av barns
samtalsförmåga. I sammanhanget skulle det vara av värde att undersöka om ett större
samtalsfokus i förskolan skulle innebära skillnader för barns inlärning samt kommunikativa
kompetens i skolan.
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Bilaga 1. Missivbrev 1
Till Vårdnadshavare
Hej.
Mitt namn är Pernilla Thomasdotter. Jag studerar till förskollärare vid Högskolan i Borås.
Under denna sista termin av utbildningen, termin 7, har jag som uppgift att utföra ett
examensarbete. Det kommer jag att göra i form av ett utvecklingsarbete på x med fokus på det
värdefulla samtalet mellan pedagoger och barn.
Syftet med arbetet är att jag vill undersöka samtalet som verktyg och utgångspunkt i barns
lärande. Jag kommer att befinna mig på x vid vissa tillfällen under veckorna 45-50. Jag
kommer då att samla de barn på avdelningen som är fyra år och föra mer planerade samtal
med dem. Jag kommer att använda mig av en diktafon för att kunna hantera materialet på ett
tillförlitligt sätt.
I examensarbetet kommer ingen information kunna kopplas till enskilda barn, vårdnadshavare
eller pedagoger. Alla i undersökningen är anonyma. Förskolans namn och placering i Sverige
kommer inte att deklareras. Alla uppgifter förvaras på ett sätt som gör att inte obehöriga kan
ta del av dem. När examensarbetet är avslutat kommer all insamlad data att förstöras.
För att kunna genomföra samtalen samt spela in dem behöver jag ett medgivande av dig som
vårdnadshavare. Deltagandet är frivilligt och du kan när som helst under projektets gång avstå
från vidare delaktighet. Det slutgiltiga examensarbetet är en offentlig handling som alla kan ta
del av.
Tack på förhand.
Pernilla Thomasdotter
Kontakta mig gärna om du undrar över något.

(mailadress)
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FÖRÄLDRAMEDGIVANDE

□ JA, jag/vi tillåter att mitt/vårt barn

□ NEJ, jag/vi tillåter INTE att mitt/vårt barn
……………………………………………………………
Barnets namn
deltar i samtal.

………………
Datum

……………………………………………………………
Målsmans underskrift
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Bilaga 2. Missivbrev 2
Till Vårdnadshavare
Hej.
Mitt namn är Pernilla Thomasdotter. Jag studerar till förskollärare vid Högskolan i Borås.
Under denna sista termin av utbildningen, termin 7, har jag som uppgift att utföra ett
examensarbete. Det kommer jag att göra i form av ett utvecklingsarbete på x med fokus på det
värdefulla samtalet mellan pedagoger och barn.
Syftet med arbetet är att jag vill undersöka samtalet som verktyg och utgångspunkt i barns
lärande. Jag kommer att befinna mig på x vid vissa tillfällen under veckorna 45-50. Jag
kommer då att samla de barn på avdelningen som är fyra år och föra mer planerade samtal
med dem. Jag kommer att använda mig av en diktafon för att kunna hantera materialet på ett
tillförlitligt sätt. Om de barn som inte ska ingå i projektet vill höra sin inspelade röst på
diktafonen kommer de att få göra det.
I examensarbetet kommer ingen information kunna kopplas till enskilda barn, vårdnadshavare
eller pedagoger. Alla i undersökningen är anonyma. Förskolans namn och placering i Sverige
kommer inte att deklareras. Alla uppgifter förvaras på ett sätt som gör att inte obehöriga kan
ta del av dem. När examensarbetet är avslutat kommer all insamlad data att förstöras.
För att kunna genomföra samtalen samt spela in dem behöver jag ett medgivande av dig som
vårdnadshavare. Deltagandet är frivilligt och du kan när som helst under projektets gång avstå
från vidare delaktighet. Det slutgiltiga examensarbetet är en offentlig handling som alla kan ta
del av.

Tack på förhand.
Pernilla Thomasdotter
Kontakta mig gärna om du undrar över något.

(mailadress)
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Bilaga 3. Missivbrev 3
Till Vårdnadshavare
Hej.
Mitt namn är Pernilla Thomasdotter. Jag studerar till förskollärare vid Högskolan i Borås.
Under denna sista termin av utbildningen, termin 7, har jag som uppgift att utföra ett
examensarbete. Det kommer jag att göra i form av ett utvecklingsarbete på x med fokus på det
värdefulla samtalet mellan pedagoger och barn.
Syftet med arbetet är att jag vill undersöka samtalet som verktyg och utgångspunkt i barns
lärande. Jag kommer att befinna mig på x vid vissa tillfällen under veckorna 45-50. Jag
kommer då att samla de barn på avdelningen som är fyra år och föra mer planerade samtal
med dem. Jag kommer att använda mig av en diktafon för att kunna hantera materialet på ett
tillförlitligt sätt.
Som vårdnadshavare kommer du att få en ”kommunicera-mera-bok”. I den kan du följa
arbetets gång. Om du vill får du och ditt barn gärna fortsätta de samtal som påbörjas på x.
Skriv gärna i boken vad ni samtalar om.
I examensarbetet kommer ingen information kunna kopplas till enskilda barn, vårdnadshavare
eller pedagoger. Alla i undersökningen är anonyma. Förskolans namn och placering i Sverige
kommer inte att deklareras. Alla uppgifter förvaras på ett sätt som gör att inte obehöriga kan
ta del av dem. När examensarbetet är avslutat kommer all insamlad data att förstöras.
För att kunna genomföra samtalen, spela in dem samt använda mig av materialet i
”kommunicera-mera-boken” behöver jag ett medgivande av dig som vårdnadshavare.
Deltagandet är frivilligt och du kan när som helst under projektets gång avstå från vidare
delaktighet. Det slutgiltiga examensarbetet är en offentlig handling som alla kan ta del av.
Tack på förhand.
Pernilla Thomasdotter
Kontakta mig gärna om du undrar över något.

(mailadress)
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Bilaga 4. ”Den magiska stenen”
DEN MAGISKA STENEN
AV: Elvira, Ester, Einar, Ivar, Hedda, Anton, Algot, och Oskar.
DECEMBER 2012
Det var en gång en sagovärld. I sagovärlden fanns gräs, träd, en flod, ett hav och ett berg.
En dag kom åtta barn till sagovärlden. Det var Elvira, Ester, Einar, Ivar, Hedda, Anton, Algot, och Oskar. Ester
hörde någon sjunga. Barnen följde ljudet av sången. De letade och letade. Till slut hittade de den som sjöng.
Men vad var det för något? En skateboard? En krokodil? En larv? Det var en skateboardlarv. Skateboardlarven
bodde i sagovärlden. I berget. Den kände sig ledsen och ensam. Det var tråkigt i sagovärlden, tyckte
skateboardlarven, för den hade inga kompisar.
- Vi kan göra kompisar åt dig, sade alla barnen.
*
Barnen skapade kompisar åt skateboardlarven och Skateboardlarven blev väldigt glad.
- Tack, Elvira, Ester, Einar, Ivar, Hedda, Anton, Algot, och Oskar, sade Skateboardlarven.
*
Alla kompisarna kunde flyga. Det kunde inte skateboardlarven. Skateboardlarven fick flyga på en av
kompisarnas ryggar. Skateboardlarven tyckte det var roligt men lite läskigt.
- Tänk om jag ramlar ner, ropade skatebordlarven.
Kompisen flög försiktigt. Skateboardlarven ramlade inte av. Efter flygturen landade kompisen mjukt i gräset och
skateboardlarven kunde kliva av.
Skateboardlarven berättade för barnen och kompisarna att den har ett uppdrag. Den ska vakta en magisk sten så
att den inte kommer bort.
- Var tycker ni att vi ska gömma den magiska stenen? frågade skateboardlarven.
- Under berget, svarade barnen och kompisarna.
De gömde den magiska stenen under berget.
*
En dag, när barnen, kompisarna och skateboardlarven tittade under berget låg stenen inte kvar på gömstället.
Den magiska stenen var borta!
Barnen, kompisarna och skateboardlarven började leta efter stenen.
- Kanske är stenen på Globen, sade Ester.
- Eller på Stjärnan, sade Oskar.
- Vi får leta i hela världen, sade Arvid.
Då ropade Anton.
- Jag ser något!
- Det kanske är den magiska stenen, sade Skateboardlarven.
Det var inte den magiska stenen. Alla barn, kompisar och Skateboardlarven fortsatte att leta. De letade tills det
blev trötta. Då lade de sig och vilade.
*
När de hade vilat färdigt började de jakten på den magiska stenen igen. Hedda tittade under berget igen, kanske
hade stenen kommit tillbaka.
Men under berget låg något helt annat.
- Toalettpapper, ropade Hedda.
- Ja, en sådan rulle som det ska vara papper på, sade Ivar.
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Barnen, kompisarna och skateboardlarven hade hittat en tom toarulle!
- Vad ska vi göra med den här? frågade Skateboardlarven.
- Den magiska stenen kanske finns på regnbågens toalett, sade Einar.
- Ja, det kanske är en ledtråd som leder oss till den magiska stenen, sade Skateboardlarven.
Barnen, kompisarna och Skateboardlarven gick till Globens toalett. De letade och letade. De hittade inte den
magiska stenen men Einar hittade en äggkartong.
- En ledtråd till, sade Skateboardlarven.
- Ja, sade Anton och Ivar, vi tittar på regnbågen, i billådan.
Den magiska stenen fanns inte i billådan.
- Kom, vi tittar i dockvrån, sade Anton, i dockvrån finns det ägg.
Men barnen, kompisarna och skateboardlarven kunde inte komma in i dockvrån för dörren var låst. Då ropade
Einar.
- I kylen!
De letade i kylskåpet. Där hittade Oskar två pennor.
- Pennor? sade Skateboardlarven.
- Vi vet var pennorna finns, ropade barnen.
Barnen, kompisarna och Skateboardlarven gick till Globens hylla. På hyllan stod en burk med pennor.
Bakom burken fanns ett brev. På brevet stod det ”lugna rummet”.
Barnen, kompisarna och Skateboardlarven gick till lugna rummet. De letade och letade efter en ny ledtråd.
Kanske fanns det en ledtråd under sagovärlden? De lyfte på sagovärlden och tittade under den. Och där,
under världen, låg stenen!
Men…den såg annorlunda ut. Stenen hade ju två ögon.
- Det där är inte den magiska stenen, sade Oskar.
- Nej, det är det inte, sade alla barnen.
- Vi måste fortsätta leta, sade Anton.
- Ja, vi måste leta på paletten, sade Oskar.
- Ja, sade Skateboardlarven, men först måste vi vila lite. Det är jobbigt att vara en magisk-sten-letare.
*
När alla barn, kompisar och skateboardlarven hade vilat färdigt gick de till Stjärnan. De letade i hallen på
Stjärnan, i rummen, i puffis och i rutschkanan men de hittade inte den magiska stenen. De gick till gympahallen
och letade. Elvira berättade att hon och Hedda brukade ha gympa i gympahallen.
- De vuxna hjälper till när vi går balansgång men de hjälper oss inte att hoppa groda, sade Elvira.
Sen letade barnen, kompisarna och Skateboardlarven i förrådet bland alla gymnastikredskap och på läktaren.
Men de hittade inte den magiska stenen.
Plötsligt hörde de ett konstigt ljud. En av de stora dörrarna öppnades sakta sakta…
Och in kom…en gympalärare!
- Tänk om gympaläraren hittar den magiska stenen, sade Skateboardlarven.
Gympaläraren hittade inte stenen.
Barnen, kompisarna och Skateboardlarven gick tillbaka till Stjärnan. När de kom in i hallen såg de en röd och
rund ask högt uppe på skåpet.
- Vad är det i den asken, undrade barnen.
De tog med sig asken till ”lilla rummet”. För att få upp locket på asken var barnen tvungna att trolla med sina
trollerifingrar och trollerinäsor. Einar kom med ett ramsförslag: ba ba ba ba booo.
- Ba ba ba ba booo! sade alla barnen.
Locket på den runda och röda asken öppnades.
I asken låg grodan. Grodan höll i den magiska stenen!
- Förlåt, sade grodan, men jag kände mig så ensam, jag ville vara tillsammans med er och leka.
- Men grodan, du hade ju bara kunnat fråga oss, sade barnen.
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Jag vågade inte fråga, sade grodan.
Det är ju klart att du får vara med oss, sade barnen, kompisarna och skateboardlarven.

Grodan fick bo med kompisarna och skateboardlarven i sagovärlden.
Den magiska stenen då? Ja den har barnen, kompisarna, grodan och skateboardlarven gömt på ett nytt hemligt
ställe.
Snipp snapp snut
Nu är sagan slut.
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Bilaga 5. Utdrag ur Kommunicera-mera-boken
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En hälsning
från en
förälder.
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Ett svar från
mig.
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66

Samtal med ett av
barnen efter
projekttillfället.
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En hälsning från
en förälder.
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En hälsning från
en förälder.
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Bilaga 6. Sagomatta

Sagomattan är i storleken 140 x150cm.
Den ena sidan är konstruerad på ett
sådant sätt att det kan utgöra ett slags
landskap medan den andra sidan är blå
och kan utgöra hav eller rymden mm.

73

74

