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BAKGRUND:  
Denna studie har fokuserat på samtalets betydelse för barns lärande. I bakgrunden beskrivs 
vad som är viktigt i ett samtal, de grundläggande faktorer för att ett samtal ska fungera. 
Vidare beskrivs vad samtal kan ge och hur samtal kan användas av lärare tillsammans med 
barn. Identitetsbildning och jaguppfattning beskrivs såväl som den språkliga utvecklingen och 
det mer kunskapsinriktade lärandet. Studiens teoretiska utgångspunkt har varit Vygotskijs 
tankar om samspel och den proximala utvecklingszonen då samtalet är ett sorts samspel 
mellan människor där det kan ske ett lärande.  
 
 
SYFTE:   
Studiens syfte är att undersöka om lärare uppfattar att samtalet kan vara ett verktyg i barns 
lärande. 
 
 
METOD: 
Studien har inspirerats av fenomenografi som handlar om människors tankar om sin omvärld. 
För att samla in data har kvalitativa intervjuer använts.  
 
 
RESULTAT: 
Studiens resultat visar att samtalet mellan lärare och barn alltid är något bra och ofta är det 
något lärande. Det som studien har visat som de största områdena där samtalet ger ett lärande 
är, barns språk, jaguppfattning och kunskapande. Det finns inga dåliga samtal, det är istället 
när samtalet övergår i envägskommunikation och dialogen är borta som det blir något dåligt.  
Då tappas det samspel som sker mellan två individer och lärandet blir inte lika fokuserat.   
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Inledning  
Vad är det som gör ett samtal mellan en lärare och ett barn så spännande? Är det ovissheten i 
vart det kommer att leda och vad vi kommer att upptäcka, eller är de det öppna och ärliga 
resonemanget som bara ett barn kan skapa? Vi har gått lärarutbildningen med inriktning 
förskoleverksamhet – grunden till lärande och under vår utbildningstid har vi blivit medvetna 
om hur viktigt det är att samtala och kommunicera med barnen för deras egen utveckling. Vi 
är nyfikna på vad lärare menar att samtalet mellan ett barn och en lärare betyder, och vad de 
har att säga om detta speciella möte. I läroplanen Utbildningsdepartementet (2006) står det 
tydligt att; förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att lyssna, berätta, 
reflektera och ge uttryck för sina uppfattningar (s.12), detta är vad skolverket anser förskolan 
skall sträva mot.  
 
Vi tycker att det är viktigt, att som lärare vara medveten om samtalets betydelse. Tidigare i 
vår utbildning har vi genomfört en undersökning om språket. Där har vi observerat hur 
verksamheten ofta är dominerad av tillsägelser och uppmaningar, till exempel när barnen 
kommer in efter utevistelsen: då följer uppmaningar och frågor varandra: häng vantarna i 
torkskåpet, ta upp mössan från golvet, har du tvättat händerna? kom igen nu, sätt lite fart, 
etc. Många gånger sker detta kanske på grund av tidsbrist, stress, trötthet etc. Men för att få 
bort dessa uppmaningar och tillsägelser är det viktigt, att vi pratar om dem, och hur vi ska 
hitta vägar runt dessa problem, så att vi istället kan använda oss av samtalet på ett annat sätt, 
och försöka föra en dialog med barnet i stället. 
 
Vi vill i studien få fram hur lärarna resonerar runt samtalet som ett lärande verktyg och deras 
funderingar om det, så att vi kan ta lärdom och utveckla vidare tankarna till hur vi ser på 
samtalet. Det är viktigt att arbeta aktivt för att vår verksamhet ska bli bra, ett verktyg för detta 
är samtal och intervjuer. Detta kan vara ett bra sätt att kvalitetssäkra förskolan som skolverket 
(2006) beskriver i Allmänna råd och kommentarer för kvalitetsredovisning. Genom att 
diskutera och lyfta frågor om samtalet i arbetslaget, så kan man prata om hur man ska arbeta 
för att utveckla verksamheten, så att man blir ännu bättre på det man redan gör. 
 
 

Syfte 
Studiens syfte är att undersöka om lärare uppfattar att samtalet kan vara ett verktyg i barns 
lärande. 
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Bakgrund   
Studiens syfte är att undersöka om lärare ser samtalet som ett verktyg i barns lärande, därför 
börjar bakgrunden med att beskriva vad det finns för betingelser för att samtal, hur samtalar 
man på bästa sätt. Vidare beskrivs vad samtal kan ge, hur människor genom sitt bemötande 
bekräftar andra människors känslor och jagbild. Även barns väg in i samtalet beskrivs, ifrån 
kroppsspråket till det muntliga samtalet. Vidare beskrivs även situationsbundna samtal och 
hur barns språkutveckling gynnas genom att samtala. 

De ömsesidiga samtalen  
Vad finns det för grundläggande betingelser för ett samtal? Schyl-Bjurman och Strömberg-
Lind (1976) beskriver för att få en fungerande dialog krävs ömsesidig tillit och öppenhet, 
detta är viktigt för lärare att tänka på när de samtalar med barn. Det handlar om respekt för 
den andre och för vad den har att säga, för att samtalet ska bli givande så måste båda parter få 
säga vad de tycker. Det är även viktigt att tillåta känslor i ett samtal, det får synas att man blir 
ledsen, berörd, glad etc. och det är lärarens ansvar att ha fokus på barnet och samtidigt skapa 
ett klimat så att barnen känner sig trygga att uttrycka dessa känslor. Även Hagtvet Eriksen 
(2006) beskriver vad som är viktigt för läraren i ett samtal, hon menar att läraren måste ta sig 
tid och kunna lyssna aktivt, för att skapa ett förtroende hos barnet för att det ska känna sig sett 
och tryggt, detta leder till att barnet lättare kan samtala och i samtalet kan barnet utveckla sin 
jagkänsla och det kan ske ett lärande. 
 
Samtalet är en stor del av vardagen på förskolan, det uppstår samtal i varierade situationer och 
i olika former. I läroplanen för förskolan, Utbildningsdepartementet (2006) står det beskrivet 
att lärare ska verka för att utveckla barns förmåga att kommunicera och uttrycka sina tankar. 
Detta är ofta något man tänker på när man talar om samtalet och vad det kan ge, men det finns 
fler dimensioner av vad samtalet kan ge. I läroplanen för förskolan står det även verksamheten 
ska sträva efter att, 
 

Lyfta fram och problematisera etiska dilemman och livsfrågor 
/…/ att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt 
förmåga att leka och lära /…/att varje barn utvecklar sitt ord- och 
begreppsförråd - Utbildningsdepartementet (2006 s.12-13) 

 
Detta är bara en handfull av mål som står i läroplanen för förskolan som förskolan strävar mot 
genom samtalet. Det finns alltså ett brett fält inom förskolans uppdrag där lärare använder sig 
av samtalet som ett verktyg för lärande.  
 

Identitet och självbild 
I läroplanens, utbildningsdepartementet (2006), inledning står det att barn söker kunskap på 
många olika sätt och ett av dem är genom att samtala, därmed beskrivs samtalet som ett 
verktyg att inhämta kunskap genom. Det står även att språk och lärande hänger oupplösligt 
samman liksom språk och identitetsutveckling. (s. 10). Identitetsbildningen är något som även 
forskaren Ødegaard Eriksen (2007) nämner, hon beskriver hur vårt bemötande i samtalet med 
ett barn om starka känslor, visar barnet hur det ska agera. Ett exempel hon tar upp i en artikel 
är ett barn som uttrycker stark lust efter sin napp och då läraren svarar genom att uttrycka att 
barnet inte behöver nappen så leder detta till att barnet får kontrollera sin starka känsla. Hon 
beskriver detta som något som finns inbäddat i vår kultur, hur läraren förväntar sig att barnen 
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ska bli som vuxna.  Detta förmedlar lärare tydligt i sitt förhållningssätt i samtalet med barn. 
Vidare beskriver hon hur livet är fyllt med upplevelse och känslor och att det är viktigt att få 
berätta om dem och samtala kring dem. Hon menar att det är först i interaktion med någon 
annan som yttringarna får en mening, man behöver samtala om det som man upplevt för man 
behöver ofta få respons på upplevelsen, detta sker i samtalet. Återigen är lärarens bemötande 
och förhållningssätt i samtalet viktigt för barnet och hur det kommer att utvecklas. I 
bemötandet lägger läraren värderingar och förväntningar på hur barnet ska agera.  
 
Schyl-Bjurman och Strömberg-Lind (1976) beskriver hur viktigt samspelet är för 
identitetsuppfattningen, lärare ska se till att både de och barnet blir subjekt i samtalet. Detta 
för att båda ska kunna ge och ta och för att ingen ska befinna sig i maktposition. De menar 
även att det är viktigt att lärare bekräftar barnets självbild, det är vårt ansvar som vuxna att se 
till att barnets självbild fungerar, alltså att den inre bild barnet har av sig själv stämmer 
överens med den bild som barnet ser av sig själv i andra, i det här fallet läraren, det är något 
som kan göras genom samtalet. Även Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) säger att 
barn som bemöts på ett positivt sätt och med respekt utvecklar sitt självförtroende, de menar 
att vårt sätt att kommunicera med barnet är kulturellt bundet till hur det förväntas att barnet 
ska agera, därför är det viktigt att tänka på hur du bemöter barnet i samtalet.  
 

Situationsbundna samtal 
Forskaren Ødegaard Eriksen (2007) beskriver i sin artikel vad de olika samtalen kan handla 
om, som exempel har hon bland annat, att starta och dela ”höjdpunktssamtal”, att informera 
och ge instruktioner, att prata om människor som inte är närvarande, att få veta mer om 
barnets liv hemma, att stötta och dela lärande samtal, att skapa förväntningar inför något som 
ska ske. Alla dessa funktioner är viktiga i förskoleverksamheten. Läraren möter barnen i 
många olika situationer och samtalen sker därefter, författaren beskriver framförallt samtalet 
vid matbordet. En viktig del som hon tar upp är de barn som inte muntligt deltar i samtalet, 
ofta deltar de genom att observera för att senare när de känner sig trygga kunna gå in i 
samtalet. De kan behöva en startsträcka för att känna sig trygga i situationen, men läraren får 
inte tro att de inte deltar utan även bekräfta det barnet också, visa att det är ok att sitta tyst och 
observera. Detta är en del av språkets utveckling, något som även Söderbergh (1988) tar upp, 
hon beskriver att barnet först använder sig av kroppsspråket och när det sedan är redo så 
kompletterar barnet kommunikationen med ord. Vidare skriver hon att det är viktigt att 
utmana barnet i samtalet så att det hela tiden får sträva framåt i sin språkliga utveckling. Som 
exempel har hon hur äldre syskon inte ändrar sitt språk när de samtalar med yngre syskon och 
detta medför att det yngre syskonet blir språkligt utmanat. Detta ska även lärare använda när 
de samtalar med barn för att gynna deras språk. I Söderbergh (1988) beskriver hon hur barn 
lär sig språk genom samspel med talande människor, det är i samtal med andra människor 
som barnet utvecklar sitt begrepps- och ordförråd.  
 
Även Hagtvet Eriksen (2004) beskriver flera situationer där läraren främjar barnets språk till 
exempel när man samtalar med barnet i tambursituationer, då berikar man barnets ordförråd, 
detta är något viktigt och barnet kan se och förstå vad de gör i kommunikation med läraren. 
Barnet lär sig regler i turtagandet i samtal med en motpart. Måltiden på förskolan är också ett 
bra exempel på tillfälle då man kan ha situationsbundna diskussion om det som sker vid 
matsituationen, om vad man äter, hur man äter etc.  
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Lärande genom olika bemötande  
Utvecklingen inom förskolan och skolan har gått ifrån en förmedlande pedagogik till en 
dialogpedagogik. Schyl-Bjurman och Strömberg-Lind (1979) beskriver både 
förmedlingspedagogiken och dialogpedagogiken. De framställer förmedlingspedagogiken 
som en pedagogik som ger en ytlig inlärning då barnet snabbt lär sig vad läraren vill ha för 
svar. Detta medför att barnet inte tar till sig kunskap på djupet och lärandet får ingen mening. 
Däremot i dialogpedagogiken är både läraren och barnet subjet och det de samtalar om är 
objektet, där är båda jämbördiga och har något att tillföra samtalet. Denna senare pedagogik 
är intressant för oss då studien utgår ifrån Vygotskijs teori om samspel. Där det handlar om ett 
givande och tagande och den som har mest kunskap handleder den andre och detta blir ett 
växelspel.  Hagtvet Eriksen (2006) skriver hur viktigt det är att lärarna på förskolan inspirerar 
barnet i sitt lärande för barnet ska bli aktivt och forskande. Det är i åldrarna 3 till 5 år som 
barnen lär som lättast, därför måste lärarna vara aktiva i sitt samspel med barnen för att de ska 
ta till sig de grundläggande verktyg de behöver för att kunna få det lättare att lära när det blir 
äldre. Ett exempel är de matematiska begreppen, om barnet kan lära sig dessa redan tidigt så 
kommer det att underlätta matematiken i äldre år. Författaren tar upp hur viktigt vårt 
bemötande som lärare är för att barnet ska göra denna utveckling och i bemötandet är samtalet 
en viktig del. 
 
Forskaren Mårdsjö (2005) har genomfört en fenomenografisk studie som hon har skrivit en 
avhandling kring. Den handlar om lärandes skiftande innebörder och hon har intervjuat 14 
lärare och en fritidspedagog om hur de resonerar kring bland annat sin egen roll vid barns 
lärande, de har även fått lämna egna beskrivningar och skriftliga reflektioner. Hon kommer 
fram till två kategorier: Att vara lyhörd för barnen och deras omvärld (kategori A) och att 
utmana barnen i deras lärande (kategori B). I kategori A menar hon att lärarna har en 
barncentrerad verksamhet där de lyssnar in vad barnen är intresserade av och utifrån det så 
formar de verksamheten. På detta sätt menar Mårdsjö att barnen tar kontakt med vuxna och 
läraren bekräftar barnet. Hon anser att det finns en risk att läraren tar för givet hur barnen 
utvecklas i denna kategori, då verksamhetens aktiviteter är lärarstyrda även om de utgår ifrån 
barnens intressen, läraren serverar svar på de frågor barnen har. I kategori B menar Mårdsjö 
att verksamheten är mer relationell, även här lyssnar läraren in barnet men istället för att ge 
färdiga svar så utmanar de barnen att själva söka sin kunskap. Tillsammans med barnet så 
problematiserar de det som barnen är intresserade av och tillsammans söker de kunskap. 
Samtalet är en viktig del i båda dessa kategorier, för att kunna veta vad barnet är intresserat av 
krävs ett samtal, det är pedagogens ansvar att ta reda på vad barnet tänker på och detta kan 
man göra genom ett samtal. Självklart kan man samtala kring en aktivitet för att underlätta att 
ta reda på barnets tankar, men i grunden är det samtalet i olika former som är centralt.  
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Teoretisk utgångspunkt 
Vilken gren du väljer inom vetenskapsteorin beror på vad du har för kunskapssyn. 
Vetenskapssynen är alltså beroende av kunskapssynen och speglar hur du definierar kunskap. 
Vår kunskapssyn är subjektiv, och vi skulle beskriva kunskap som något som uppstår i mötet 
mellan människor där samspelet är viktigt. I studien fokuseras det mer på tolkningen av 
verkligheten och inte av de lagar, som människor kanske väljer och följer. Därför har studien 
inspirerats av hermeneutik, som har sina grunder i antiken. Ordet hermeneutik är grekiska och 
betyder ” att tolka” eller ”tolkning”. Molander (2003) beskriver hermeneutikens grunder: dvs. 
att människan har en fri vilja och kan inte förklaras genom lagar och regelbundenheter. Istället 
söker man efter en förståelse för människors uttryckssätt och därefter en tolkning av dessa. 
Inom hermeneutiken framförs åsikter, det är viktigt att vara medveten om att man genom detta 
tolkningssätt inte kan få fram objektiv kunskap. Alla har olika fördomar och präglas av dessa i 
vårt tolkande. Därför är objektiv kunskap inte något att sträva efter, utan det som är intressant, 
är den subjektiva kunskapen. Denna subjektiva kunskap nås, när studien fokuserar på lärares 
resonemang kring samtalet med barn, och vad de tror att de kan ge genom att intervjua dem.  
Språket är också viktigt att tänka på, då det inte är något neutralt. Språket är kulturellt bundet 
och därför kommer inte alla lärare ha samma tolkning av frågorna. Alla är laddade med 
fördomar, och dessa måste därför testas, när nya teser tolkas.  
 
Det är denna tolkning som passar studien. Det intressanta är att höra hur lärarna resonerar just 
om samtalet som lärande verktyg, och därför kommer studien att följa hermeneutikens tankar 
och se på kunskapen ur ett subjektivt perspektiv, där alla tolkar på olika sätt, beroende på sina 
tidigare erfarenheter och fördomar. Det ska poängteras, att Molander (2003) skriver, att 
fördomar inte ska ses som något negativt, utan snarare något som finns insprängt i vår kultur 
och vårt språk och att det är dessa fördomar som gör, att ingenting någonsin är sluttolkat, för 
det finns alltid någon, som tolkar på ett annat sätt. Förståelse är en kontinuerlig process av 
tolkning och omtolkning. (s.172). Även Thurén (2007) beskriver förförståelsens och 
erfarenhetens växelspel. Människan reviderar sin förförståelse genom att upptäcka nya saker, 
som då blir till nya erfarenheter, fördomar blir då testade och nya uppfattningar och kunskaper 
skapas. 
 

Vygotskij 
Studiens teoretiska utgångspunkt är Vygotskijs teorier om samspel och den proximala 
utvecklingszonen. Denna teori valdes för att den innefattar både det samspel som samtalet är 
och även det lärande som kan ske i detta samspel. 

Proximal utvecklingszon 
Vygotskij (1995)(Boken trycktes första gången 1930) lägger vikt vid att utveckling sker i 
samspelet mellan två personer, där en är mer kunnig. Detta kallar han den proximala 
utvecklingszonen, alltså den närmaste zonen. Enligt Vygotskij så föds människan kreativa, ju 
mer barnet får erfara ju rikare fantasi får barnet, och det är denna fantasi och erfarenhet som 
spelar in, när vi befinner oss i en utvecklingsprocess.  Det fungerar som ett växelspel mellan 
erfarenhet och fantasi: desto fler erfarenheter du får, desto mer fantasi alstras. Erfarenheten 
styr också vem som är handledaren i en utvecklingsprocess: den med mer erfarenhet leder den 
med mindre, så att den senare utvecklas. Läraren är den med mer erfarenhet alltså den som 
här ses som handledare, men att man i utvecklande samtal, ger barnet tillräckligt mycket 
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stimulans, så att man som lärare inte ger alla rätta svar utan att man stimulerar barnet i att 
fundera själv, vad som kan vara rätt och fel, och varför de kan vara på så sätt.  
 
Det som barnet för tillfället gör med hjälp av en vuxen, kan de i morgon göra på egen hand 
 – Vygotskij, Lindqvist (1999 s.278) 
 
Detta beskriver Vygotskijs proximala utvecklingszon. Han beskriver två olika funktionsnivåer 
och mellan dessa två nivåer sker ett lärande, det är där han menar att utvecklingszonen finns. 
Även Bråten (2002) beskriver detta, han menar att Vygotskij skapade utvecklingszonen för att 
beskriva den interaktion som sker mellan barnets spontana begrepp och lärarens vetenskapliga 
begrepp men han utvecklade den snart till att innefatta även annat lärande. Han beskriver att 
barnet är huvudpersonen i processen och lärandet sker i ett samspel där dialogen är viktig. 
Lärarens roll är att stimlera barnet i den lägre funktionsnivån så att det i interaktionen mellan 
dessa nivåer, i den proximala utvecklingszonen, kan utföra handlingen eller begreppet 
tillsammans med läraren. Målet är här att barnet ska göra kunskapen till sin egen så att det blir 
ett inre lärande, för att barnet slutligen ska nå den högre nivån där det klarar av handlingen 
själv och har tagit till sig kunskapen så att den är förtrolig.  
  
Som beskrivet tidigare är samtalet en viktig stimulansstrategi i utvecklingszonen, Hagtvet 
Eriksen (2004) skriver också om andra stimulansstrategier som är viktiga, handling tänkande 
och reflektion. Alla dessa strategier är tillsammans viktiga för lärandet. Det är detta som gör 
Vygotskij och hans teorier intressanta för oss. Hans tankar om hur viktig dialogen är för 
utvecklingen och samspelet mellan barnet och dess handledare, hur samspelet fungerar mellan 
två människor och i vårt fall framför allt mellan en lärare och barn. Studiens intresse är hur 
läraren resonerar kring detta, om läraren ser sig själv som en handledare och hur hon/han 
uppfattar detta samspel. Det är viktigt att tillägga att detta inte kan ske ständigt i förskolan, det 
skulle kräva att alla barn hade en egen lärare, men detta lärande sker inte bara i samspelet 
mellan lärare och barn utan även mellan barn och barn. Barn är i olika stadier i sin utveckling 
och kan sinsemellan vara handledare åt varandra, till exempel i leken där barnen kan utmana 
varandra för att fortsätta att utvecklas och lära.  

Samspel 
Vygotskij är stor inom den kognitiva forskningen. Han har förklarat människans kognitiva 
utveckling genom att ta med fler faktorer, som till exempel den sociala och miljön. Hans 
forskning är mycket inriktad på samspelet mellan människor och det är detta studien vill 
framhålla, speciellt det samspel som sker under ett samtal. Detta beskriver Evenshaug och 
Hallen (2000) och de fortsätter att beskriva Vygotskijs teorier om språket. Språket är till en 
början socialt och kommunikativt, genom det samspel som finns mellan barnet och den 
vuxne. Det talade språket finns ännu inte, men de kan ändå kommunicera. Han menar, att det 
sociokulturella sammanhanget är av stor betydelse för barns kognitiva utveckling: alltså 
samspelet med andra. Øzerk (2002) beskriver samtalet som ett sätt att både uttrycka känslor 
och tankar på men även ett sätt att förmedla och tillägna sig kunskaper, samtalet har flera 
funktioner. Studiens syfte är se närmare på detta samspel mellan barn och vuxna och hur det 
kan leda till lärande för barnet, i detta fall det språkliga lärandet som Vygotskij beskriver. 
Språket är en stor del i de lärande som sker i samtalet, därför är det viktigt för studien.  
 
Även Lindqvist (1999) har beskrivit hur Vygotskij såg på samspelet mellan individen och de 
runtomkring som viktigt. Han fokuserade på dialogiskt samarbete mellan barn och andra 
människor. Det är viktigt med en kompetent vägledare, som med muntliga instruktioner visar 
barnet, hur de ska utföra en handling.  När barnet utvecklat symbolfunktionen, som förenar tal 
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och tänkande, så börjar språket utvecklas och tankarna blir mer medvetna. Hagtvet Eriksen 
(2004) beskriver hur Vygotskij även framhåller miljöns roll i samspelet, hur läraren genom att 
arrangera en fungerande miljö, kan få ytterligare ett fungerande verktyg för ett bra lärande. 
Det är bra att koppla samtalet till den miljö som man befinner sig i, till exempel om man är i 
tamburen så samtalar man kring det som finns och sker där. 
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Metod och Genomförande 
Här beskrivs kvalitativ metod och studiens ansats. Sedan beskrivs genomförandet av 
intervjuerna och tillvägagångssättet av urvalet, hur studien har uppfyllt de forskningsetiska 
principerna, analysen och studiens tillförlitlighet och giltighet. 
 

Kvalitativ metod 
Björkdahl Odell (2007) beskriver både likheter och skillnader mellan kvalitativ metod och 
kvantitativ. Hon påpekar, att det är de insamlade data, som är antingen kvalitativ eller 
kvantitativ och egentligen inte metoden: de belyser olika delar av ett fenomen. Beroende på 
vad det är du är intresserad av så väljer du inriktning. 
 
I studien används en kvalitativ metod. Studiens syfte är inte att ta reda på om lärarna gör vad 
de säger att de gör, utan vad de har för tankar om sitt handlande. Backman (1998) beskriver 
kvalitativ metod som en mer individrelaterad metod, som sätter individens tankar och 
funderingar i centrum. Här tar forskaren ett mer subjektivt perspektiv och låter omgivningen, 
såsom den sociala och kulturella miljön påverka resultatet av forskningen. Man är inriktad på 
individen och hur denna tolkar sig själv och sin omgivning. Detta är också viktigt för studien, 
att genom den ta reda på hur lärarna resonerar om samtalet mellan dem och barnen, att hur 
lärarna funderar kring att barnet använder sig av språket i lärande syfte. Vad har de för 
målsättningar och syfte med sitt samtal i verksamheten? 
 

Ansats 
Studien har inspirerats av en fenomenografisk inriktning, då intresset är hur lärarna uppfattar 
samtalets betydelse, alltså dialogen mellan läraren och barnet. Fenomenografi är en 
forskningsansats som syftar till de kvalitativa undersökningsformerna. Inriktningen 
specialiserar sig på hur människor uppfattar olika fenomen. Kihlström (2007) skriver:  
 

Fenomenografi handlar om människors tankar om sin omvärld, 
om hur man erfar, upplever eller uppfattar den, alltså både vad 
man tänkt på och varit med om. Erfarenheter kan vara grundade 
på såväl teoretisk kunskap som praktiskt handlande. 
Uppfattningen ses alltid som en relation mellan individen och 
omvärlden. (s.157-158)  

 
Här beskriver hon tydligt, att uppfattningar om sanningen kan variera, då alla har olika 
erfarenheter och olika relationer till vår omvärld. Det är just detta som är intressant för 
studien, att undersöka människors olika uppfattningar och resonemang, därför passar 
fenomenografi bra som ansats. Studien har dock inte följt fenomenografin fullt ut utan har 
istället inspirerat till att söka efter människors olika tankar om sitt handlande, i detta fall i 
samtalet, genom fenomenografi som ansats kan man inte få reda på hur det praktiken fungerar 
men det är inte detta som studien syftar till. Det är snarare människors ambitioner och tankar 
studien lyfter.  

Intervju 
I studien används intervju som verktyg, då intresset är att ta reda på vad lärarna tycker och hur 
de resonerar om samtalet. Detta görs bäst i en öppen intervju, där det finns utrymme för 
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följdfrågor. Situationen känns mer avslappnad och därmed kan respondenten känna sig 
tryggare vilket kan medföra att svaren blir mer utvecklade. Ytterligare en fördel är, att man får 
en dialog och då kan det vara lättare att förklara sina tankar än till exempel i en enkät, där 
svaren redan finns färdiga. Observation har valts bort som metod, då man genom en 
observation inte kan ta del av lärarens uppfattningar och resonemang kring samtalets 
betydelse, och det är just detta studien är fokuserad på. Syftet är inte på något sätt kontrollera, 
att de samtalar med barnen varje dag, eller att de verkligen har fungerande samtal, utan 
snarare ta reda på deras ambitioner med samtalen. Nackdelen med intervju är dock, att 
respondenten kan känna sig otrygg och enbart svarar det som han/hon tror att intervjuaren vill 
höra. Därför är det viktigt att man som intervjuare skapar en trygg och öppen miljö. Detta har 
tillgodosetts genom att läraren har fått välja en tid och en plats där de känner sig bekväma. 
Ytterligare ett sätt att underlätta är att börja intervjun med lite allmänt prat, så att 
respondenten slappnar av något vilket vi gjorde. 
 
För att säkerställa att frågorna är relevanta för studiens syfte, genomfördes två provintervjuer. 
Kihlström (2007) beskriver hur viktigt det är, att efter första intervjun gå igenom hur det gick 
och vad som kan förändras. Det är även här som det upptäcks om frågorna som utformats är 
relevanta, eller om det går att ta bort några, och om frågorna är tillräckligt öppna eller om 
någon är ledande. När vi började att förbereda intervjufrågorna (se bilaga 1) och märkte vi att 
vi inte var så pålästa som vi hade behövt vara. Trots detta skrev vi frågorna, och för att testa 
huruvida frågorna var relevanta för syftet så genomfördes provintervjuerna. Dessa 
provintervjuer genomförde vi precis som vi hade tänkt genomföra de riktiga intervjuerna och 
för att även testa oss själva. Lärarna fick även läsa igenom missivbrevet för att lämna 
synpunkter på det men det var ingen som hade något att tillägga. Genom provintervjuerna fick 
vi uppfattningen att frågorna var relevanta, vi tog bort några frågor som var överflödiga, och 
utvecklade några frågor för att få ett bredare fält. Vi spelade även in dessa intervjuer och det 
gick bra. På den ena provintervjun blev inspelningen inte helt bra, det var svårt att höra vad 
respondenten sa vid transkriberingen av texten, detta medförde att vi vid de senare 
intervjuerna visste att mikrofonen var tvungen att läggas nära respondenten för att få bra 
kvalitet på ljudupptagningen.  
 
De första provintervjuerna blev så pass bra och gav mycket material, så att ville vi gärna 
använda dem i arbetet. Därför tillfrågade vi lärarna som vi hade intervjuat om det gick bra att 
vi använde oss av materialet i vårt arbete, och det fick vi, då återstod det bara fyra intervjuer. 
Vi hade inte hunnit tillfråga någon innan vi bestämt oss för att använda provintervjuerna, så 
därför blev det inga problem med att vi skulle ha frågat för många, det räckte med att vi 
tillfrågade de resterande fyra och dessa svarade alla ja.  
 
I studien genomfördes öppna intervjuer, då det är flera intervjuer om samma ämne. Strukturen 
behöver inte vara lika för alla, studien vill komma åt kärnan i det som intervjun berör. En 
öppen intervju innebär, att ämnet är det centrala och man låter respondenten tala med egna 
ord, berätta om egna uppfattningar och kunskaper. För att verkligen få ut mesta möjliga av 
intervjun så innebär det att intervjuaren ställer följdfrågor för att få respondenten att utveckla 
sina svar om det behövs. Därför är det viktigt att intervjuaren lyssnar noga till vad 
respondenten säger. Därför spelades intervjuerna in så att intervjuaren inte behöver lägga 
någon fokus på att anteckna, utan istället kan koncentrera sig på respondenten. Andersson 
(2007) belyser hur viktigt det är att respondenten måste själva få välja om den vill bli inspelad 
och därför är det viktigt att informera om detta i missivbrevet (se bilaga 2) så att respondenten 
kan göra ett val. Det är även av vikt för intervjuns kvalitet, att respondenten är informerad om 
att intervjun kommer att spelas in. Detta kan annars leda till att respondenten känner sig 
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nervös och inte avslappnad, vilket påverkar svaren. Även Mange Holme och Krohn Solvang 
(1995) tar upp hur viktigt det är att respondenten är informerad om vad den deltar i, för att 
kunna skapa ett förtroende mellan intervjuare och respondent, därför är det viktigt att 
missivbrevet är utformat på ett enkelt och informativt sätt. Vi delade ut missivbrevet innan 
intervjuerna, så att respondenterna fick tid att läsa igenom det och fundera över om hon/han 
vill delta. För att skapa ett förtroende lämnade vi missivet personligen, detta gjordes även för 
att ge tillfälle för respondenten att ställa frågor om arbetet.  
 
Det är viktigt att den som intervjuar visar respekt, tillit och lyssnar till vad den andre säger för 
att det ska bli en bra intervju. Kihlström (2007) beskriver hur man går till väga, för att 
förbereda sig inför en intervju. Hon poängterar, att det är viktigt att intervjuaren reflekterar 
över sin förförståelse innan intervjun för att kunna tolka respondenten på ett bra sätt. 
Dessutom är det vikigt att intervjuaren är motiverad och engagerad för att det ska bli en bra 
intervju. Andersson (2007) tar upp hur betydelsefull den egna motivationen är för en bra 
intervju, är du själv trött och oengagerad så kommer detta att smitta av sig på respondenten. 
Vidare beskriver han att man ska tänka på längden på intervjun, blir den längre än en timme 
så tappas koncentrationen och det blir ingen substans i intervjun. Det är även viktigt att tänka 
på platsen för intervjun, att det är en lugn och avskild plats, där man inte blir avbruten eller 
störd av någon eller något, därför fick respondenterna precis som respondenterna i 
provintervjuerna själva välja plats och tid. Respondenterna upplystes om ämnet de skulle 
intervjuas i: samtalet som ett verktyg i barns lärande. Alla fick läsa igenom frågorna innan 
intervjun för att kunna fundera lite innan, något som de tyckte underlättade. En sak som var 
svår vid intervjuerna var, att själv inte säga något, att inte ge respons under intervjun, ofta fick 
vi fokusera oss för att inte säga något som kunde vara ledande. Men annars var det inga 
problem att få någon utav dem att svara, alla var mycket positiva till uppgiften. En lärare 
tyckte att det var väldigt nyttigt och roligt att få tänka efter lite på samtalet som hon kände var 
något väldigt självklart, det var bra att få sätta ord på det sa hon. 
 
Då vi är två som genomförde studien delades arbetet upp för att det skulle bli något 
effektivare. Det betyder att vi har intervjuat tre lärare var, dessa intervjuer har skrivits ut 
enskilt och sedan lästs igenom av båda två. Efter har vi suttit tillsammans och arbetat med 
texten. Transkriberingen av intervjuerna gjorde vi samma dag för att få texten så lik intervjun 
som möjligt. Detta tog mycket mer tid än vad vi trodde, och det var väldigt svårt att skriva om 
talspråk till en sammanhängande text. När vi skrev texten försökte vi behålla andemeningen i 
intervjun. Men vi rensade bort sådant som inte var relevant, alla ljud, som, hum, aah etc. Vi 
avidentifierade även de namn och platser som några av lärarna tog upp under intervjuerna och 
ersatte dessa med neutrala namn exempelvis namn på kommunen, på förskolan, kollegor etc.   
 

Urval 
Studiens urval av lärare som ska intervjuas är mestadels baserat på kontakter vi har med 
verksamheten. Lärarna kommer ifrån två olika kommuner, tre från varje kommun. Fem lärare 
arbetar i olika förskolor utan någon speciell inriktning, och en lärare arbetar i en Reggio 
Emiliainspirerad förskola. Detta är inget som det i studien har lagts någon vikt vid men vi var 
medvetna om det. Mange Holme och Krohn Solvang (1995) beskriver hur urvalet kan påverka 
undersökningen, därför är det väsentligt att de personer som väljs ut har kunskap om ämnet. 
Därför har sex utbildade förskollärare valts ut, de har minst tio års arbetserfarenhet inom 
förskolan, i studien värderas arbetserfarenhet, då den ger djupare kunskap om barn och i detta 
fall om barn och samtal. I resultatet så namnges de intervjuade lärarna utifrån vilken kommun 
de arbetar i. Första kommunen kallas Alfakommunen och där arbetar Alva, Anna och 
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Angelika. Alva arbetar på en syskonavdelning, Anna arbetar på en 1-3 års avdelning som är 
inspirerad av Reggio-Emilia och Angelika arbetar på en 4-6 års avdelning. Den andra 
kommunen kallas Betakommunen och där arbetar Birgitta, Britta och Boel. Birgitta och Boel 
arbetar på syskonavdelningar och Britta arbetar på en 1-3 års avdelning. 

Etik 
I studien har de forskningsetiska principerna följts, dessa har tagits del av på vetenskapsrådets 
hemsida. De är indelade i fyra huvudprinciper som innefattar det som krävs, för att en 
undersökning ska gå helt korrekt etiskt till. Här följer kraven i korthet, ytterligare förklaringar 
till dessa finns i Vetenskapsrådet (2002). Dessa principer är även grunden till studiens 
missivbrev. 
 
Informationskravet: Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den aktuella 
forskningsuppgiftens syfte. De personer som ska intervjuas, har informerats om att detta är ett 
examensarbete på 15 poäng, syfte med studien, vilket ämne som är valt och deras roll i 
undersökningen. De har även informerats om att studien kommer att publiceras på högskolan, 
så att den som vill kan ta del av den. Denna princip uppfylls genom att ett missivbrev har 
delats ut. (Se bilaga 2). 
 
Samtyckeskravet: Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin 
medverkan, vilket kan tyckas grundläggande. Sex lärare har tillfrågats om de vill medverka 
och alla har valt att delta.    
 
Konfidentialitetskravet: Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges 
största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att 
obehöriga inte kan ta del av dem. I studien nämns inte någon av de förskolor som vi valt att 
besöka och intervjua lärare på. Dessutom nämns inte heller någon av lärarna vid namn i 
arbetet. De namn de själva har nämnt under intervjuerna har avidentifierats när materialet 
skrivits ut. Det känns speciellt viktigt, att de som blir intervjuade får vara anonyma, detta 
underlättar vid intervjuerna, då det är lättare att säga sin mening och vad man har för åsikt om 
man vet, att det inte kan spåras tillbaka till respondenten. För att uppfylla detta krav har de två 
kommunerna namngets med A och B kommun, och lärarna från respektive kommun har fått 
namn på den bokstaven som följer dem genom hela arbetet. Inga lärare arbetar på samma 
förskola. 
 
Nyttjandekravet: Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för 
forskningsändamål. Detta är studien självklart tydlig med, de uppgifter som samlas in har 
enbart använts till studien. För att se till att informationen inte kan användas till något annat 
har kassettbanden som har spelats in med pedagogerna raderats, efter att analysen var klar.  
 

Analys 
Analysen har inspirerats av Mange Holme och Krohn Solvang (1995) när det gäller 
analysmetod. De beskriver att det finns två sätt att angripa kvalitativa intervjuer vid analys, 
helhetsanalys och delanalys. Studien har delvis följt tillvägagångssättet för en helhetsanalys. 
Först har intervjuerna transkriberats och då har vi försökt att behålla talspråket samtidigt som 
materialet har blivit mer lättläst då det är viktigt att behålla tonen och klimatet i intervjun. Vi 
har sedan läst igenom alla intervjuer för att få en helhetsuppfattning om vårt material. Därefter 
har Mange Holme och Krohn Solvangs (1995) analysmetod använts, de beskriver att man 
först plockar ut de större teman som hittats för att sedan utveckla dessa. 
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Tillförlitlighet och giltighet 
Det finns en del fallgropar i en studie och för att undvika en del av dem är det bra att var 
medveten om dem. Detta beskriver Kihlström (2007), den första och viktigaste frågan är, om 
det går att få svar som är relevanta för studiens syfte. Det finns alltid en risk för kvaliteten på 
intervjuerna, att den inte blir tillräckligt bra och att det inte samlas in så pass mycket 
användbart material att resultatet blir tillförlitligt. Detta är något som förebyggs genom att det 
görs en intervju med någon utomstående innan de riktiga intervjuerna genomförs. Detta görs 
för att ta reda på om intervjufrågorna är formulerade på ett bra sätt, och om studien genom 
dem kan få relevanta svar.  
 
Sedan finns det alltid olika yttre faktorer, som kan spela in på kvaliteten på intervjuerna, andra 
personer som stör under intervjun, bandspelaren kan gå sönder eller om personkemin helt 
enkelt inte fungerar och att det inte blir ett bra samtal. Alla dessa faktorer är bra att tänka på 
när man planerar inför intervjun för att minimera riskerna.  
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Resultat 
I resultatet kommer det först att beskrivas hur lärarna beskriver samtalet, vad det är, när det 
uppstår och vad som stör eller hindrar samtalet. Efter detta kommer det att utvecklas vad 
dessa olika samtal ger barnet. Vad barnet lär och utvecklar genom samtalet. 
 

Vad är samtal? 
I detta kapitel kommer studiens resultat att redovisas, vad det lärande samtalet är och vad som 
kan hindra det lärande samtalet.  

Det goda, lärande samtalet 
De lärare vi har intervjuat har på olika sätt belyst det de beskriver som det goda lärande 
samtalet och vad det ger. De har alla på olika sätt beskrivit vad de tycker är ett samtal, Boel 
beskriver det så här: 
 

… när jag tänker samtal så det att man har det med någon, att det är 
tvåvägskommunikation, att inte jag förmedlar något hela tiden utan att 
man hjälps åt, det är viktigt att lyssna och ta sig tid. (Intervju med 
Boel 081118) 

 
Boel säger att samtal är när båda parterna i samtalet tillför något, att man för en dialog 
tillsammans övergripande så har de menat att alla samtal är goda och utvecklande samtal och 
när de inte fungerar så är det oftast inga samtal, då går det mer över till envägskommunikation. 
Britta beskriver några grunder som är viktiga i ett samtal. 
 

Det tycker jag är att man fokuserar på barnet som man samtalar med 
och att man får ögonkontakt, att barnet känner sig sett är viktigt, att 
man får gehör från varandra. (Intervju med Britta 081109) 

 
Här beskriver Britta vikten av fokus och koncentration både på samtalet och på barnet något 
som alla lärarna tog upp. Anna säger att kroppsspråket också är viktigt när du samtalar med 
barnen för att förstärka orden. Flera har även beskrivit hur viktigt det är med ögonkontakt när 
du samtalar för att barnet ska känna sig sett och vet att du som lärare lyssnar på det just nu. På 
frågan om ytterligare kriterier för ett lärande samtal så säger Boel. 
 

Att man ska finnas där och lyssna och ta sig tid (Intervju med Boel 081118) 
  
Här tar Boel upp vikten av att vara närvarande när man samtalar med barn. Något som även 
Britta tar upp, se tidigare citat.  

Var och i vilka konstellationer sker samtal 
Vidare beskriver Boel och Angelika var och när dessa goda samtal uppstår. De beskriver att 
samtal sker mellan två eller tre människor men även samtal i mindre grupper nämns, Angelika 
beskriver samtal i en liten grupp så här. 
 

Just måltiderna tycker jag är väldigt bra tillfällen, man sitter ner i lugn 
och ro och har en stund på sig, ofta kommer det spontana saker, som 
barnen kommer och pratar om, som vi kan spinna vidare på. (Intervju 
med Angelika 081117)  
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Måltiden är en situation som även Alva och Boel tar upp som en viktig stund att samtala med 
barnen. Birgitta nämner att klimatet vid matbordet avgör om det blir något samtal, ibland 
upplever hon att situationen blir för stressad och då kan det bli svårt att få till goda samtal. 
Men ofta är det en lugn stund och då finns det möjlighet att se varje barn, då de inte är så 
många, vilket är en viktig förutsättning för att få goda samtal.  Britta tog även upp samlingen 
som en plats för samtal i en liten grupp där det fanns tid att samtala kring till exempel ett 
tema. Situationer där läraren tog upp samtal mellan två personer, en vuxen och ett barn var 
flera, i tamburen, på skötbordet, i leken, planerade samtal och även spontana samtal i 
verksamheten, Alva beskriver två tambursituationer. 
 

Samtal uppstår överhuvudtaget där barn och vuxna är på samma ställe, 
allra helst i vilken form och aktivitet som helst, det kan vara när man 
möts i tamburen på morgonen det har hänt något hemma som barnet 
vill prata om /…/ när man klär på ett enskilt barn i tamburen, när du 
kan koncentrera och fokusera naturligt på ett barn i en rutinsituation. 
(Intervju med Alva 081108) 
 

Här tar Alva upp att samtal kan uppstå i vilken situation som helst där ett barn och en vuxen 
finns, hon menar att det är viktigt att fånga tillfällena som uppstår för samtal. En annan 
situation som många tycker är perfekt för samtal är vid skötbordet. Detta kommenterade även 
Britta och Alva menar att det är viktigt att samtala med de barn som inte ännu har ett verbalt 
språk, de fokuserar på att använda språket så att barnet får lyssna aktivt och ta till sig för att 
utveckla sitt eget språk, framför allt att de utvecklar sitt ordförråd. Alva beskriver detta så 
här. 
 

Vid skötbordet samtalar du om alla begrepp som har med blöjbytet att 
göra, nu drar jag ned de röda byxorna, nu tar vi fram den ena foten. 
(Intervju med Alva 081108) 

 
Birgitta är en av dem som tar upp leken som en viktig situation för samtal, hon beskriver hur 
hon som lärare kan gå in i leken och föra ett samtal i leken med barnen, hur hon kan vara ett 
stöd för barnen i leken och föra den framåt. Vidare beskriver flera hur viktigt det är att fånga 
spontansamtalen i verksamheten och ta tid till detta. Anna säger att. 
 

Tid är vad vi har liksom, vi pratar ofta om att vi inte har tid, det är 
precis det vi har om vi bara blir medvetna om det som pedagoger, varje 
tillfälle tar jag tillvara, att man utnyttjar tiden och kan man inte utnyttja 
tiden ska man inte känna sig som en dålig pedagog för det, man kan 
försöka vara medveten om tiden. (Intervju med Anna 081111) 
 

Britta känner dock att hon inte har tid till samtal då hon menar att allt runtomkring tar för 
mycket tid så det finns ingen tid kvar till det enskilda samtalet.  

När samtalet övergår till envägskommunikation 
Samtidigt som dessa lärare har beskrivit grunderna för det goda samtalet så har de även tagit 
upp det som gör att samtalet bryts. Det är viktigt att komma ihåg att de flera gånger har nämnt 
att samtal alltid är bra, det är när de bryts eller störs och övergår i envägskommunikation som 
de inte blir bra. Motpolen till det goda, lärande samtalet har då varit det avbrutna samtalet, när 
samtalen inte fungerar. Detta beskriver Anna så här. 
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Dåliga samtalssituationer när man upplevt att man suttit, så den goa 
stunden med barnen, då ringer telefonen, eller så kommer föräldrar, det 
här avbrytet. (Intervju med Anna 081108) 
 

Flera tar upp liknande praktiska saker som stör samtal så att man blir avbruten på olika sätt till 
exempel när det kommer föräldrar eller att andra personer avbryter. Även Boel beskriver vad 
som kan störa samtalet, hon säger att hennes fokus som lärare är viktigt för samtalet. 
 

Dåliga samtal är ju när man inte lyssnar själv, att man inte svarar på 
det som barnet frågar, att man inte är fokuserad själv (Intervju med 
Boel 081118) 

 
Andra distraherande objekt kan vara en livlig miljö runtomkring barnen så att de inte går att 
fokusera, detta tar Britta upp då hon beskriver den småbarnsavdelning hon arbetar på. Hon 
säger att det finns för mycket som rör sig runtomkring för att både hon och barnet ska kunna 
samtala. Hon beskriver även svårigheter som uppstår när man inte förstår varandra eller när 
den känslomässiga stämningen inte finns. Alva beskriver några tillfällen när samtal är svårt. 
 

Om vi har en stor konflikt med ett barn, om barnet själv är helt 
hysteriskt eller jättetrött eller jätteledsen eller när jag inte är riktigt 
hundra alert. (Intervju med Alva 081108) 

 
Som nämnt tidigare så tyckte även en lärare att det inte fanns tillräckligt med tid till samtal, 
Britta beskriver det så här. 
 

Sen är det ju det här med att det känns många gånger att man inte 
räcker till, kan jag känna. Det är mycket barn, man skulle jättegärna få 
mer tid för det enskilda barnet. (Intervju med Britta 081113) 

 
Det råder skilda meningar om det finns tid till samtal i verksamheten, några menar att 
självklart finns det tid annars är det något som är fel, medan några säger att de skulle behöva 
mer tid till barnen för samtal. 
 
För att sammanfatta det så menar lärarna att det som är viktigt i ett samtal är att du har fokus 
på barnet, att du måste lyssna aktivt och verkligen se det barn du samtalar med, därför är det 
även viktigt med ögonkontakt. Om detta inte fungerar så övergår samtalet ofta till 
envägskommunikation och då är det inte längre ett samtal. Kroppsspråket har också stor 
betydelse vid samtal speciellt med de mindre barnen som inte har det talade språket och ord 
än. Det är viktigt att barnet känner sig sett och betydelsefullt. Sen beskriver de miljöns 
påverkan, de menar att bra samtal kan uppstå när som helst och att det är viktigt att fånga 
ögonblicken, men det underlättar om det är en lugn miljö eller om du är ensam med barnet. 
Om miljön är stökig och du hela tiden blir avbruten så kommer troligtvis samtalet inte att bli 
varken gott eller lärande. En annan situation där samtalet är betydelsefullt är i leken, där 
läraren kan gå in i leken på barnens villkor och fånga samtal i leken.  
 

Vad ger samtalet?  
I detta kapitel redovisas studiens resultat angående vilka betingelser det finns för att det ska 
bli bra och vad som gör att det avbryts och övergår i envägskommunikation. Frågan är, kan 
lärarna se att samtalet leder till något lärande för barnen, och vad i så fall. 
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Barnets språkliga utveckling 
Alla respondenter har tagit upp att språket utvecklas genom samtal. Något som flera har tagit 
upp att det är viktigt att lyssna in vad barnen har att säga för att kunna föra samtalet vidare på 
ett bra och lärande sätt. Alva säger så här: 
 

På de stora barnen lyssnar man och så försöker man föra samtalet 
vidare med hur-frågor och så vidare, stora barn där lyssnar man mest. 
(Intervju med Alva 081108) 

 
Alva säger att de stora barnen ska man mer uppmuntra att prata själv medan de små är viktigt 
att man bekräftar dem med ord för att de ska få fler ord. Att berika barnets ordförråd är något 
som alla har tagit upp, de säger att det är viktigt att samtala med barnen för att de ska få ett 
större ordförråd, Angelika säger så här: 
 

Mycket med språket är att man kan ge nya ord, när man läser sagor 
eller många ord som man märker att de inte förstår för man kan prata 
om de gissa ibland vad de är och försöka förklara. (Intervju med 
Angelika 081117) 

 
Respondenterna tar upp att det är bra att öka barnens ordförråd genom att samtala, de pratar 
även om vikten av att använda ett korrekt språk för att barnen ska lära sig grammatik, Anna 
beskriver det så här:  

 
Att man verkligen har tid för samtalet, att man tänker på hur man 
uttrycker sig, att benämna saker och ting är jätte viktigt. (Intervju med 
Anna 081111) 

 
Här tar Anna upp hur viktigt det är att benämna saker, att vara medveten om sitt språk för att 
barnen ska få en rik och stimulerande språkmiljö. Även Angelika tar upp detta hon tar som 
exempel att när man ber om något ska man säga vad det är och var det står istället för att bara 
säga ”den där”. Vidare tar flera upp att samtalet är viktigt för att få igång pratet hos barnen. 
De uppmuntrar barnen att prata mycket för att de ska utveckla sitt språk, Boel säger: 
 

Spontana samtal är mycket bra för att barnen ska prata, att man får 
igång pratet, att det egentligen inte spelar någon roll vad de pratat om, 
bara att dom pratar/…/ för tysta barn är ju inget bra. (Intervju med 
Boel 081118) 

Barns identitet och socialisation i samhället 
Vidare pratar de om andra delar som barnen lär sig genom samtalet, ett område som kommer 
upp i olika vinklingar är samspelet mellan barn och barn. Något som Alva tar upp är språkets 
sociala betydelse, hur barnen genom samtalet socialiseras in i det samhälle som vi lever i, hon 
säger så här:  
 

Om barnet har ett mer aktivt ordförråd ju bättre kan de kommunicera 
med andra människor, självklart har språket väldigt stor social 
betydelse, hur du kommunicera med andra, enskilt och i grupp avgör 
ofta hur pass bra du klarar dig i livet. (Intervju med Alva 081108) 

 
Hon tar upp vikten av att samtala för att barnet ska socialiseras in i den kultur som vi lever i, 
det handlar även om turtagning något som flera tar upp, Birgitta säger så här: 
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För att det ska bli ett samtal måste man prata om samma sak det ska 
vara ömsesidigt och man tränar turtagning (Intervju med Birgitta 
081109) 
 

Hon säger även att samtalet är viktig för leken, det lägger grunden för turtagning och 
lekregler. Även Britta pratar om turtagning, hon säger att det är bra att kombinera samtal med 
praktik för att träna bland annat turtagning, hon menar att det blir mer konkret för barnet då 
och lättare att ta till sig. Vidare tar de upp vikten av samtal för konflikthantering, Angelika 
berättar hur hon utifrån läroplanens normer försöker få alla barn att säga sin åsikt och att de 
genom samtal kan lösa olika konflikter. Boel har en annan vinkling på detta, hon säger att det 
blir mindre konflikter mellan barnen när de får ett talspråk, då de kan uttrycka sig verbalt 
istället för fysiskt. Alva uttrycker sig så här om konflikter i barngruppen: 

 
Barn vet inte alltid varför de gör saker, utan det är bra om du kan hålla 
igång ett samtal så du kan få ett hum om vad det handlar om som 
vuxen så du vet hur du ska hjälpa barnet så att det får sociala 
möjligheter med sina kompisar. (Intervju med Alva 081108) 

 
Vidare pratar flera om vikten av samtalet för att skapa relationer både mellan läraren och 
barnet men också för att barnet ska kunna skapa egna relationer, Birgitta säger så här: 
 

Man samtalar ju för att få veta något om varandra och lära känna 
barnet. Det handlar mycket om att skapa relationer för att kunna skapa 
resten av tillvaron. (Intervju med Birgitta 081109)  

 
Alva beskriver att hon genom att gå in i rollekar med barnen samtalar med dem i den rollen 
som hon tar, för att bland annat träna sociala sammanhang som relationer. Vidare pratar flera 
om hur man bemöter barnet i samtalet, betydelsen av att bekräfta barnets jag och känslor för 
att de ska få en bra självbild. Anna beskriver vad som är viktigt i samtalet så här:  
 

Det är ju givetvis språket, men det är inte bara det, att bli bekräftad, 
det är någon som bryr sig, den sociala biten att någon ser mig och hör 
mig det är ju lika viktigt. (Intervju med Anna 081111) 

 
Även Britta nämner hur viktigt det är att bemöta och se varje barn varje dag, hon säger att det 
finns många tillfällen under dagen att se barnen men det är viktigt att du bemöter dom på 
morgonen och pratar lite med dem hur dom har det och om det hänt något sen sist, hon 
betonar vikten av att få gehör ifrån barnet i detta samtal. Alva beskriver hur viktigt det är att 
läraren genom samtalet får barnet att reflektera över sina egna känslor och även kunna 
uttrycka dem, för att få fram sina inre tankar och känslor till omgivningen. Birgitta pratar även 
om detta och vikten av att bekräfta det som barnet uttrycker, hon säger så här: 
 

Något annat som är viktigt är att bekräfta barns känslor, att prata om 
vad de känner. (Intervju med Birgitta 08109) 

 
De menar att det är betydelsefullt att bekräfta barnets känslor för att de ska kunna hantera 
dem, veta vad det är de känner och att det är ok att känna så.  

Barnets kunskapande 
Alla nämner på olika sätt att man genom samtalet tillägnar sig faktakunskap. Boel säger att 
det är viktigt att samtala för barns fantasi, det är genom fantasin som de kan lära. De beskriver 
olika situationer i verksamheten där barnen kan tillägna sig kunskap genom det man samtalar 
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om. Boel och Britta beskriver till exempel hur man kan samtala i samlingen för att skapa ett 
lärande, Britta beskriver varför hon samtalar med barnen så här: 
 

För att barnet ska utvecklas och lära sig olika saker till exempel i 
samlingen, jag vill få ut ett budskap som jag hoppas att barnen ska ta 
till sig, att förmedla någonting/…/ att de ska utvecklas och lära sig 
saker, det är det grundläggande, det är därför man samtalar med dom. 
(Intervju med Britta 081113)  

 
Här pratar hon om vad samtalet kan ge i barns lärande på ett förmedlande sätt, men hon pratar 
även om läraren i en medupptäckande roll. Hon beskriver hur läraren kan samtala med barnen 
i de situationer som uppstår till exempel vid påklädning när man ska gå ut, att man pratar med 
barnet om vad det ska göra, i vilken ordning och hur men att barnet får pröva själv. Även 
Anna och Birgitta pratar om läraren som en handledare, att läraren ska lyssna in barnen och 
sedan lägga nivån något högre för att barnet ska lära och utvecklas både kunskapsmässigt och 
språkligt. Birgitta säger så här:  
 

Samtalet har stor betydelse för språkutvecklingen, det är viktigt att 
anpassa svårighetsgraden i samtalet för barnets nivå, att alltid ligga 
strax ovanför så att de utvecklas. (Intervju med Birgitta 081109) 

 
Alla är överrens om att samtalet är ett viktigt verktyg i lärandet, men några pratar om barn 
som inte har något verbalt språk och hur man ska bemöta dem, Boel pratar om att man kan ta 
hjälp av tecken tillsammans med de barn som kan behöva det. Angelika pratar också om barn 
med behov av särskilt stöd men då pratar hon om barn som redan har ett verbalt språk men 
som inte har så lätt för lärande. Hon nämner matematiken som ett exempel, att man kan ha 
särskilda samtal med dessa barn för att de ska lära lättare.  
 
Sammanfattningsvis så menar respondenterna att samtalet gynnar barns språkliga utveckling, 
genom att samtala på olika sätt så lär sig barn att prata, får ett ökat ordförråd, etc. Barns 
jaguppfattning och känslomässiga utveckling är också en del som samtalet är viktigt för, hur 
du bemöter barnet visar barnet hur det ska agera och bemöta andra människor, allstå 
relationer. Även faktakunskap är något som respondenterna tar upp, genom att samtala så lär 
sig barn fakta.  
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Diskussion  
I detta kapitel kommer först en diskussion om resultatet och vad vi kom fram till, sedan följer 
en diskussion om metoden. Till sist beskrivs didaktiska konsekvenser och fortsatt forskning. 

Resultatdiskussion 
Vi inledde vårt resultat med att beskriva hur respondenterna uppfattar det goda samtalet, vad 
de menar att det finns för förutsättningar för att ett samtal ska bli bra. De betonar att det är 
viktigt att samtalet blir en tvåvägskommunikation, att man har en ömsesidig respekt för 
varandra. De säger att alla samtal är bra samtal, det är när samtalet blir avbrutet eller om det 
övergår till envägskommunikation som det inte är bra. Respondenterna säger att detta sker av 
många olika anledningar, till exempel att de blir avbrutna på olika sätt eller om de inte är 
fokuserade på barnet. Detta beskriver Schyl-Bjurman och Strömberg-Lind (1976) de menar 
att för att ett samtal ska bli bra krävs det fokus från läraren och ömsesidig tillit och öppenhet. 
Detta är något som känns viktigt att ha med sig när man ska samtala. Vidare beskriver 
respondenterna att det är viktigt att ha ögonkontakt med barnen när du samtalar med dem, och 
lyssna in vad de har att säga. Du ska få dem att känna att det som de säger är viktigt. Mårdsjö 
(2005) har i sin studie kommit fram till att lärare agerar på två sätt i sitt bemötande av barn, 
ett av dem är att lyssna in barnet och höra vad det har att säga, för att utforma verksamheten 
efter detta. Detta kan vara ett sätt att samtala med barnet, för att ta reda på vad det är 
intresserat av för att kunna använda det i barnets lärande. Det är också viktigt att ha fokus på 
barnet och lyssna på det för att kunna föra samtalet vidare. Detta är något som flera av 
respondenterna har tagit upp, genom att man lyssnar in vad barnen har att säga så kan man 
föra samtalet framåt så att det blir ett lärande. Respondenterna säger att i samtalet så gynnas 
barnens språkutveckling, därför är det så viktigt att samtalen blir bra och något grundläggande 
är att läraren kan lyssna. Frågan är, finns det tid till detta? Att lyssna in vad barnen har att 
säga för att sedan utveckla verksamheten utifrån det. Några av respondenterna menade att de 
hade ont om tid i verksamheten till samtal, vad beror detta på? Några möjliga orsaker kan vara 
personalbrist, oroliga barngrupper etc. Det kan också bero på hur man definierar samtalet, om 
du menar att samtalet är en planerad stund där läraren kan sitta med ett eller flera barn och 
bara samtala. Eller om du menar att samtalet kan uppstå i alla situationer under dagen och det 
gäller bara att ta till vara på dem. Några av respondenterna beskriver att samtal kan uppstå när 
som helst och det gäller att fånga dessa ögonblick. De säger att det är bra att ta tillvara på 
situationen och samtala om det som händer. Eriksen Hagtvet (2004) beskriver dessa samtal 
som situationsbundna, man samtalar om det som sker just nu. Hon tar upp tambursituationen 
som exempel, där kan man samtala om vad barnet gör, vad kläderna heter, om det hände 
något runt omkring, genom att vi benämner det som sker får barnet ett rikare ordförråd. Med 
detta exempel blir det tydligt att den första läraren inte hinner med att samtala med barnen 
medan den andra läraren ser möjligheter överallt till samtal. Det handlar då om vad du har för 
inställning, det gäller att hitta sina knep för att hinna med det du vill göra. 
 
Leken beskriver respondenterna som ett bra tillfälle att samtala med barn. Då kan läraren gå 
in i leken och ta en roll och prata genom den med barnen, detta är också ett bra tillfälle att 
utnyttja den tid vi har under dagen på förskolan. I läroplanen för förskolan, 
Utbildningsdepartementet (2006), står det att vi lärare ska sträva efter att barnen ska utveckla 
sin förmåga att leka och lära. I leken lär man och därför menar vi att detta är ett perfekt 
tillfälle att arbeta med barns lärande, genom att gå in i leken och tillsammans med barnen 
samtala om det man leker så kan läraren vara handledare och barnet kan genom sin fantasi 
lära. Detta kan vara ett sätt att kringgå tidsaspekten, respondenterna beskriver att när samtalen 
inte är bra så är en bidragande faktor till detta att de inte har tid, Hagtvet Eriksen (2006) 
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skriver att läraren måste ta sig tid för att kunna lyssna aktivt så att samtalen med barnen blir 
bra, har vi inte tid så blir det inga samtal. För att ta det ett steg längre så kan man se vad 
barnen går miste om, om de inte får samtala med läraren. Enligt Hagtvet Eriksen leder goda 
samtal till att barnen kan utveckla sin jagkänsla, som är viktig för att barnet ska bli tryggt i sig 
själv för att därmed lättare kunna lära senare. Om vi då inte tar oss tid att samtala med barnen 
kan detta bli lidande, då är det viktigt vad du har för inställning till tiden och hur du kan 
utnyttja den på bästa sätt för att kunna samtal med barnen. Till exempel, lek mer med barnen, 
samtala med de små vid blöjbyten, låt måltiden bli en stund för samtal och stressa inte igenom 
den, det finns tid överallt, bra vi letar reda på den. 
 
Vidare pratar respondenterna om relationer och konflikthantering, några respondenter säger 
att samtalen är viktiga för att skapa relationer. Genom samtal så lär vi känna varandra och kan 
skapa relationer. Återigen handlar det om hur vi bemöter barnen, det visar dem hur de ska 
bemöta andra. Detta är en viktig del när man pratar om konflikthantering, Ødegaard Eriksen 
(2007) tar upp i sin avhandling om barns behov av bekräftelse av sina känslor, speciellt starka 
känslor. Att barn behöver bekräftelse på det de känner för att de ska veta hur de ska hantera 
det. Detta är väldigt viktigt för oss lärare att tänka på speciellt i konfliktsituationer. Barnet 
behöver veta hur det ska hantera sina känslor för att kunna fungera socialt i en grupp, och i 
förlängningen handlar det om att de ska lära sig att skapa relationer och kunna samspela med 
andra människor. Detta leder även vidare till barnets självbild och jag känsla. Schyl-Bjurman 
och Strömberg-Lind (1976) skriver att det är viktigt att läraren bekräftar barnens självbild, så 
att den inre bilden barnet har av sig själv stämmer med den bild barnet ser av sig själv i andra. 
Lärarens bemötande i samtalet reflekterar hur läraren ser barnet, och det leder till att barnet 
agerar så. Barnets självbild är bland det viktigaste vi arbetar med i förskolan, vi lägger 
grunden till barnets jagkänsla och det är otroligt viktigt att den blir bra. Får barnet med sig en 
felaktig bild av sig själv, det kanske ser sig som oförmögen att komma med en egen åsikt, så 
kommer de att uppfylla detta senare i livet och detta är svårt att arbeta bort.  
 
Flera av respondenterna säger att barn tillägnar sig kunskap genom samtal, men på vilket sätt 
råder det delade meningar om. En lärare menar att hon genom samtalet kan förmedla kunskap 
till barnet, hon är alltså inriktad på förmedlingspedagogik, något som Schyl-Bjurman och 
Strömberg-Lind (1976) beskriver. De skriver att förmedlingspedagogiken leder till en ytlig 
inlärning då barnen inte själva har upplevt kunskapen utan bara har fått den till sig teoretiskt. 
Samtidigt som denna lärare pratar om att förmedla kunskap så är hon också inne på att man 
genom samtalet kan vara en medupptäckare med barnet. Detta förhållningssätt har de flesta 
andra respondenterna, en medupptäckande roll där läraren är en handledare för barnet. 
Vygotskijs teori om den proximala utvecklingszonen stämmer bra med dessa lärares arbetsätt. 
De beskriver hur de för att gynna barnets lärande utmanar det och lägger nivån på dels språk 
och dels på aktiviteter, något högre än barnens befintliga nivå. Samtidigt så finns läraren hela 
tiden närvarande som stöd för att hjälpa barnet vidare om det behövs, tills det klarar sig själv. 
Detta anser vi är en stor del i förskolans verksamhet och Hagtvet Eriksen (2004) beskriver att 
barn i förskoleåldern lär som lättast, därför måste vi som lärare vara aktiva i att stimulera 
barnens lärande för att lägga grunden så att de har fortsatt lätt att lära senare i livet.  
 
Språket är en del som alla respondenter tog upp som något samtal alltid gynnar. De beskriver 
vikten av kroppsspråket när vi samtalar med små barn som inte ännu har utvecklat ett verbalt 
språk. Vi använder kroppsspråket för att förstärka det vi säger, både barn och lärare. En av 
respondenterna nämner även att man kan använda tecken som stöd för de barn som inte 
utvecklat sitt verbala språk än för att underlätta deras kommunikation. Detta är en utveckling 
av kroppsspråket som vi ibland använder omedvetet, men kan vi bli medvetna om potentialen 
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i tecknen så kan de hjälpa flera barn till ett rikare språk. De säger att samtidigt är det viktigt 
att använda ett rikt verbalt språk för att barnet ska ta till sig fler ord. Söderberg (1988) 
beskriver att barnet använder sig av kroppsspråket innan det får fler ord och därför är det 
viktigt att hela tiden mata barnet med fler ord och lägga nivån på samtalet något högre än 
barnets utveckling för att barnet hela tiden ska sträva framåt. Även detta kan kopplas till 
Vygotskijs teorier att utmana barnet i sitt lärande. Det är även viktigt att hela tiden tänka på 
vårt språk och hur vi samtalar med barnen, är barnen i en stimulerande språkmiljö så kommer 
de att utveckla språket bra. Barn gör som vi gör, om vi skulle prata fåordigt så kommer barnen 
också att prata med få ord. Det är likadant med ett barn som växer upp i en miljö med mycket 
svordomar, där är risken stor att barnet också kommer att börja svära. En respondent tar även 
upp vikten av att benämna saker och ting rätt, istället för att säga vill du ge mig den där, så 
kan man säga vill du ge mig den blå muggen som står på bordet. Genom att benämna saker 
med rätt ord och tänka på sin grammatik, så underlättar du barnets språkliga inlärning. Detta 
är bra för oss som lärare att tänka på när vi samtalar med både barn och vuxna på förskolan.  
 
För att summera diskussionen så har vi i denna studie upptäckt att det finns olika sätt att 
definiera ett samtal, några tycker att det är mellan två personer och andra pratar om en mindre 
grupp. Några menar att samtal är när man har planerat att ha samtal om ett speciellt tema 
medan andra pratar om att fånga ögonblicken och de situationer som uppstår i verksamheten. 
Vi tycker att allt detta är samtal men i olika former, dock har vi svårt att tycka att ett samtal i 
en samling kan bli annat än förmedlande och då tappar det formen av ett samtal i våra ögon. 
Det viktigaste vi kommit fram till är att det finns inga dåliga samtal, att samtala är alltid bra.  
Det kan gynna olika lärande så som det kunskapsmässiga eller identitetsrelaterat men även 
språket, barn tränar alltid språket i ett samtal. Men till vilken grad eller hur mycket samtalet 
ger kan variera från situation till situation. När samtalen inte är bra, så är det troligtvis för att 
det har övergått till envägskommunikation, någon av parterna i samtalet har tappat fokus av 
någon anledning. Så för oss är den viktigaste informationen att samtal ofta är något som ger 
ett lärande i någon form. De tre stora områdena som återkommer är, språket, jagkänslan och 
kunskap, i dessa områden är samtalet ett bra verktyg för lärande, men givetvis behöver 
samtalet ett sammanhang för att fungera, då återkommer vi till de situationsbundna samtalen. 
Att samtala med barn om hur man byter en motor i en bil kommer troligtvis inte ge barnet 
något då det inte har något att referera till. Om man däremot samtalar om hur man ska bygga 
en koja med alla kuddarna så tror vi att barnet kommer komma med många bra förslag då 
detta är något som barnet har erfarenhet av och känner till. 
 
Den proximala utvecklingszonen är en teori som fungerar i praktiken, det har vi upptäckt i 
detta arbete. Flera av respondenterna har på olika sätt berättat om sitt arbetssätt och vi tolkar 
detta som att de använder sig av Vygotskijs teorier, men om det är medvetet eller omedvetet 
det vet vi inte. Det har i alla fall gett oss nya tankar om hur vi kan arbeta när vi kommer ut i 
verksamheten. Vi ser nu att detta är en teori som fungerar praktiskt.  
 

Metoddiskussion 
I det stora hela så har det gått väldigt bra. Trots att vi känt att vi varit tidspressade så 
genomförde vi intervjuerna och fick in tillräckligt med material för att kunna fortsätta med 
arbetet. Något vi har insett hur viktigt det är att vara förberedd och inläst på sitt område. Till 
en början kände inte att vi hade tillräckligt med kunskap i början därför har vi under tiden fått 
läsa in mer och mer, detta är viktigt att tänka på att vara väl förberedd innan arbetet så att man 
får det resultat man är ute efter och inte något helt annat. En avgörande del är skrivningen av 
intervjufrågor, för att får relevanta frågor bör man vara inläst på studiens område. Vi hade tur, 
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även då vi inte var så väl inlästa på området blev intervjufrågorna bra. Detta är något vi båda 
känner att vi hade gjort annorlunda en annan gång, förberedelser är a och o.   
 
Vid genomförandet av intervjuerna så gick det mesta bra, det problem vi stötte på var att 
ljudupptagningen från en av de första intervjuerna inte blev helt bra. Detta gjorde att vi kunde 
åtgärda problemet på de senare intervjuerna för att få bättre ljudkvalité på dem. Här ser vi 
tydligt vikten av att transkribera intervjuer så snart som möjligt, det ger inte bara en högre 
kvalitet då intervjuerna finns färska i minnet på intervjuaren, det ger också möjligheten att 
rätta till tekniska fel för att förbättra senare intervjuer.  
 
I övrigt kändes själva metoden, kvalitativ intervjuer, som en relevant metod. De rådata vi fick 
var både genomgående lik, respondenterna uppfattade frågorna lika så att de svarade på det vi 
ville vet, men samtidigt fick vi ut ganska varierade åsikter och svar. Detta var intressant för 
analysen av resultatet då vi fick en bred bild av lärares tankar om samtalet. Vi är nöjda med 
genomförandet av studien, trots att studiens omfattning inte var så stor så fick vi ändå ett 
ganska brett resultat. Detta kan bero på att inga lärare arbetade på samma förskola och de kom 
ifrån två olika kommuner. För att öka studiens kvalitet så är detta ett bra tillvägagångssätt, att 
bredda urvalet geografiskt för att respondenterna inte ska vara för färgade av varandras åsikter 
och resonemang.  

Didaktiska konsekvenser 
Genom denna studie har vi blivit mer medvetna om hur vi kan använda samtalet i den 
pedagogiska verksamheten. Något som har blivit väldigt tydligt är hur viktigt lärares 
språkbruk är för barnens språkutveckling. Genom undersökningen har vi kommit fram till att 
det är mycket viktigt för lärare att tänka på hur de pratar i barngruppen. Man bör använda hela 
meningar och vara tydlig i sitt språk. Ett exempel är när barnen ska klä på sig för att gå ut, då 
är det viktigt att läraren benämner det som sker: plocka ner din rosa mössa ifrån hyllan eller 
tag ut dina blå och grön randiga gummistövlar ur torkskåpet. Detta medför att barnet 
automatiskt får ett större ordförråd då de vistas i en miljö som är rik på språklig stimulans. 
Något annat vi även har upptäckt är vikten av att samtalen ska vara situationsbundna, barnen 
behöver ett sammanhang för att samtalet ska bli givande. Detta har Forskaren Ødegaard 
Eriksen (2007) skrivit om, vikten av att ge barnen ett sammanhang för att samtalen ska bli 
givande. Ett exempel är vid skötbordet, barn älskar att kommunicera och vill gärna prata om 
det som de ser, så därför är det viktigt att skapa en miljö som lockar till samtal. Vid 
skötbordet kan man hänga upp bilder och mobiler som är intresseväckande för barnen så att 
det finns något att samtala om. Var inte rädd för upprepning, även om det blir så att barnet vid 
varje blöjbyte vill prata om den blå fisken som finns på en bild så gör det, upprepning och 
rutiner betyder trygghet för barn.  

Fortsatt forskning 
Denna studie har väckt tankar kring samtalet och vad det är, flera av respondenter har sagt att 
det var bra att få sätta ord på sådant som de menar är självklart. Det hade varit intressant att 
kunna följa upp denna studie för att se om dessa lärare på något sätt har ändrat sitt samtalande 
med barn. En observationsstudie där verksamheten står i fokus för att se hur samtalet 
verkligen används.   
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Tack  
Vi vill tacka vår handledare för allt stöd med studien, din hjälp har varit ovärderlig. Vi vill 
också tacka de andra studenter som har haft gemensam handledning med oss och som varit 
med och kämpat med sina arbeten och varit till stor hjälp vid handledningarna i de 
diskussioner vi fört. Vi vill också tacka de lärare som ställt upp på intervjuer, utan er hade det 
inte blivit något arbete. 
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Bilaga 1 
Studiens syfte är att undersöka om lärare uppfattar att samtalet kan vara ett verktyg i barns 
lärande? 
 

• Kan du börja med att beskriva olika situationer när du samtalar? Finns de någon 
specifik tid eller tillfällen att samtala? 

• Vad är viktigt när du samtalar med barn? 

• Vad samtalar du om med barnet? 

• Varför samtalar du med barnet, har du någon tanke bakom samtalet? Ge exempel 

• Hur ser du på samtal och språkutveckling? Vilken betydelse har samtalet för   
språkutvecklingen 

• Ser ni till att alla barn får samtala med en vuxen varje dag? Hur i så fall? Finns det tid? 

• Har samtalet någon speciell funktion i din verksamhet? 

• Har ni i arbetslaget diskuterat om samtalets betydelse med barn? 

• Har ni fått någon utbildning? 

• Kan du ge exempel på goda/dåliga samtalssituationer?  

• Varför blir de bra/dåliga?  

• Hur kan samtalet användas som ett utvecklande verktyg? 

• Vad innebär ett pedagogiskt samtal? Ge exempel. 

• Finns det kriterier för ett pedagogiskt, lärande, utvecklande samtal?  
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Bilaga 2 
 
Missivbrev 
Hej! Vi är två studenter som går sista terminen på högskolan i Borås. Som avslutning på vår 
utbildning kommer vi att skriva ett examensarbete på 15 poäng med syftet, ” Hur resonerar 
pedagoger om samtalet som ett verktyg i barns lärande.”   
Eftersom detta är ett examensarbete så gäller följande, du som respondent kommer att vara 
anonym genom att vi avidentifierar dig, dvs. vi använder inte ditt namn, arbetsplats eller något 
liknande i vårt arbete som kan kopplas till dig. Det är även helt frivilligt att delta, du har all 
rätt att tacka nej. Om du väljer att delta kommer du att bli intervjuad av någon av oss, detta 
kommer att ske på en överenskommen plats och tid i lugn och ro. Vi kommer även att spela in 
intervjun för att underlätta i renskrivningen av intervjun, dessa data kommer sedan inte 
användas i andra sammanhang. Examensarbetet är en officiell handling och kommer därför att 
både publiceras och arkiveras på högskolan i Borås.  
Om du har några frågor kan du kontakta oss. 
Tack på förhand 
Med vänliga hälsningar 
 
Johanna Helgesson  
xxx-xxxxxxx 
Sari Tiainen 
xxx-xxxxxxx 
 
 
 
...................................................................................................................................................... 
Namn     Ort  Datum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


