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Abstrakt 
I detta examensarbete undersöks hur pedagogiskt lyssnande kan förstås och användas av 
yrkesverksamma förskollärarstudenter både som förhållningssätt och som stödmaterial, 
samt hur ett potentiellt stödmaterial skulle kunna förbättras. Begreppet pedagogiskt 
lyssnande, som vi själva arbetat fram, beskriver ett förhållningssätt som kombinerar 
omsorg om individen, och ömsesidiga relationer mellan barn och vuxna, med en 
medvetenhet om hur strukturer och normer påverkar människors handlingar och synsätt. 
För att främja ett förhållningssätt baserat på pedagogiskt lyssnande planerar vi även att 
utveckla ett relaterat stödmaterial som kan användas av arbetslag i förskolan. Detta val 
motiveras utifrån att forskning visar att den pedagogiska personalens förhållningssätt 
till, och interaktion med, barnen påverkar barns förutsättningar och möjligheter i 
förskolan till exempelvis likabehandling, delaktighet och inflytande på olika sätt. Mot 
denna bakgrund kommer en fokusgruppstudie göras med yrkesverksamma 
förskollärarstudenter för att undersöka hur pedagogiskt lyssnande kan förstås och 
användas både som förhållningssätt och som stödmaterial i förskolan, samt undersöka 
hur stödmaterialet skulle kunna förbättras. Resultaten från undersökningen visar att 
fokusgruppen av yrkesverksamma förskollärarna visar förståelse för pedagogiskt 
lyssnande, och ser både möjligheter och svårigheter i ett sådant förhållningssätt. 
Exempel på möjligheter som vi uppfattade var ömsesidiga och respektfulla relationer 
mellan barn och vuxna på förskolan, samt möjligheter att ifrågasätta makt. Medan vi 
uppfattade att utmaningarna handlade om behovet att förstå pedagogiskt lyssnande på 
djupet för att se det som meningsfullt, samt hur barnen skulle kunna göras delaktiga i 
likabehandlingsarbetet. Resultaten visar även att stödmaterialet skulle kunna vara 
användbart för att ge en struktur till arbetslagets reflektionstid, samt att materialet skulle 
kunna förbättras genom att bli mer multimodalt. Slutsatsen som kan dras från 
fokusgruppstudien är därför att pedagogiskt lyssnande som förhållningssätt och 
stödmaterial skulle kunna användas i förskolan för att främja den pedagogiska 
personalens relationskompetens, samt möjligheter till omsorg präglad av ömsesidigt, 
samförstånd och respekt. Dessutom uppfattar vi att pedagogiskt lyssnande skulle kunna 
främja arbetet med likabehandling, samt barns delaktighet och inflytande i 
verksamheten, eftersom det kan möjliggöra att makt ifrågasätts och att vuxna kan närma 
sig barns perspektiv. 

Nyckelord: fokusgruppstudie, pedagogiskt lyssnande, intersubjektiva relationer, 
likabehandling, omsorg, reflektion 
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1 Inledning 
Detta examensarbete undersöker hur pedagogiskt lyssnande kan förstås och användas av 
yrkesverksamma förskollärarstudenter både som förhållningssätt och som stödmaterial, 
samt hur ett potentiellt stödmaterial skulle kunna förbättras. Begreppet pedagogiskt 
lyssnande har vi själva arbetat fram eftersom vi ville kunna beskriva ett förhållningssätt 
som kombinerar omsorg om individen och ömsesidiga relationer mellan barn och vuxna 
med en medvetenhet om hur strukturer och normer påverkar människors handlingar och 
synsätt. Vi motiverar valet att skriva om pedagogiskt lyssnande eftersom forskning visar 
att den pedagogiska personalens förhållningssätt, samt interaktion med, och relationer 
till barnen påverkar barns förutsättningar och möjligheter på olika sätt, både på kort och 
lång sikt. Exempelvis får förhållningssätt, omsorg och interaktion betydelse för hur 
arbete med likabehandling, och frågor om makt, delaktighet och inflytande drivs fram i 
verksamheten. 

Pedagogiskt lyssnande som förhållningssätt kan även kopplas till artiklarna 2 och 12 i 
FN:s Konvention om barnets rättigheter (Unicef, 2000), vilken Sverige har förbundit sig 
till att följa. Dessa två artiklar handlar om att alla barn har samma rättigheter och lika 
värde (art. 2); samt om alla barns rätt att göra sin röst hörd, säga sin mening och få den 
respekterad i frågor som rör dem (art. 12) (Unicef, 2000). Kopplat till pedagogiskt 
lyssnande tolkar vi barnets rätt att både säga sin mening och få den respekterad i frågor 
som rör det som att omsorg och relationer ska utgå från ett etiskt förhållningssätt präglat 
av ömsesidighet och respekt, samt att barns delaktighet och reella inflytande är viktiga 
frågor att ta hänsyn till, och arbeta med, i förskolan. Vidare kan pedagogiskt lyssnande 
kopplas till alla barns lika värde eftersom det kan främja likabehandlingsarbetet i 
förskolan genom att synliggöra förhållnings- och arbetssätt som riskerar att utsätta barn 
för diskriminering eller kränkande behandling1. Detta är de grunder som pedagogisk 
lyssnande ytterst vilar på, vilka även knyter an till förskolans uppdrag och värdegrund i 
enlighet med den rådande läroplanen (Skolverket, 2016). De teoretiska 
utgångspunkterna för det pedagogiska lyssnandet kommer dock närmare beskrivas i ett 
följande avsnitt. 

Stödmaterialet vi planerar att utveckla i form av en digital app är än så länge under 
planeringsstadiet, men dess syfte är att i framtiden kunna hjälpa arbetslag i förskolan att 
på ett systematiskt sätt skapa en gemensam hållning baserat på pedagogiskt lyssnande 
för att kunna utveckla arbetet med likabehandling, och med barns inflytande och 
delaktighet. Vi tänker oss ett upplägg som skulle kunna se ut på följande sätt: 
brainstorming utifrån en fråga som belyser ett ämne/fokusområde; gemensam reflektion 
i arbetslaget om frågan; ta del av sammanfattande information/forskning om ämnet i 
fråga; gemensamma diskussioner i arbetslaget utifrån information och kunskap som 
delgetts; genomförande av en dokumentationsuppgift som hör till ämnet; återkoppling 
och reflektion tillsammans i arbetslaget efter genomförd dokumentationsuppgift. 

                                                 
1 Det är denna beskrivning av det pedagogiska lyssnandet som vi presenterade för deltagarna i 
fokusgruppintervjun. 
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Arbetet med appen sker tillsammans med arbetslaget, men varje person har även ett 
personligt inlogg där de egna personliga reflektionerna kan samlas2. 

Texten för följande examensarbete kommer att disponeras på följande sätt. Först 
beskrivs de teoretiska utgångspunkterna för det pedagogiska lyssnandet, följt av en 
bakgrund som belyser kunskapsområdet som det relaterar till. I denna bakgrund 
beskrivs vilken betydelse interaktion och relationer mellan barn och pedagogisk 
personal har för barnen i förskolan både på kort och lång sikt, med särskilt fokus på 
omsorg, förskollärares förhållningssätt, barns möjligheter till inflytande och delaktighet, 
samt förutsättningar för likabehandling. Även hur organisatoriska och strukturella 
villkor på olika sätt kan påverka interaktion och relationer mellan barn och pedagogisk 
personal i förskolan kommer att beskrivas i bakgrunden. Därefter beskrivs val av metod 
och hur vi genomförde fokusgruppstudien i metodavsnittet. Efter metodavsnittet 
presenteras resultaten, som sedan analyseras och diskuteras tillsammans med metoden i 
diskussionsdelen. Diskussionen beskriver även slutsatsen från undersökningen och 
presenterar dessutom förslag på vidare forskning.  

 
1.1 Syfte 
Forskning visar att förskollärares och övrig pedagogisk personals förhållningssätt har 
betydelse för hur interaktionen mellan barn och vuxna ser ut på förskolan, vilka 
relationer som skapas och vilka möjligheter och förutsättningar barn får till 
likabehandling, delaktighet och inflytande. Syftet med detta examensarbete är därför att 
undersöka hur yrkesverksamma förskollärarstudenter skulle kunna förstå samt använda 
sig av, det vi kallar, pedagogiskt lyssnande både som förhållningssätt och som 
potentiellt stödmaterial, samt hur detta potentiella material skulle kunna förbättras. För 
att undersöka detta har vi använt oss av följande frågeställningar: 

• Hur förstås pedagogiskt lyssnande som förhållningssätt och som stödmaterial? 
• Hur skulle stödmaterialet kunna förbättras? 
• Vilka teman kan användas för att utveckla pedagogiskt lyssnande? 

 

2 Teoretiska utgångspunkter för pedagogiskt lyssnande  
I denna del presenteras och beskrivs begreppet pedagogiskt lyssnande och de teoretiska 
utgångspunkter som vi använt oss av i utvecklingen av detta begrepp. Det pedagogiska 
lyssnandets grundval innebär ett förhållningssätt som förenar värdet av omsorg om den 
enskilda individen med en medvetenhet om hur normer och strukturer i samhället 
påverkar mötet mellan barn och pedagogisk personal på förskolan. Relationer baserade 
på ömsesidighet och samförstånd ses i det pedagogiska lyssnandet som förutsättningar 
för att barn i förskolan ska ses som fullvärdiga individer, med egen integritet och 
demokratiska rättigheter. Det pedagogiska lyssnandet utgår från en syn på relationer och 
identiteter som ständigt pågående processer, och från en syn på barn, och på förskolan, 
som delar av samhället. En följd av detta synsätt är att de utmaningar som gäller 

                                                 
2 Det är detta upplägg på stödmaterialet som vi presenterade för deltagarna i fokusgruppintervjun. 
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exempelvis demokrati, ojämlikhet och ojämställdhet i samhället även berör barn redan 
från födseln, och således även arbetet i förskolan, vilket även Dahlberg, Moss och Pence 
(2013/2014) skriver.  För att synliggöra och ifrågasätta dessa utmaningar behövs, enligt 
bland andra Dahlgren et al. och Folkman (2017) ett normkritiskt perspektiv med fokus 
på disciplinär makt, vilket i arbetet med det pedagogiska lyssnandet därför blir särskilt 
viktig att ta hänsyn till. Utan en förståelse för hur samhällsstrukturer och aspekter av 
disciplinär makt påverkar exempelvis förgivettagna föreställningar samt normer om 
“barn” och “vuxna” försvåras arbetet med likabehandling och främjandet av barns 
inflytande och delaktighet som det pedagogiska lyssnandet ytterst syftar till. Barn 
riskerar till exempel att hamna i en beroendeställning till sina omsorgsgivare till följd av 
ett större behov av omsorg jämfört med vuxna (Sommer, Pramling Samuelsson & 
Hundeide, 2011). I det pedagogiska lyssnandet måste därför den pedagogiska 
personalen både erkänna, och förhålla sig till, den maktposition de har gentemot barnen 
på förskolan (Dolk, 2013; Persson, 2016). Den pedagogiska personalen har i och med 
detta ett stort ansvar för hur interaktionen och relationerna med barnen på förskolan 
utvecklas (Persson, 2015, 2016; Aspelin & Persson, 2011). Utöver detta normkritiska 
perspektiv, utgår pedagogiskt lyssnande även från ett relationellt perspektiv på sociala 
relationer, vilket kommer att beskrivas nedan.  

Gemensamma drag för relationella perspektiv är att fokus riktas mot vad som sker 
människor emellan (Aspelin & Persson, 2011; Aspelin, 2013; von Wright, 2000). von 
Wright (2000) beskriver exempelvis hur mänskliga relationer, och handlingar, skapas i 
de mellanmänskliga rum som uppstår när två, eller fler individer samspelar med 
varandra. Detta innebär att relationer, ur ett relationellt perspektiv, huvudsakligen 
förstås som processer som skapas i de mellanmänskliga rum där människor möts. Enligt 
von Wright (2000) och Aspelin och Persson (2011) går det därför inte att säga att 
människor är på ett visst sätt, och att individer har förutbestämda och fasta egenskaper. 
Subjektiviteten och identiteten ses istället som föränderlig, eftersom det är i mötet med 
andra som individen visar sig som ett unikt handlande subjekt. von Wright (2000) 
beskriver även hur individer kan mötas och nå ett kommunikativt och ömsesidigt 
samförstånd. Denna samordnade handling och ömsesidiga förståelse benämner von 
Wright (2000) intersubjektivitet, vilket möjliggör att individer i mötet med andra både 
kan förstå sig själva och varandra. Kärnan i det pedagogiska lyssnandet är att skapa 
möjligheter för dessa intersubjektiva möten mellan barn och vuxna i förskolan, med 
hjälp av relationer som baseras och utgår från ett ömsesidigt samförstånd mellan 
individer. 

Möjligheten att se på relationer ur ett dubbelt perspektiv så som presenterats ovan, 
innebär att det pedagogiska lyssnandet kan kopplas både till det intersubjektiva mötet 
mellan ett barn och en lärare, och samtidigt också se hur individer och relationer 
påverkas av yttre samhällsstrukturer, normer och maktförhållanden. Resultaten från 
undersökningen om hur pedagogiskt lyssnande kan förstås och tas emot tillsammans 
med ett potentiellt stödmaterial kommer således att kopplas till dessa teoretiska 
utgångspunkter och till forskning som relaterar till ämnet.  
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3 Bakgrund 
Denna bakgrund kommer beskriva vilken betydelse interaktion och relationer mellan 
barn och pedagogisk personal har för barnen i förskolan både på kort och lång sikt. 
Särskilt fokus kommer att ligga på att beskriva relationer i förskolan utifrån aspekter 
som berör omsorg, förskollärares förhållningssätt, barns möjligheter till inflytande och 
delaktighet, samt förutsättningar till likabehandling. Även hur organisatoriska och 
strukturella villkor på olika sätt kan påverka interaktion och relationer mellan barn och 
pedagogisk personal i förskolan kommer att beskrivas.  

3.1 Relationernas och interaktionens betydelse för barnen i förskolan 
Persson (2015) skriver att forskning visar att hög kvalitet i pedagogiska relationer är 
kopplat till verksamheter som förenar omsorg och undervisning. Vidare får hög kvalitet 
i relationerna, och i kommunikationen mellan barn och vuxna på förskolan, enligt 
Persson positiva konsekvenser för barns sociala, emotionella och kognitiva utveckling 
och förmågor, både på kort och lång sikt. Internationellt benämns föreningen mellan 
omsorg och undervisning som edu-care (OECD, 2006), vilket även kännetecknar den 
svenska förskolekontexten enligt Tallberg Broman (2017). I denna kombination av 
omsorg och undervisning skapas ett pedagogiskt sammanhang som, enligt Persson 
(2015), flätar samman relationerna på förskolan i sociala, emotionella och kognitiva 
interaktionsmönster. Med utgångspunkt i att dessa relationer har samband med barns 
utveckling och lärande poängterar Persson särskilt att ett förhållningssätt präglat av 
lyhördhet, värme, närhet, dialog är viktigt i förskolan. Detta menar Persson, liksom 
Sommer et al. (2011), dessutom vara särskilt betydelsefullt för barnets uppfattning om 
sig själv, och för känslan av att vara accepterad, få tillhöra, och få respekt. 

En verksamhet med högkvalitativ interaktion mellan barn och vuxna förutsätter även, 
enligt Persson (2015), att barns intentioner och initiativ förstås, och tas tillvara, av den 
pedagogiska personalen i syfte att främja både barns inflytande och deras lärande. 
Främst då Person tycks mena att ett sådant förhållningssätt kan öka den pedagogiska 
personalens möjligheter att närma sig barnets perspektiv genom att bättre försöka förstå 
barnet och dess intentioner. Även Emilson (2008) belyser hur barns möjligheter och 
inflytande påverkas av hur relations- och kommunikationsmönster mellan barn och 
pedagogisk personal ser ut. Möjligheter till gemensamt meningsskapande och 
ömsesidiga och intersubjektiva relationer mellan barn och vuxna i förskolan främjas, 
enligt Emilson, genom tillåtande och öppen dialog och kommunikation. Emilsson tycks 
mena att interaktion och kommunikation utifrån dessa premisser öppnar upp för barns 
möjligheter till inflytande och delaktighet. Även enligt Persson (2017) är det viktigt att 
vuxna förhåller sig till barnen med öppenhet och respekt för att relationerna ska hålla en 
hög kvalitet. Forskning gjord av exempelvis Emilson (2008), Emilson och Pramling 
Samuelsson (2012) samt Folkman (2017) visar dock att interaktionen mellan barn och 
den pedagogiska personalen i förskolan inte alltid kännetecknas av intersubjektiva 
relationer baserade på ömsesidighet och samförstånd. 
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Eftersom aspekter relaterade till omsorg kännetecknar en stor del av interaktionen 
mellan barn och pedagogisk personal i förskolan kommer följande avsnitt närmare 
beskriva begreppet omsorg. 

3.2 Omsorg 
Omsorgsbegreppet är brett och definieras på olika sätt av olika forskare, men kommer 
här att beskrivas och diskuteras utifrån en svensk kontext relaterad till förskolan. Enligt 
Halldén (2007, 2016) betyder omsorg noggrannhet, det vill säga att ett arbete utförs 
omsorgsfullt. Vidare skriver Halldén (2016) att begreppet ofta förknippas med kärlek 
och omtänksamhet, och även är besläktat med att sörja för någon. Halldén (2007, 2016) 
beskriver utifrån dessa premisser hur omsorg i förskolan kan förstås som ett etiskt 
förhållningssätt. Enligt Halldén (2016) innebär omsorg som förhållningssätt en plikt att 
värna om medmänniskor och se den enskildes behov. Målet med omsorg beskrivs också 
av Halldén (2007, 2016) som att barnet ska få förståelse för omvärlden och känna 
hemhörighet i den, och på så sätt även utveckla en självmedvetenhet. Halldén (2007) 
menar även att omsorgsbegreppet är överordnat pedagogiken eftersom tillit och nära 
relationer ses som förutsättningar för växande. För Halldén (2007, 2016) har omsorg 
således ett värde i sig, som ska kunna lyftas och diskuteras utan att behöva associeras 
till vare sig pedagogik eller lärande, eftersom omsorg främst handlar om 
medmänsklighet och solidaritet. Enligt Halldén (2007) är det därför viktigt att se att 
omsorg utgår från en form av beroende, där den som ger omsorg hjälper en annan 
person att tillgodose ett behov.  
  
Det är dock vanligt förekommande att pedagogik och omsorg skrivs ihop och ses som 
en helhet, exempelvis i förskolans läroplan (Skolverket, 2016) liksom i begreppet edu-
care, vilket nämnts ovan. Den syn på omsorg som presenterats ovan utifrån Halldéns 
(2007, 2016) definition skiljer sig därför från den som exempelvis Persson och 
Gustafsson (2016) samt Johansson och Pramling Samuelsson (2001) beskriver, eftersom 
de ser omsorg och pedagogik som tätt sammanbundna och oskiljaktiga. Liksom för 
Halldén (2016) handlar omsorg hos Johansson och Pramling Samuelsson (2001) om ett 
etiskt förhållningssätt. Enligt Johansson och Pramling Samuelsson är dock fokus i detta 
förhållningssätt baserat på ett ömsesidigt möte med barnet i syfte att vidga barnets 
känsla av kompetens och lärande. Detta innebär, enligt Johansson och Pramling 
Samuelsson att pedagogisk personal i förskolan ska kunna utnyttja traditionella 
omsorgssituationer pedagogiskt, och samtidigt även kunna använda sig av omsorg, 
d.v.s. ömsesidiga möten, när det gäller lärande. 
 
Att omsorg dock främst handlar om ömsesidiga relationer där två individer bekräftar, 
erkänner och respekterar varandra poängteras särskilt av Halldén (2016) och Persson 
(2016) samt av Johansson och Pramling Samuelsson (2001). Att förståelse och 
bekräftelse av den andra är en nödvändighet vid omsorgshandlingar är dessutom något 
som även Sommer et al. (2011) lyfter som särskilt viktigt för att inte omsorgscykeln ska 
brytas. Sommer et al. skriver i detta avseende att omsorgsgivarens motivation att ge 
omsorg kan minskas om omsorgen som ges inte tas emot väl, vilket riskerar att leda till 
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omsorgssvikt och att barnet som konsekvens inte får sina behov tillgodosedda och kan 
fara illa. Enligt Persson (2016) och Halldén (2007) medför därför den asymmetriska 
maktrelationen som finns mellan barn och vuxna att det alltid är den vuxna som har ett 
etiskt ansvar att försöka förstå barnet för att kunna ge barnet omsorg, och sörja för dess 
välbefinnande, på ett respektfullt sätt.  

Forskning visar dock att den omsorg barn får i förskolan varken är likvärdig eller 
jämlik. Exempelvis skriver Eidevald (2009, 2011a, 2011b 2016) och Odenbring (2010, 
2014) att tjejer och killar3 blir bemötta på olika sätt och får olika omsorg beroende på 
vilket kön de har. Detta kan jämföras med det Stier (2016) skriver om att barn med 
annan etnicitet än “svensk” ofta tilldelas en omsorg som utgår från fördomar om barnets 
“grupptillhörighet” och inte utifrån barnets reella behov. Medan barn med “svensk” 
etnicitet däremot i större utsträckning blir bemötta och beskrivna utifrån sina 
individuella egenskaper. Följande avsnitt kommer därför beskriva hur förskolor arbetar 
med likabehandling, och hur detta även påverkar barns möjligheter till delaktighet och 
inflytande.  
 
3.3 Arbetet med likabehandling och barns inflytande och delaktighet i 
förskolan 
I detta avsnitt presenteras först forskning som visar att interaktionen mellan barn och 
pedagoger i förskolan varken är likvärdig eller jämlik. Sedan problematiseras forskning 
som visar att barn ses som objekt och inte görs delaktiga i förskolans 
likabehandlingsarbete. Avslutningsvis problematiseras forskning som visar att 
likabehandlingsarbetet ofta utgår från ett framtidsperspektiv istället för ett här och nu 
perspektiv. Genomgående i detta avsnitt kommer även strategier för att främja 
likabehandling, och barns inflytande och delaktighet i förskolan att presenteras.      
 
Forskning som belyser förskolans arbete med jämställdhet, visar att förskolans personal 
många gånger snarare förstärker än motverkar traditionella könsmönster och könsroller 
genom sina omedvetna och oreflekterade stereotypa föreställningar om kön/genus4 
(Davis, 1989/2003; Edström, 2010, 2014; Eidevald, 2009, 2011a; Odenbring, 2010, 
2014). Detta gäller även för studier som personal i förskolan själva genomfört 
(Olofsson, 2007; Svaleryd, 2003). Dessa studier visar alltså att tjejer och killar ges olika 
förutsättningar i förskolans verksamhet beroende på sitt kön. Detta ger en grund till att 
jämställdhets- och likabehandlingsarbetet i förskolan är i behov av vidareutveckling. 
Forskning visar även att barn med annan etnisk, kulturell eller religiös bakgrund än barn 
med “svensk” etnicitet blir stereotypiserade och rasifierade utifrån den grupptillhörighet 

                                                 
3 Vi har, i likhet med Dolk (2011a), valt att använda orden “tjejer” och “killar” istället för “flickor” och 
“pojkar”. Anledningen är att barn ofta själva använder orden tjejer och killar, medan flickor och pojkar 
ofta används när vuxna pratar om barn. 
 
4 Vi har valt att skriva ihop kön/genus på detta sätt med utgångspunkt från Lenz Taguchis et al. (2011) 
tankar om att det inte är möjligt att dra en tydlig gräns mellan biologiskt respektive socialt konstruerat 
kön.  
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som personalen tänker att barnen har (Stier, 2016, 2017; Stier, Tryggvason, Sandström 
& Sandberg, 2012).  

Dolks (2011a, 2011b, 2013) strategi för att kunna arbeta med likabehandling på ett 
meningsfullt sätt, och därmed även förebygga diskriminering och kränkande 
behandling, handlar om att tillämpa en normkritisk pedagogik baserad på 
intersektionella analyser. Detta eftersom exempelvis kön/genus alltid samverkar med 
andra kategorier och görs olika beroende på vilka möjlighetsvillkor som finns i olika 
sammanhang och situationer (Dolk, 2011a, 2011b, 2013). Dolk (2011a) menar även att 
vi både måste tro och inte tro på strukturer och normer för att kunna öppna upp till 
förändring, det handlar om att både kunna ha ett kritiskt förhållningssätt till strukturer 
och normer, och samtidigt arbeta för att inte fastna i dem. I denna pedagogik som Dolk 
(2011a, 2011b, 2013) beskriver är aspekter av demokrati och makt en självklar del i 
förskolans likabehandlingsarbete och även kopplade till barns rätt till inflytande och 
delaktighet. 

Stiers (2016, 2017) strategi för att kunna arbete med etnisk, kulturell, och religiös 
mångfald i förskolan, utan att missgynna och begränsa barns handlingsutrymme, 
handlar om att tillämpa ett interkulturellt förhållningssätt gentemot barnen. Detta 
förhållningssätt förenar vikten av att både ta hänsyn till allmänmänskliga behov och 
samtidigt främja öppenhet, mångfald och bejakandet av individens unika egenskaper 
och bakgrund. Det interkulturella förhållningssättet handlar om att kunna bemöta 
människor utifrån individuella grunder istället för utifrån antaganden om 
“grupptillhörighet”. Stier (2016) menar att det är viktigt att vara öppen för att diskutera 
skillnader och likheter tillsammans med barnen, för att på så sätt göra dem delaktiga i 
detta förändringsarbete. Stier (2016) menar, i likhet med Dolk (2011a, 2011b, 2013), att 
sociala positioner och kategorier, som exempelvis kön/genus, klass, sexualitet, 
funktionalitet, ålder och etnicitet överlappar och påverkar varandra i varje nytt 
sammanhang och situation.  

Eidevald (2011a) beskriver att de strategier som är dominerande i förskolans arbete med 
jämställdhet oftast fokuserar på att barnen ska “förändras” istället för att den 
pedagogiska personalen förändrar sitt förhållningssätt. I arbetet med dessa dominerande 
strategier har forskning visat att barn ofta förstås och blir till objekt, medan de vuxna 
förstås som subjekten (Bodén, 2009; Dolk, 2011a, 2011b, 2013; Eidevald, 2009, 2011a; 
Eidevald & Lenz Taguchi, 2011). Dolk (2013) menar att detta kan kopplas till 
formuleringar i läroplanens värdegrund, som bygger på en idé om att det är pedagogerna 
som ska överföra de goda värdena till barnen. Eidevald (2011a), Lenz Taguchi, Bodén 
och Ohrlander (2011) Stier (2016) och Dolk (2011a, 2011b, 2013) menar att barnen bör 
göras delaktiga i likabehandlingsarbetet för att detta arbete ska bli meningsfullt.  
 
Den strategi som Dolk (2013) presenterar i sin avhandling, för att kunna göra barnen 
delaktiga i likabehandlingsarbetet, handlar om att utmana normer gällande exempelvis 
etnicitet, kön/genus och ålder, tillsammans med barnen, genom att rikta blicken mot de 
barn som hon kallar för “bångstyriga barn”. Bångstyriga barn är de barn som gör 
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motstånd mot de normer som råder i ett visst sammanhang eller situation, vilka på något 
sätt uppfattas som “fel” utifrån pedagogernas bedömning. Dolk (2013) menar att dessa 
bångstyriga barn kan fungera som en påminnelse om att det finns andra möjligheter, då 
de synliggör de olika maktrelationerna som råder i förskolan, vilket gör det möjligt att 
kritiskt granska dem.  

“Barnens bångstyriga handlingar tycks därmed inte uppstå ur ett behov av en 
utbildning i demokrati - utan ur en vilja till demokratisk kommunikation och 
förhandling med vuxna. I den meningen skulle barnens återkopplingar till de 
vuxna kunna tolkas som ett försök till pedagogik riktad mot pedagogerna - som 
om barnen också har något att lära de vuxna” (Dolk, 2013, s. 242).  

Dolk (2013) menar exempelvis att barns förmågor att ställa frågan “varför?” är något 
som vi vuxna kan lära oss mycket av. Denna fråga leder, enligt Dolk, till att verkligen 
besvara och utforska frågan varför vi exempelvis delar upp världen i; tjejer och killar; 
kvinnor och män; barn och vuxna; svarta och vita. Dessa maktproducerande dikotoma 
motpoler får inte längre existera i det tysta och oreflekterade omedvetna hos människor 
skriver Dolk, men med frågan “varför?” blir de inte längre så självklara, och en process 
där dessa strukturer kan förändras kan sättas igång. 
 
Dolk (2011b) lyfter även, i likhet med Hawkins (2014), vikten av att erbjuda barn 
verktyg för kritiskt tänkande. Detta innebär att “försöka tillhandahålla verktyg som ger 
barn möjlighet att själva se, analysera och fatta beslut om hur de vill handla (eller inte 
handla)” (Dolk, 2011b, s. 70). Dessa verktyg för kritiskt tänkande kan exempelvis 
handla om att upptäcka och utforska fördomar och orättvisor tillsammans med barnen. 
Hawkins (2014) menar att barnlitteratur som utmanar normen kan användas för att barn 
tillsammans med pedagoger ska kunna synliggöra och utforska rådande normer, för att 
kritiskt och kreativt kunna utmana och förändra dessa.  

Dolk (2011b) skriver att de dominerande strategierna i likabehandlingsarbetet främst 
fokuserar på ett framtidsperspektiv, där barn ska få erfarenheter av jämställdhet i 
förskolan så de kan förändra samhället i framtiden. Dolk (2011b) menar istället att 
arbetet med jämställdhet bör kopplas ihop med demokratiuppdraget och alla delar i 
likabehandlingsarbetet, för att arbetet ska kunna bli meningsfullt. Detta innebär att 
jämställdhetsarbetet bör utgå från strategier där fokus ligger på ett här och nu-
perspektiv: 

“Ett här och nuperspektiv, där det enskilda barnets demokratiska rättigheter att 
bemötas jämställt och med frihet att slippa diskriminering betonas - oavsett om 
det leder till att barnen utvecklar jämställda värderingar och handlingsmönster 
som på sikt kan bidra till ökad jämställdhet i samhället” (Dolk, 2011b, s. 73) 

Dolk (2011b) lyfter, i likhet med Eidevald (2009), vikten av att den pedagogiska 
personalen granskar sitt förhållningssätt och sina relationer, både inbördes och till 
barnen, för att barns rättigheter att bemötas jämlikt här och nu ska kunna uppnås. 
Eidevald (2009) belyser i detta avseende vikten av att arbetslaget, förutom att ha 
kunskap om rådande samhällsstrukturer som begränsar, även filmar och analysera sitt 
eget bemötande av barnen, för att på så sätt synliggöra och utmana dem. 
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3.4 Förskollärares förhållningssätt till omsorg och relationer 
Folkman (2017) belyser hur barns uppfattningar om hur en bra pedagog ska vara kan 
kopplas till interaktion som kännetecknas av omsorg. Det barnen tycks värdesätta hos 
den pedagogiska personalen är, enligt Folkman, i synnerhet att de är snälla, lyhörda och 
närvarande, samt att de även tröstar, och hjälper till för att lösa konflikter. Folkman 
skriver i sin studie dock att barnen också ger uttryck för att den pedagogiska personalen 
inte alltid bistår dem vid dessa situationer, utan att omsorgen då istället ges av andra 
barn. Detta kopplar Folkman till en pedagogik som uppmuntrar barns självständighet, 
och som söker sig bort från omsorgshandlingar. Folkman skriver i detta avseende att 
pedagogerna på de undersökta förskolorna tycktes lyssna mer till självständiga och 
aktiva barn än till barn som uttrycker att de vill ha, eller behöver hjälp. Vidare beskriver 
Folkman hur den pedagogiska personalen även gav uttryck för att inte alltid kunna vara 
så spontana som de skulle önska i mötet med barn på grund av upplevda förväntningar 
relaterade till främjandet av barns självständighet och lärande.  

Jonsdottir och Paggetti (2016) har undersökt hur förskollärare beskriver förskolans 
omsorgsuppdrag, och hur de förhåller sig till omsorg i interaktionen med barnen. 
Resultaten visade att omsorg kom till uttryck i förskollärarnas berättelser på olika sätt, 
även om de sällan själva använde sig av begreppet omsorg, utan snarare talade om att 
bemöta olika barns behov. Bland annat kopplade förskollärarna omsorg till en 
förebildlighet i förhållningssätt och bemötande, och till ömsesidig respekt mellan lärare 
och barn. Jonsdottir och Paggetti beskriver även hur förskollärarna belyste vikten, och 
behovet, av att få reflektera över den egna omsorgskompetensen och förhållningssättet 
tillsammans med andra. Syftet med dessa gemensamma diskussioner var, enligt 
Jonsdottir och Paggetti, att förskollärarna önskade nå en samsyn i förhållningssätt 
eftersom deras förebildlighet uppfattades vara kopplad till detta. 
 
Betydeslen av gemensam reflektion för förhållningssättet beskrivs även av Bygdeson-
Larsson (2010), vars studie visar att pedagogisk personal fick möjlighet att förändra sitt 
sätt att tolka vad som skedde i samspelsprocesser med, och mellan barn, med hjälp av 
ett specifikt utarbetat reflektionsverktyg. Reflektionsverktyget som var kombinerat med 
nya teoretiska perspektiv på hur samspel och interaktion i förskolan kunde analyseras 
och tolkas ledde, enligt Bygdeson-Larsson till ett mer medvetet förhållningssätt hos den 
pedagogiska personalen. Ett förhållningssätt som Bygdeson-Larsson beskriver som 
kännetecknat av känslomässig närvaro, och en vilja att närma sig barnens perspektiv. 
Den pedagogiska personalen kunde, enligt Bygdeson-Larsson med hjälp av de 
gemensamma reflektionerna och det specifika reflektionsverktyget i högre grad 
fokusera på barnens tankar, känslor, intentioner och affektiva kommunikation, istället 
för på deras yttre beteenden som tidigare. På detta sätt kunde mer intersubjektiva 
samspel, som tog vara på barnens egna meningsskapande, utvecklas mellan barn och 
vuxna skriver Bygdeson-Larsson. Exempelvis kunde barn som tidigare var utanför 
istället inkluderas i gemenskapen efter att den pedagogiska personalen ändrat sitt 
förhållnings- och synsätt på de enskilda barnen i barngruppen. Bygdeson-Larsson drar 
utifrån sin undersökning slutsatsen att förändring därför inte behöver handla om att 
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korrigera barn och beteenden, utan att det är verksamheten som kan förändras för att fler 
barn ska kunna inkluderas och bli delaktiga.  
 
En viktig del i omsorgsarbetet handlar för förskollärarna i Jonsdottirs och Paggettis 
(2016) undersökning dessutom om att upprätta en dialog, att lyssna in, och känna av 
barns behov. I undersökningen som Jonsdottir och Paggetti genomförde lyfte 
förskollärarna betydelsen av ömsesidiga relationer. Som exempel på interaktion mellan 
barn och vuxna i förskolan kännetecknad av bekräftelse, erkännande och respekt 
beskriver Jonsdottir och Paggetti hur det för förskollärarna tycktes vara viktigt att låta 
barnen känna sig kompetenta genom att bekräfta både barns handlingar och den 
omsorgsetiska kompetens barn har. Vidare beskriver Jonsdottir och Paggetti att 
förskollärarna reflekterade kring dilemmat att utgå från ett behov som barnet uttryckt, 
eller utifrån ett förmodat behov. Enligt Jonsdottir och Paggetti diskuterades detta 
dilemma särskilt eftersom ett förmodat behov enligt förskollärarna kan leda till 
missförstånd som riskerar att kränka barnet. Resultaten från Jonsdottirs och Paggettis 
undersökning visar att omsorgsuppdraget i förskolan enligt de intervjuade förskollärarna 
ses som viktigt, eftersom det säkrar barnens trygghet, välbefinnande, utveckling och 
lärande i förskolan. Samtidigt skriver Jonsdottir och Paggetti att förskollärarna sällan 
använder sig av begreppet omsorg, utan främst talar om att bemöta olika barns behov. 
Analysen visar att förskollärarnas beskrivningar av omsorg främst fokuserar på socialt 
samspel och lärande, medan primära fysiska omvårdnadsbehov, enligt Jonsdottir och 
Paggetti sällan nämns av förskollärarna i undersökningen. 
 
Detta ambivalenta förhållande till förskolans omsorgsuppdrag bekräftas även i andra 
undersökningar. Löfdahl och Folke-Fichtelius (2015) samt Löfgren (2015) beskriver 
exempelvis hur den pedagogiska personalen bland annat bara nämner omsorgsarbetet, 
och endast i sällsynta fall också dokumenterar det, när det innehåller aspekter av 
lärande. Lärande överordnas med andra ord omsorg. Tallgren Broman (2017) beskriver 
i relation till detta hur omsorgsuppdraget allt mer fallit i skymundan till följd av ett 
växande fokus på lärande och dokumentation i förskolans styrdokument. Löfgren 
(2015) påtalar att dokumentation dessutom upptar allt mer av förskollärarnas tid, på 
bekostnad av tid tillbringad tillsammans med barnen. Enligt Löfgren innebär detta risker 
för synen på barn som i varande, eftersom förskollärarna som huvudsakligen tycks 
betrakta och analysera barns görande genom dokumentationen, riskerar att börja se på 
barn som huvudsakligen i tillblivelse.  
 
Anledningarna till att omsorg sällan nämns kan dock även vara kopplat till att omsorg 
kan tas för givet i förskolan, och därför inte behöver nämnas skriver Halldén (2007). Att 
det kan vara svårt att sätta ord på den kompetens som krävs för att tala om omsorg, 
exempelvis förmågan att tolka barns känslor och även ge dem de stöd de behöver vid en 
given situation kan också vara en anledning till varför det sällan talas om omsorg enligt 
Persson (2016). Samtidigt menar Bygdeson-Larsson (2010) att professionsutveckligen i 
förskolan till stor del är beroende av hur de yrkesverksamma ser på, förstår, och talar 
om sitt uppdrag. Mot denna bakgrund problematiserar Bygdeson-Larsson denna tysta 
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kunskap och skriver att den behöver “öppnas upp”, både med hjälp av enskild reflektion 
så väl som genom diskussioner inom arbetslaget. Utelämnandet av omsorgsarbetet kan, 
enligt Löfdahl, Folke-Fichtelius och Löfgren (2015) till viss del också kopplas till en 
vilja hos den pedagogiska personalen att lyfta den egna professionaliteten genom att tala 
om omsorg i termer av lärande, eftersom lärande värderas högre. Att omsorg 
underordnas lärande kopplar dessutom Edström (2010, 2014), Folkman (2017), samt 
Löfdahl och Folke-Fichtelius (2015) till att omsorg är feminint kodat och därför får 
lägre status i samhället. 
 
3.5 Organisatoriska och strukturella villkor som kan påverka relationer 
Persson (2015) skriver att den pedagogiska personalens formella utbildning och 
möjligheter till kvalificerad fortbildning och kompetensutveckling kanske är de mest 
betydande faktorerna för en hög kvalitet i interaktionen mellan barn och vuxna på 
förskolan. Vidare skriver Persson att förskolans kvalitet förbättras i sin helhet med hjälp 
av utbildad pedagogisk personal och kvalificerad fortbildning. Persson tycks koppla 
detta till att utbildning och kompetensutveckling är relaterade till den kunskap, 
pedagogisk medvetenhet, engagemang och förståelse som den pedagogiska personalen 
har för sitt uppdrag. Kompetensutvecklingen bör dessutom, enligt Persson, utgå från 
förskollärarnas analys av den egna verksamheten, samt vilja att granska det egna 
arbetet, och dessutom även förankras i forskning. 
  
Enligt Bygdeson-Larsson (2010) är det också viktigt för utvecklingen av interaktionen 
och samspelet mellan barn och vuxna på förskolan att verksamheter skapar 
förutsättningar för reflektion och samtal. Vikten av gemensamma diskussioner och 
observationer av verksamheten för att lättare kunna ta tillvara och synliggöra barns 
intressen och behov lyfts också av Lenz Taguchi (2008) samt Picchio et al. Picchio, 
Giovannini, Mayer, & Musatti (2012) och Picchio, Di Giandomenico & Musatti (2014). 
För att dessa diskussioner och observationer ska leda till en vidareutveckling av 
verksamheten framhåller Picchio et al. (2012, 2014) samt Lenz Taguchi (2008) att 
dokumentation och reflektion också görs regelbundet och förs fram på ett systematiskt 
sätt. Även Jonsdottir och Paggetti belyser hur ledningens förhållningssätt till barns 
trygghet och välbefinnande tycks vara avgörande för vilken betydelse och vilket 
utrymme dessa frågor får i verksamheten. Bygdeson-Larsson (2010) skriver även att 
omfattande förändringar avseende interaktionen i förskolan är sammankopplat med den 
pedagogiska personalens förståelse för arbetets uppdrag och innebörd, samt tillgång till 
teorier och verktyg som kan ge hjälp att uppfatta barns perspektiv.  
 
Persson (2015) skriver även att det klimat, värderingar och attityder som råder inom 
arbetslaget, och i förskolan som helhet, får betydelse för hur interaktion och relationer 
mellan barn och vuxna i förskolan utvecklas. Möjligheterna att synliggöra dominerande 
diskurser och förgivettagna tankar som präglar verksamheten med hjälp av 
dokumentation och kollegiala reflektioner är något som särskilt Lenz Taguchi (2008) 
undersökt. När det som tas för givet på förskolan granskas och ifrågasättas med hjälp av 
olika teoretiska perspektiv och utgångspunkter kan, enligt Lenz Taguchi, också nya sätt 
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att se på barn och lärande ta plats, vilket även bekräftas av Bygdeson-Larssons (2010) 
studie. Även Picchio et al. (2012) beskriver hur systematiska observationer av 
verksamheten kan bidra till att arbetet med barnen förs fram på ett mer medvetet och 
meningsfullt sätt. Interna konflikter inom arbetslaget kan utifrån detta perspektiv förstås 
som att ledningen inte ger medarbetarna det stöd de behöver för att utveckla en 
gemensam samsyn och förståelse för uppdraget skriver Persson (2015). När samarbetet 
mellan personal inte fungerar kan det, enligt Persson förstås som att organisationen inte 
stöder en gemensam hållning och förståelse av uppdraget inom arbetslaget. Därför 
menar Persson att ledningens betydelse för klimatet i arbetslag och på förskolor och 
kvaliteten på arbetet inte ska underskattas.  
 

4 Metod 
Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur pedagogiskt lyssnande som 
förhållningssätt och som stödmaterial kan förstås och användas av yrkesverksamma 
förskollärarstudenter, samt vilka teman som kan användas för att utveckla pedagogiskt 
lyssnande och hur ett potentiellt stödmaterial skulle kunna förbättras. Utifrån detta 
kommer följande avsnitt beskriva valet av metod och hur urvalet till fokusgruppen gått 
till. Vidare kommer genomförandet av undersökningen, vilka etiska överväganden som 
genomgående gjorts, samt hur det insamlade materialet bearbetats att beskrivas 
tillsammans med arbetets validitet och reliabilitet. Eftersom vi valt att göra en kvalitativ 
undersökning genom att använda oss av en fokusgruppintervju vill vi först och främst 
förtydliga att vi är medvetna om att det handlar om en metod som är färgad av 
subjektiva val och tolkningar. Resultaten belyser vår uppfattning av fokusgruppens 
förståelse för, och uppfattningar om det som undersökts, och vi gör därför inte anspråk 
på att framställa en objektiv verklighet, eller sanning.  
 
Följande diskussionsfrågor användes under fokusgruppintervjun för att försöka svara på 
undersökningens syfte och frågeställningar:  

• Hur förstår du pedagogiskt lyssnande som förhållningssätt och som 
stödmaterial? 

• Utifrån din erfarenhet från arbete i förskolan, hur skulle stödmaterialet kunna 
förbättras? 

• Vilka teman kan vi arbeta med i förskolan för att utveckla pedagogiskt 
lyssnande baserat på dina erfarenheter från förskolan? 

 
4.1 Val av metod 
I detta avsnitt beskrivs valet av metod utifrån det Dahlin-Ivanoff och Holmgren (2017), 
Bryman (2004/2011) och Wibeck (2010) skriver om fokusgruppstudier. Vi har valt att 
göra en fokusgruppintervju, eftersom syftet är att undersöka hur pedagogiskt lyssnande 
som förhållningssätt och som stödmaterial kan förstås och användas av 
yrkesverksamma förskollärarstudenter, samt vilka teman som kan användas för att 
utveckla pedagogiskt lyssnande och hur ett potentiellt stödmaterial skulle kunna 
förbättras. Eftersom Dahlin-Ivanoff och Holmgren (2017), Bryman (2004/2011) och 
Wibeck (2010) skriver att syftet med fokusgruppsmetoden är att undersöka hur en 
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grupp, som delar gemensamma erfarenheter utifrån den frågeställning som ska 
undersökas, uppfattar exempelvis ett begrepp genom att diskutera det tillsammans, 
uppfattade vi denna metod som särskilt lämplig.  
 
Vi planerade ursprungligen att genomföra två fokusgruppintervjuer med samma 
deltagare, dels för att få en mer fördjupad förståelse kring fokusgruppens uppfattningar 
men också för att få tillgång till ett rikare underlag. Vi begränsade dock antalet 
fokusgruppstudier till två, utifrån det Bryman (2004/2011) skriver om svårigheterna att 
bearbeta ett alltför omfattande material. På grund av stort bortfall och tidsbrist hade vi 
ingen möjlighet att varken organisera eller genomföra en andra fokusgruppintervju. 
Således grundar sig undersökningen på en fokusgruppintervju med två deltagare, och 
oss två som deltagande gruppledare. 
 
Diskussionsfrågorna vi använt oss av under fokusgruppintervjun formulerades för att 
försöka få svar på studiens frågeställningar. Följande diskussionsfrågor har därför en 
tydlig anknytning till undersökningens syfte:  

• Hur förstår du pedagogiskt lyssnande som förhållningssätt och som 
stödmaterial? 

• Utifrån din erfarenhet från arbete i förskolan, hur skulle stödmaterialet kunna 
förbättras? 

• Vilka teman kan vi arbeta med i förskolan för att utveckla pedagogiskt 
lyssnande baserat på dina erfarenheter från förskolan? 

Vi valde att utgå från få frågor eftersom Bryman (2004/2011) menar att 
fokusgruppsintervjun på detta sätt framstår som mindre styrd och strukturerad, vilket 
innebär att fokusgruppen får mer utrymme att kontrollera diskussionen. Detta var 
särskilt viktigt för oss då möjligheterna att främja delaktighet och delad förståelse kring 
det undersökta ämnet ligger i linje med denna studies, och det pedagogiska lyssnandets, 
etiska överväganden. De utökade möjligheter till delaktighet i, samt inflytande och 
kontroll över diskussionens innehåll som metoden erbjuder deltagarna i fokusgruppen 
(Dahlin-Ivanoff & Holmgren, 2017; Wibeck, 2010), ligger därför också till grund för 
valet av undersökningsmetod i denna studie. 
 
Vi valde att dela upp fokusgruppintervjun i två, men direkt sammanhängande, delar. En 
första i syfte att undersöka fokusgruppens förståelse kring pedagogiskt lyssnande som 
förhållningssätt och stödmaterial utifrån följande diskussionsfrågor: hur förstår du 
pedagogiskt lyssnande som förhållningssätt och som stödmaterial? samt: utifrån din 
erfarenhet från arbete i förskolan, hur skulle stödmaterialet kunna förbättras?  Följt av 
en andra del, som innehöll en brainstorming, där även vi själva deltog, i syfte att kunna 
utforska nya idéer att arbeta vidare med i utvecklingen av det pedagogiska lyssnandet 
som förhållningssätt i förskolan. Brainstormingen utgick från frågan: Vilka teman kan 
vi arbeta med i förskolan för att utveckla pedagogiskt lyssnande baserat på dina 
erfarenheter från förskolan? Vi valde att inkludera en brainstorming eftersom Dahlin-
Ivanoff och Holmgren (2017) skriver att mångfalden av idéer och tankar som ofta 
kännetecknar en fokusgruppdiskussion även kan användas för att utforska eller locka 
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fram nya synsätt med hjälp av en brainstorming. Även Wikberg Nilsson, Ericson och 
Törlind (2015) skriver att brainstorming erbjuder en möjlighet att på kort tid generera 
ett stort antal idéer kring en fråga eller ett ämne. Därför valde vi att utgå från deras 
beskrivning av metoden för att undersöka fokusgruppens uppfattningar kring möjliga 
teman att arbeta med i förskolan för att utveckla pedagogiskt lyssnande.  
 
4.2 Urval till fokusgrupp 
I detta avsnitt beskrivs urval av fokusgrupp. Dahlin-Ivanoff och Holmgren (2017) samt 
Bryman (2004/2011) skriver angående urvalet av deltagare till fokusgruppintervjuer att 
det är viktigt att respondenterna har ett gemensamt intresse för, och även har 
erfarenheter och kunskaper som kan relateras till det som ska undersökas. Det råder 
dock delade meningar om det är en fördel eller nackdel att respondenterna i en 
fokusgrupp redan känner varandra eller inte (Bryman, (2004/2011; Wibeck, 2010; 
Dahlin & Holmgren, 2017). Efter att ha övervägt dessa fördelar och nackdelar beslutade 
vi att använda oss av en fokusgrupp med personer som redan hade en relation till 
varandra. Dels för att, som Wibeck (2010) skriver, inte riskera att diskussionen och 
interaktion mellan deltagarna skulle utebli, samt för fördelarna Wibeck (2010) beskriver 
angående rekryteringen av redan existerande grupper. 
 
Vi reflekterade kring möjligheten att bjuda in arbetslag till en fokusgruppintervju men 
uteslöt detta alternativ då vi av egen erfarenhet vet att planeringstiden redan är knapp 
för de som arbetar i förskolan, och att det skulle vara svårt att samla ihop arbetslag på 
fritiden. Istället valde vi att försöka få ihop en fokusgrupp via en kontaktperson 
(Wibeck, 2010) som arbetar i förskolan och samtidigt studerar till förskollärare på en 
erfarenhetsbaserad förskollärarutbildning, vilken kräver minst tre års erfarenhet av 
arbete i förskolan för att bli antagen. Vi vände oss därför till kontaktpersonen för att 
fråga om det skulle kunna finnas yrkesverksamma förskollärarstudenter i personens 
klass som skulle vilja delat i vår fokusgrupp. Anledningen till att vi valde att göra en 
fokusgrupp med yrkesverksamma förskollärarstudenter är motiverat utifrån det Dahlin-
Ivanoff och Holmgren (2017) skriver om vikten att de som ingår i fokusgruppen ses 
som “experter” i ämnet som ska diskuteras. Utifrån syftet med denna undersökning var 
det särskilt viktigt för oss att deltagarna i fokusgruppen hade erfarenhet från arbete i 
förskolan. Eftersom Wibeck (2010) beskriver fyra till sex deltagare som lämpligt för en 
fokusgruppintervju bestämde vi oss för att tillfråga de sex yrkesverksamma 
förskollärarstudenter som ingick i samma studiegrupp som vår kontaktperson att delta i 
fokusgruppen. Gruppen som tillfrågades var således yrkesverksamma 
förskollärarstudenter, som kunde antas ha både ett gemensamt intresse samt erfarenhet 
av arbetet i förskolan. Samtidigt kännetecknades gruppen även av en viss grad av 
mångfald då personerna skiljde sig åt i ålder och arbetsplats. Vi har därmed försökt ta 
hänsyn till att gruppen kännetecknas av både homogenitet och heterogenitet, vilket 
Dahlin-Ivanoff och Holmgren (2017) och Wibeck (2010) beskriver som viktiga faktorer 
att ta hänsyn till vid rekrytering av en fokusgrupp. Dels för att homogenitet inom 
fokusgruppen tycks bidra till att skapa ett positivt diskussionsklimat där deltagarna har 
något gemensamt att samlas kring, dels för att heterogenitet tycks främja olika synsätt 
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som kan undvika att diskussionerna blir för enkelspåriga (Dahlin-Ivanoff & Holmgren, 
2017; Wibeck, 2010). 
 
Vi bad vår kontaktperson att lägga till oss i en redan existerande facebookgrupp som 
studiegruppen använde sig av för att kommunicera med varandra. I detta forum 
skickade vi sedan ut en inbjudan till fokusgruppsintervjun, tillsammans med ett 
informationsbrev där undersökningens syfte samt upplägget på fokusgruppintervjun 
beskrevs. I detta brev beskrevs även att undersökningen särskilt tog hänsyn till 
Vetenskapsrådets riktlinjer för god forskningssed (Vetenskapsrådet, 2017), i synnerhet 
gällande kraven på informerat samtycke, konfidentialitet och nyttjande. Vi beskrev även 
i informationsbrevet att vi hade för avsikt att dokumentera diskussionerna via 
ljudinspelning och att de som deltagit i fokusgruppintervjun skulle delges en muntlig 
sammanfattande redovisning efter inlämnat och godkänt arbete. Via facebookgruppen 
visade alla sex studiegruppmedlemmarna ett intresse för att delta i fokusgruppintervjun, 
men på det utsatta datumet kom endast två personer från ovanstående studiegrupp. Vi 
valde dock ändå att gå vidare eftersom vi på grund av tidsbrist inte hade möjlighet att 
organisera en till fokusgruppintervju. Det stora bortfallet kan förklaras med att vi inte 
hade möjlighet att erbjuda någon form av kompensation, men kan också vara beroende 
av att vi använt oss av en kontaktperson och sociala medier istället för ett mer direkt och 
personligt tillvägagångssätt i rekryteringen.  
 
4.3 Genomförande 
Fokusgruppintervjun genomfördes på eftermiddagen i en stor offentlig, men ostörd, sal 
på fokusgruppens lärosäte, och varade en timme. Vi satt runt ett bord där alla kunde ha 
ögonkontakt och höra varandra utan svårigheter. Vi inledde med att presentera oss 
själva och syftet med vår undersökning, och berättade sedan om dagordningen samt 
vilka förväntningar vi hade på deltagarna. Vi frågade även deltagarna i fokusgruppen 
om de samtyckte till att vi gjorde ljudupptagningar av diskussionerna, vilket de gjorde. 
Att dokumentera fokusgruppintervjuer med hjälp av ljudupptagning rekommenderas av 
Wibeck (2010) samt av Dahlin-Ivanoff och Holmgren (2017) eftersom det är praktiskt 
omöjligt att genom endast fältanteckningar hinna dokumentera allt det som sägs i 
diskussionen. Sedan gick vi vidare med att förklara fokusgruppintervjuns disposition, 
och att den var uppdelad i två direkt påföljande delar. Den första med utgångspunkt i 
diskussionsfrågorna: 

• Hur förstår du pedagogiskt lyssnande som förhållningssätt och som 
stödmaterial? 

• Utifrån din erfarenhet från arbete i förskolan, hur skulle stödmaterialet kunna 
förbättras? 

Den andra delen med utgångspunkt i en brainstorming kring frågan: 
• Vilka teman kan vi arbeta med i förskolan för att utveckla pedagogiskt 

lyssnande baserat på dina erfarenheter från förskolan? 
 
Eftersom de första ögonblicken av en fokusgruppintervju, enligt Dahlin-Ivanoff och 
Holmgren (2017), kan vara avgörande för hur atmosfären blir, lade vi ner mycket tid 
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och planering på introduktionen då det var viktigt för oss att få till ett öppet och tryggt 
diskussionsklimat. Vi förtydligade därför att det var viktigt för oss att få ta del av 
fokusgruppens åsikter, frågor och förslag, och att vi inte var ute efter något rätt eller fel 
svar. Vi hade också tagit med fika som vi bjöd på i början för att “bryta isen”. För att ge 
fokusgruppen en möjlighet att avsluta fikat utan stress valde vi dessutom att presentera 
syftet med fokusgruppsintervjun under fikatiden. Vi gick sedan vidare med att beskriva 
det pedagogiska lyssnandet och det stödmaterial vi tänkt utveckla i syfte att hjälpa 
arbetslag i förskolan att utveckla ett gemensamt förhållningssätt baserat på pedagogiskt 
lyssnande, vilket Dahlin-Ivanoff och Holmgren (2017) beskriver som ett lämpligt sätt 
att introducera ämnet som ska diskuteras. Vi hade i förväg även förberett 
informationsposters som i punktform sammanfattade vår presentation. Detta för att ge 
fokusgruppen ett visuellt stöd som de även skulle kunna gå tillbaka till under tiden de 
diskuterade. 
 
Eftersom Bryman (2004/2011) skriver att det i fokusgruppsintervjuer finns en risk att 
respondenter förblir tysta under diskussionen planerade vi att ge deltagarna i 
fokusgruppen tid för individuell reflektion där de enskilt skulle svara i skriftlig form på 
de ovanstående diskussionfrågorna relaterade till den första delen. Vi är medvetna om 
att detta inte är praxis inom metoden, men motiverar detta val med att vi var särskilt 
måna om att få ta del av allas åsikter. Vid genomförandet uppfattade vi dock att detta 
inte var nödvändigt då fokusgruppen bara bestod av två personer, och eftersom vi 
dessutom uppfattade dynamiken mellan dem som trygg och öppen. Vi valde därför att 
hoppa över denna datainsamlingsmetod. Istället bestämde vi oss för att endast ge 
deltagarna i fokusgrupppen någon minut för att enskilt reflektera och samla tankarna 
kring diskussionfrågorna, och sedan gå vidare till en gemensam diskussion. 
Fokusgruppen förde huvudsakligen fram diskussionen på egen hand genom att 
exempelvis följa upp varandras trådar. Vi deltog dock också som gruppledare vid några 
tillfällen genom att ställa följdfrågor för att få bättre förståelse och ytterligare kunna 
fördjupa oss i fokusgruppens svar, vilket Bryman (2004/2011) och Wibeck (2010) 
menar kan vara viktigt för att säkerställa att gruppledare inte missuppfattar deltagarna. 
Dessutom svarade vi även på de frågor fokusgruppen ställde till oss. 
Sammanfattningsvis uppfattade vi således att atmosfären bjöd in till dialog. Särskilt 
eftersom dynamiken i fokusgruppens kommunikation vid flera tillfällen mynnade ut i en 
gemensam diskussion där vissa argument kunde fördjupas. Diskussionen från denna 
första del av fokusgruppintervjun dokumenterades via ljudinspelning. Efter denna första 
del gick vi sedan, med samma fokusgrupp som innan, direkt vidare med den andra delen 
av fokusgruppinervjun, brainstormingen.  
  
Den andra och direkt påföljande delen av fokusgruppintervjun bestod således av en 
brainstorming. Även här var vi som gruppledare aktiva eftersom vi under 
fokusgruppintervjuns gång bestämde oss för att själva delta i brainstorming på grund av 
fokusgruppens låga antal deltagare. Vi förklarade att syftet med brainstormingen var att 
få nya tankar kring vad som skulle kunna utveckla arbetet med det pedagogiska 
lyssnandet, utan att närmare precisera våra egna reflektioner för att påverka 
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fokusgruppen så lite som möjligt. Dessutom var vi särskilt tydliga med att poängtera att 
vi inte var ute efter något specifikt, dels för att inte begränsa fokusgruppens kreativitet, 
och dels för att få in så många idéer som möjligt. Vi ville ha ett respektfullt och öppet 
diskussionsklimat, där var och en skulle få tid att presentera sina idéer utan att behöva 
bli ifrågasatt eller kritiserad. Vi förklarade därför också att vi inte ansåg några tankar 
vara rätt eller fel, utan att vi snarare var ute efter så udda och galna idéer och tankar som 
möjligt, vilket även Wikberg Nilsson et al. (2015) beskriver som viktigt för att få in ett 
så bra resultat som möjligt. Efter att vi presenterat brainstormingen utifrån dessa 
premisser delade vi ut post-it lappar där var och en enskilt, oss inkluderade, fick skriva 
ner sina idéer några minuter. Nästa steg var att gå igenom alla idéer muntligt, detta steg 
dokumenterades genom ljudinspelning som fokusgruppen innan samtyckt till. 
Deltagarna fick själva presentera vad de skrivit och även berätta lite om sina val utan att 
bli avbrutna. För att styra presentationerna så lite som möjligt bad vi fokusgruppen att 
berätta om sina val först, innan vi själva berättade om våra. Fokusgruppintervjun 
avslutades sedan med att vi tackade de som deltagit i fokusgruppen. Vi själva fortsatte 
med en kort avslutande och sammanfattande reflektion kring hur fokusgruppen 
genomförts, bland annat hur vi uppfattat atmosfären, vilka frågor som diskuterades och 
vilka tankar diskussionerna väckte hos oss. 
 
4.4 Etiska överväganden 
Vi har i detta arbete följt Vetenskapsrådets riktlinjer för God forskningssed 
(Vetenskapsrådet, 2017), och särskilt tagit hänsyn till de etiska principer om krav på 
information, samtycke, konfidentialitet och nyttjande som där beskrivs. Gällande kravet 
på informerat samtycke delade vi först ut en inbjudan till deltagande tillsammans med 
ett informationsbrev i den facebookgrupp vi använt oss av för att rekrytera en 
fokusgrupp via vår kontaktperson. I informationsbrevet beskrev och förtydligade vi 
undersökningens syfte, och att deltagandet var frivilligt samt att det var möjligt att även 
dra tillbaka samtycket när som helst under fokusgruppintervjun. Vi beskrev även att vi 
endast hade för avsikt att bearbeta material från de deltagare som samtyckte till att 
medverka under hela fokusgruppintervjun. I informationsbrevet beskrev vi också att det 
insamlade materialet endast skulle bearbetas av oss personligen och bara användas för 
det syfte studien var avsedd för. Fokusgruppen informerades även om att en muntlig 
redovisning kommer att ske med deltagarna efter inlämnat och godkänt arbete. Denna 
redovisning motiverar vi av respekt för deltagarna för att visa att deras deltagande varit 
betydelsefullt. Gällande kraven på konfidentialitet har vi inte behandlat personliga 
uppgifter som namn, orter, arbetsplats, eller kön i vårt insamlade material. Vid 
redovisningen av resultaten har fokusgruppens och de enskilda deltagarnas anonymitet 
dessutom ytterligare stärkts av att citaten som presenteras är helt avidentifierade. Vi har 
även gjort ett etiskt ställningstagande angående valet av metod, eftersom denna är 
förenlig med utgångspunkterna för det pedagogiska lyssnandet, i synnerhet gällande 
fokusgruppens möjligheter till inflytande, delaktighet och kontroll över skeendet under 
insamlingen av empirin. Dessutom skriver Dahlin-Ivanoff och Holmgren (2017) och 
Bryman (2004/2011) att fokusgruppintervjuer minskar forskarens makt i 
undersökningssituationen, vilket vi också kopplar till detta etiska ställningstagande.  
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4.5 Bearbetning av det insamlade materialet 
Bearbetningen av det insamlade materialet startade direkt efter fokusgruppintervjun 
genom att vi gjorde en kort sammanfattande reflektion. Dahlin-Ivanoff och Holmgren 
(2017) understryker att denna direkt efterföljande reflektion är viktig för att kunna ta 
vara på det omedelbara intrycket av atmosfären, interaktionen inom fokusgruppen och 
de ämnen som lyfts och diskuterats. Denna reflektion dokumenterade vi skriftligt. 
Därefter renskrev vi först enskilt materialet från ljudinspelningarna ordagrant, och gick 
sedan vidare med att enskilt lyssna på datan flera gånger. I detta utgick vi från det 
Dahlin-Ivanoff och Holmgren (2017) skriver om att lyssna upprepade gånger på 
materialet för att först få en helhetsbild av diskussionerna, och sedan kunna gå vidare 
med att börja urskilja specifika teman och mönster. Avlyssningarna var även viktiga för 
att få förståelse för hur diskussionerna fortlöpte och hur interaktionen i fokusgruppen 
såg ut, exempelvis om alla i fokusgruppen fick talutrymme, och om de följde upp 
varandras trådar. Efter den inledande enskilda analysen gick vi vidare med att 
gemensamt diskutera och jämföra det vi enskilt kommit fram till, för att tillsammans 
sammanställa och analysera resultaten mer ingående utifrån studiens syfte och 
undersökningsfrågor i en beskrivande innehållslig analys (Wibeck, 2010). Vid 
bearbetningen och analysen av materialet har vi hela tiden försökt utgå från det 
sammanhang som diskussionerna uppstått i, vilket Dahlin-Ivanoff och Holmgren (2017) 
menar är kärnan i denna metod. Detta förklarar även varför vi inte beskrivit vem som 
säger vad i presentationen av resultaten, och i den mån varit möjligt inkluderat 
konversationer i redovisningen av resultaten. 
 
Vi har dessutom letat efter återkommande teman i materialet och kategoriserat dessa i 
kategorier med anknytning till diskussionsfrågorna och undersökningens syfte, vilket 
Dahlin-Ivanoff och Holmgren (2017) samt Wibeck (2010) beskriver som viktigt för 
förståelsen av undersökningens resultat. Kategoriseringen gjordes med hjälp av att vi 
markerade teman som framträdde i innehållet i diskussionerna i olika färger, och sedan 
förde ihop citat i samma färger i olika kategorier. Varje kategori utgick från ett 
gemensamt innehållsligt tema. Vi har bearbetat allt material från fokusgruppintervjun, 
det vill säga analys kring diskussionsfrågor samt brainstorming, på samma sätt, men vi 
har valt att presentera de respektive resultaten var för sig då de haft olika fokus och 
berör olika aspekter av vår studie. De kategorier vi skapade utifrån resultaten från 
diskussionsfrågorna “Hur förstår du pedagogiskt lyssnande som förhållningssätt och 
som stödmaterial?” samt “Utifrån din erfarenhet från arbete i förskolan, hur skulle 
stödmaterialet kunna förbättras? ”Hur förstår du pedagogiskt lyssnande som 
förhållningssätt och som stödmaterial? var: 5.1.1 Möjligheter med det pedagogiska 
lyssnandet; 5.1.2 Utmaningar med det pedagogiska lyssnandet; 5.1.3 Möjligheter med 
stödmaterialet; och 5.1.4 Förslag på förbättringar av stödmaterialet.  
 
I brainstorming som utgick från frågan “Vilka teman kan vi arbeta med i förskolan för 
att utveckla pedagogiskt lyssnande baserat på dina erfarenheter från förskolan?” gick 
det att göra följande fem kategorier baserade på resultaten vi samlat in: 5.2.1 
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Relationskompetens; 5.2.2 Maktaspekter; 5.2.3 Inflytande och delaktighet; samt 5.2.4 
Likabehandling. Dessa kategorier kommer närmare beskrivas och analyseras i 
resultatavsnittet, och sedan diskuteras i diskussionsdelen. 
 
4.6 Reliabilitet och validitet 
Eftersom vi gjort en kvalitativ undersökning är de resultat vi samlat in i hög grad 
beroende av de individer som deltagit, och av deras personliga erfarenheter, på samma 
sätt som diskussionen i sig återspeglar sammanhanget de uppstått i (Bryman 
2004/2011).  Likaså är den efterföljande analysen färgad av våra erfarenheter, synsätt 
och kunskaper. Vi har därför, i enlighet med det Wibeck (2010) skriver för att öka en 
fokusgruppsintervjus tillförlitlighet, vid bearbetning och analys av den insamlade datan 
försökt vara så noggranna och sakliga som möjligt. Dessutom har vi både enskilt och 
tillsammans analyserat det insamlade materialet, vilket enligt Dahlin-Ivanoff och 
Holmgren (2017) också kan öka tillförlitligheten av en fokusgruppstudie. Vi har även 
lyssnat på ljudinspelningarna upprepade gånger för att inte gå miste om relevant 
information, och för att få djupare förståelse för både dynamiken i diskussionen och för 
omfattningen av vissa teman och argument som diskuterats. Vidare har vi försökt göra 
en så fyllig resultatpresentation som möjligt, där kategorierna tydligt beskrivs och 
åtföljs av illustrerande citat för att underlätta undersökningens överförbarhet (Dahlin-
Ivanoff & Holmgren (2017).   
 
Dahlin-Ivanoff och Holmgren (2017) och Bryman (2004/2011) skriver att metodens 
tillförlitlighet kan öka med ett större antal fokusgrupper och fler deltagare. Bryman 
(2004/2011) poängterar dock samtidigt att varken större grupper eller fler tillfällen 
nödvändigtvis motsvarar bättre resultat, så länge det insamlade materialet ändå kan ses 
som betydelsefullt och bidrar till att svara på undersökningens syfte. Vi är medvetna om 
att underlaget är litet och att det skulle kunna sett annorlunda ut om vi haft fler 
fokusgruppintervjuer med fler deltagare. Trots detta anser vi ändå att undersökningen 
bidragit till att ge oss en förståelse kring hur fokusgruppen förstår pedagogiskt 
lyssnande som förhållningssätt och stödmaterial, hur stödmaterialet skulle kunna 
förbättras samt vilka ämnen som kan användas för att utveckla pedagogiskt lyssnande. 
Vi har därför fått svar på det vi avsåg att undersöka.  
 
Atmosfären i diskussionerna, dynamiken i gruppen och gruppledarens förhållningssätt 
är enligt Wibeck (2010) också viktiga att ta hänsyn till för att avgöra om resultaten kan 
ses som trovärdiga eller ej då en fara för validiteten i en fokusgruppintervju är att 
respondenterna inte talar sanning. Det första intrycket vi fick av atmosfären var att vi 
uppfattade den som öppen, avslappnad och respektfull, och intrycket höll i sig ända till 
fokusgruppintervjun avslutades. Vi uppfattade inte heller att det förekom former av 
grupptryck inom fokusgruppen. Vi har därför ingen anledning att tro att deltagarna inte 
skulle talat sanning, eller att interaktionen inom fokusgruppen skulle ha påverkat 
trovärdigheten på ett negativt sätt.  
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5 Resultat 
Som en introduktion till presentationen av resultaten följer här en kort sammanfattning 
av hur vi uppfattade dynamiken och atmosfären under fokusgruppintervjun, då detta är 
betydelsefulla delar att ta hänsyn till vid analysen av resultaten enligt Bryman 
(2004/2011), Dahlin-Ivanoff och Holmgren (2017) och Wibeck (2010). Som redan 
nämnts ovan i relation till undersökningens validitet och reliabilitet uppfattade vi 
diskussionsklimatet som öppet, avslappnat och respektfullt. Vår positiva uppfattning av 
atmosfären under fokusgruppintervjun fann stöd av att respondenterna bland annat 
inväntade sin tur när de följde upp trådar som startats av någon annan, och inte talade i 
mun på, eller över, varandra. Vid de tillfällen vi själva ställde följdfrågor för att 
fördjupa vår förståelse besvarades vi med förtydliganden. Vi uppfattade även att 
fokusgruppen kände sig trygg då frågor även ställdes till oss, exempelvis för att 
förtydliga något vi sagt. Den gemensamma reflektionen som vi gjorde direkt efter 
fokusgruppintervjun kan sammanfattas i att vi fick en djupare förståelse kring vikten av 
att tydliggöra vad pedagogiskt lyssnande innebär. 
 
5.1 Resultat från fokusgruppsdiskussionen 
I denna del presenteras de resultat och kategorier som vi hittade i den första 
ljudinspelningen, där fokusgruppens svar relaterade till diskussionsfrågorna “Hur förstår 
du pedagogiskt lyssnande som förhållningssätt och som stödmaterial?” samt “Utifrån 
din erfarenhet från arbete i förskolan, hur skulle stödmaterialet kunna förbättras?”. 
Resultaten redovisas i fyra kategorier: 5.1.1 Möjligheter med det pedagogiska 
lyssnandet; 5.1.2 Utmaningar med det pedagogiska lyssnandet; 5.1.3 Möjligheter med 
stödmaterialet; och 5.1.4 Förslag på förbättringar av stödmaterialet. Kategorierna 
inleds med en beskrivning av resultaten under varje underrubrik och illustreras av citat 
som analyseras enskilt, och följs därefter av en avslutande sammanfattning och analys 
av de resultat som ingår i kategorin.  

5.1.1 Möjligheter med det pedagogiska lyssnandet 
I denna kategori ingår svar som enligt vår uppfattning beskriver det fokusgruppen 
uttrycker som möjligheter i ett förhållningssätt som utgår från pedagogiskt lyssnande. 
Möjligheterna kan sammanfattas med att ett förhållningssätt som utgår från pedagogiskt 
lyssnande tycks främja att relationer mellan barn och vuxna i förskolan kännetecknas av 
ömsesidighet, samförstånd och respekt, att normer som producerar makt kan utmanas, 
samt ett ansvarstagande för att det egna förhållningssättet inte kränker barn. Dessa 
teman kommer att illustreras nedan med hjälp av citat. 
 
Citat 1 uppfattar vi beskriver det pedagogiska lyssnandets möjligheter att som pedagog 
ta ansvar för sitt förhållningssätt till barnen för att kunna skapa ömsesidiga och 
intersubjektiva relationer mellan barn och vuxna. Där vi uppfattar att kommunikationen 
mellan barn och pedagog har som syfte att nå ett samförstånd: 

“Man får så mycket av att verkligen lyssna till barn, till exempel om fråga om ett 
barn är ledset, att fråga “oj vad var det som hände?” Det kan ju faktiskt vara så 
att jag råkade göra barnet ledsen utan att jag menade det. Och att ha den 
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öppenheten att kunna se det och inte bara tänka “vad var det i miljön som gjorde 
det!”, utan att ta ansvar för sitt förhållningssätt, visa barnen att även vi gör fel, att 
vi kan vara medmänniskor. Utifrån maktpositionen att vi är ledare mer än någon 
med maktposition, att vi ska visa de där ledarskapet.”  

 
Citat 2 uppfattar vi beskriver det pedagogiska lyssnandets möjligheter till medvetenhet 
och utmanandet av det asymmetriska maktförhållandet som finns mellan barn och 
vuxna: 

“Att jag delar med mig av mina självreflektioner, inte bara till mina kollegor utan 
även till barnen. Utan att man kan säga “det blev faktiskt fel när jag gjorde 
såhära, jag vill be om ursäkt!”. Det gör att barnen kan känna att pedagogerna gör 
ju inte alltid rätt, så om jag känner att något känns fel, då vågar jag säga det!” 

 
Citat 3 uppfattar vi beskriver det pedagogiska lyssnandets möjligheter att pedagoger tar 
ansvar för sitt eget förhållningssätt särskilt när det gäller kränkande behandling av barn:  

“att man som pedagog visar att det är okej att göra fel, men att det är viktigt att 
säga förlåt till barnen om vi som vuxna behandlar barnen på ett kränkande sätt.” 

 
Sammanfattningsvis uppfattar vi att svaren som ingår i denna kategori ger uttryck för att 
ett förhållningssätt som utgår från pedagogiskt lyssnande ger förskollärare möjlighet att 
arbeta för att skapa intersubjektiva relationer till barnen genom att bland annat utmana 
normer och diskurser relaterade till makt, samt ta ansvar för att det egna 
förhållningssättet inte bidrar till att kränka barnen, om än på ett omedvetet sätt. 

5.1.2 Utmaningar med det pedagogiska lyssnandet 
I denna kategori ingår svar som enligt vår uppfattning beskriver det fokusgruppen 
uttrycker som utmaningar i ett förhållningssätt som utgår från pedagogiskt lyssnande. 
Utmaningarna kan sammanfattas med svårigheterna i att på djupet förstå vad det 
pedagogiska lyssnandet innebär som förhållningssätt och även att omsätta detta i 
praktiken. Exempelvis kan det vara svårt att som vuxen i förskolan förstå sin 
maktposition i förhållande till barnen, och att den därför riskerar att missbrukas i högre 
grad. En ytterligare utmaning som fokusgruppen tycks koppla till det pedagogiska 
lyssnandet är hur barnen på ett reellt sätt kan ges möjligheter till delaktighet och 
inflytande över verksamheten i förskolan. Nedan följer citat som illustrerar kategorin. 
 
Citat 4 uppfattar vi beskriver utmaningarna med att förstå vad det pedagogiska 
lyssnandet innebär om det inte görs tydligt: 

“Här kommer vi till det här med lyssnandet, det handlar inte bara om att lyssna, 
utan du måste även kunna förstå och använda dig av allt du har hört och, det 
handlar inte bara om att lyssna om du inte förstår vad som är det viktiga i att 
lyssna till barnens tankar! Om det inte sker en förändring i dig, så blir lyssnandet 
meningslöst.” 

 
Citat 5 uppfattar vi beskriver utmaningarna med det pedagogiska lyssnandet om de 
vuxna på förskolan inte först är medvetna om det asymmetriska maktförhållandet som 
finns mellan barn och vuxna, och tar ansvar för att inte missbruka denna makt. 
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Dessutom tycks avsaknaden av medvetenheten om detta maktförhållande även innebära 
att vuxna inte har förutsättningar att på riktigt kunna lyssna på och se barnen som 
fullvärdiga individer med egna rättigheter.  

“Jag tror det handlar lite om det här med det här du pratade om makten, om att vi 
som vuxna har makt i relation till barnen. Kanske om barn säger; “det känns inte 
rätt!”, då säger den vuxna: “jo de är rätt, för att jag är vuxen!”. Även fast du som 
vuxen har gjort fel, så måste du kunna erkänna att du har gjort fel!” 

 
Citat 6 uppfattar vi beskriver utmaningarna med att göra barnen delaktiga i aktiviteter 
som de kanske ofta inte inkluderas i på förskolan: 

“Jag funderade också på det här med lyssnandets pedagogik, hur får vi in barnen? 
Hur kan vi jobba med barnen så att dom blir delaktiga i det som ni säger här med 
självreflektion? Men det är också ibland svårt att få tid till det här med 
självreflektion i förskolan, att kanske ha det här med att prata tillsammans med 
barnen, tänker jag men om jag gör såhär, hur känns det och att det är okej”  

 
Sammanfattningsvis uppfattar vi att resultaten som ingår i denna kategori visar att det 
pedagogiska lyssnandet kan innebära många utmaningar av olika slag. Vikten av att 
tydliggöra det pedagogiska lyssnandet för att kunna åstadkomma en riktig förändring 
synliggörs i denna kategori.  Fokusgruppen tycks mena att ett förhållningssätt som det 
pedagogiska lyssnandet inte kan stanna vid teorier utan måste omsättas i praktiken, 
vilket dock kan vara en utmaning då frågor som rör exempelvis makt är mycket 
komplexa och kan vara svåra att förstå och medvetandegöras. 
 

5.1.3 Möjligheter med stödmaterialet 
I denna kategori beskrivs vilka möjligheter vi uppfattar att fokusgruppen ser i ett 
potentiellt stödmaterial relaterat till pedagogiskt lyssnande. Möjligheter med ett sådant 
stödmaterial tycks vara att det skulle kunna underlätta att reflektion och utvärdering av 
verksamheten förs fram på ett mer meningsfullt, kontinuerligt och systematiskt sätt, 
samt att tillgängliggöra information kring olika ämnen som arbetslagen kan diskutera. 
Nedan följer citat som illustrerar kategorin.  
 
Citat 7 uppfattar vi beskriver att en möjlighet med ett potentiellt stödmaterial för det 
pedagogiska lyssnandet tycks vara att kunna göra den pedagogiska personalen medveten 
om olika aspekter av verksamheten: 

“Och det som är bra med det här materialet är att man kan synliggöra både 
positiva och negativa sidor av verksamheten.”  

 
Citat 8 uppfattar vi beskriver att en möjlighet med ett sådant material även skulle kunna 
vara att tillgängliggöra information som kan användas för att utveckla pedagogiskt 
lyssnande på ett lättillgängligt sätt: 

“Jag tycker om att utveckla barngruppen och läser mycket hemma, men jag tror 
också att det är bra att få olika inlärningsmaterial då det ibland kan vara svårt att 
hitta relevant information om vissa ämnen. Då kan det vara skönt att bara behöva 
lyssna/titta på olika material.”  
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I diskussion 1 har vi valt att lyfta en del av en konversation där även vi är delaktiga för 
att kunna visa på den dynamik som fanns i gruppen: Vi uppfattar att denna diskussion 
illustrerar att en möjlighet med ett stödmaterial relaterat till pedagogiskt lyssnande 
skulle kunna skapa en systematisk struktur kring reflektionstiden i förskolan, som 
involverar arbetslag och ledning: 

Resp. 1: “Det kanske gör att man får någon slags struktur på mötet. För om det 
finns en färdig struktur, så får man en struktur där man annars kanske bara skulle 
säga “a men kommer du ihåg det här barnet, jag såg att det här barnet gjorde det 
här, å bla bla bla!”, och så har plötsligt all tid gått. Men med det här så blir det 
ganska tydligt, så här mycket tid använder vi till det här, så här mycket tid 
använder vi till den andra delen.”  

 
Resp. 2: “Man har tema varje månad, man ska utveckla varje, barngruppen varje 
månad, gruppen eller verksamheten. Inte så att man kan säga; “A vi har ingenting 
den här veckan, äh vi sitter å klipper och klistrar!”. Och där är det ledningens 
ansvar att ge struktur till dessa reflektionstider. Ledningen har ansvar för att se 
till att nu ska ni arbeta med jämställdhet.”  

 
Gruppledare: “Då arbetar hela förskolan och ledningen är delaktiga i de frågor 
som arbetas med denna månad?”  

 
Resp. 1: “Precis, och då har man samma information att förhålla sig till. Om det 
inte finns en grund att stå på blir det lätt att människor utgår från sitt tyckande; 
“Jag tycker såhär för att det känns bra!””   

 
Sammanfattningsvis uppfattar vi att resultaten i denna kategori beskriver att ett 
stödmaterial baserat på pedagogiskt lyssnande skulle kunna fylla ett behov som finns 
ute i förskolorna att få en systematisk struktur kring reflektionstiden som annars riskerar 
att användas på ett sätt som inte bidrar till att utveckla den pedagogiska verksamheten. 
Dessutom tycks lättillgänglig information för att utveckla verksamheten vara av värde 
för den pedagogiska personalen, och något som stödmaterialet skulle kunna erbjuda. 
Vidare visar det citerade utdraget att diskussionen fördes fram av fokusgruppen och att 
det även fanns utrymme för oss gruppledare att bekräfta om vi förstått vad som 
menades.  

5.1.4 Förslag på förbättringar av stödmaterialet 
I denna kategori ingår resultat som vi uppfattar skulle kunna användas för att förbättra 
det stödmaterial vi planerar att utveckla. Dessa förbättringar handlar huvudsakligen om 
att göra informationen i stödmaterialet multimodalt för att kunna göra det mer 
lättillgängligt och på så sätt nå ut till all den pedagogiska personalen på förskolan. 
Nedan följer citat som illustrerar kategorin.  
 
Citat 9 uppfattar vi illustrerar vikten av att erbjuda multimodala alternativ exempelvis 
poddar och filmer vid informationsbeskrivningar eftersom alla lär sig på olika sätt:  
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“Jag tänker att det beror på vilket sätt som det är tillgängligt. Jag tänker på dom 
personerna som inte läser så fort, de skulle kanske uppskatta att den här 
genomgången av forskningen kanske fanns som ett pod-material på en kvart till 
exempel. Om ni exempelvis tar kontakt med forskare som kan presentera sina 
resultat och hur de har tänkt med sin forskning, så finns det på en kvart inspelat, 
så kan jag välja att lyssna på det när det funkar bäst för olika personer, vilket gör 
det lättillgängligt. Inte bara göra något som är riktat mot de som lär sig bäst 
genom texter. Alla lär sig på olika sätt. Ni kanske kan erbjuda en filmsnutt som 
handlar om det här ämnet? Att det finns tillgängligt på olika sätt för att olika 
människor tar in saker på olika sätt. Vissa älska att läsa en text, men vissa gör 
inte det.”  

 
Citat 10 uppfattar vi beskriver hur stödmaterialet skulle kunna förbättras med 
information via poddar och filmer eftersom dessa har en tydlig tidsbegränsning vilket 
gör att de lättare kan passa in i förskolans ramar. Dessutom tycks detta vara viktigt för 
att all den pedagogiska personalen ska få samma förutsättningar när det gäller hur 
mycket tid som var och en behöver lägga ner på att ta till sig informationen, och även 
göra detta gemensamt. 

“Det som är positivt med en pod är att det inte blir tydligt vilka som läser 
långsammare, utan podden är en kvart och då lyssnar alla på den samtidigt.”  

 
Sammanfattningsvis uppfattar vi att ett potentiellt stödmaterial skulle kunna förbättras 
om det innehåller multimodal information, t.ex. ljudfiler/poddar, filmsnuttar, eftersom 
det på detta sätt tycks kunna bli mer användbart för arbetslag i förskolan, då människor 
lär sig på olika sätt och att det på detta sätt även lättare skulle kunna passa in i 
förskolans tidsramar. 
 
5.2 Resultat från brainstormingen 
I denna del presenteras de resultat och kategorier som vi hittat i den andra 
ljudinspelningen, där fokusgruppen tillsammans med oss genomförde en brainstorming 
i syfte att svara på frågan “Vilka teman kan vi arbeta med i förskolan för att utveckla 
pedagogiskt lyssnande baserat på dina erfarenheter från förskolan?”. Syftet med 
brainstormingen var att generera en mängd nya idéer att arbeta vidare med i 
utvecklingen av det pedagogiska lyssnandet som förhållningssätt i förskolan. Resultaten 
redovisas i fem kategorier: 5.2.1 Relationskompetens; 5.2.2 Maktaspekter; 5.2.3 
Inflytande och delaktighet; samt 5.2.4 Likabehandling. Resultaten i denna del utgår från 
de idéer som presenterades under brainstorming, varav många var mycket kortfattade 
men kärnfulla och endast uttrycktes med ett enda ord. Kategorierna utgörs av både dessa 
kortfattade idéer och även mer utvecklade svar, men illustreras enbart av de senare. 
Varje kategori kommer inledas med en beskrivning av kategorins betydelse, följt av en 
analys av varje citat som presenteras. Därefter avslutas varje kategori även med en 
sammanfattning och analys av kategorins innehåll. 
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5.2.1 Relationskompetens 
I denna kategori ingår resultat som visar vikten av relationskompetens och arbetet med 
känslor och relationer i barngruppen, vilket var idéer som återkom flera gånger under 
brainstormingen. Vidare ingår i denna kategori svar som beskriver vikten av att arbeta 
med samtycke och självkänsla, och att arbeta med relationer och bearbetning av 
konflikter exempelvis genom drama. Följande citat illustrerar kategorin. 
 
Citat 11 uppfattar vi illustrerar vikten av att arbeta med samtycke i barngruppen för att 
kunna lära barn att säga ifrån och läsa av varandra för att inte kränka och trakassera 
andra, eftersom kroppskontakt kan uppfattas som obehagligt, 

“Kroppen. Det tycker jag ibland kan vara obehagligt om man till exempel ska 
vara mycket nära varandra.” 

 
Citat 12 uppfattar vi beskriver vikten av att arbeta med barns självkänsla och att även 
den sociala kontexten spelar in i detta avseende: 

“Självkänsla. Hur det kan kopplas till det här, och hur den kan stärkas eller inte 
beroende på vem man har runt omkring sig.” 

Citat 13 uppfattar vi beskriver hur drama kan användas på olika sätt inom 
verksamheten, bland annat till att bearbeta konflikter och för att främja samarbete 
mellan barnen: 

“Teater, det är jättebra, att man ska ha teater, man bryr sig jättemycket. Vi har 
jättemycket teater på jobbet till exempel med barnen, och barn med barn. Vi 
samarbetar liksom jättemycket med varandra med teater, om det till exempel 
händer nånting, konflikter och sånt. Vi visar med teater vad som händer under 
dagen och barnen brukar ta in jättemycket med teater.” 

Sammanfattningsvis uppfattar vi att resultaten i denna kategori belyser vikten av att 
arbeta med känslor, relationer samtycke och självkänsla tillsammans med barnen i 
barngruppen. Vi uppfattar att arbetet med dessa delar kräver att den pedagogiska 
personalen har god relationskompetens för att detta arbete ska kunna bli meningsfullt, 
samtidigt som de exempel som getts även skulle kunna bidra till att utveckla barnens 
relationskompetens. 

5.2.2 Maktaspekter 
I denna kategori ingår svar som på olika sätt belyser aspekter av disciplinär makt, och 
vikten av att kunna kritisera och ifrågasätta makt och normer. I fråga om disciplinär 
makt lyfts exempelvis värdet av källkritik, och hur kunskap kan värderas på olika sätt. 
Dessutom innehåller kategorin resultat som beskriver att barn bör få möjlighet att 
ifrågasätta de val som görs på förskolan och som berör dem.   
 
Citat 14 uppfattar vi beskriver vikten av att vara normkritisk, med hjälp av exempelvis 
källkritik genom att reflektera kring vad det är för information som delges och hur den 
bearbetas och används: 

 “Källkritik, det är ju också en del av att vara normkritisk. Vad är det för 
information jag får ta del av, hur tar jag in den och hur processar jag den.” 
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Diskussion 2 belyser innehållet i den gemensamma diskussionen som fördes i 
fokusgruppen gällande att ifrågasätta det asymmetriska maktförhållandet som finns 
mellan barn och vuxna och som även kan påverka de val som görs i verksamheten. I 
följande utdrag diskuteras särskilt vikten av att ställa sig frågan varför?: 

Resp.1: “Om barn inte har det i sig att ställa den frågan, varför då? Då kommer 
ju dom alltid säga ok till allt det de vuxna gör, och om jag som vuxen inte kan 
svara på varför jag gör som jag gör då kanske jag ska ifrågasätt varför jag tar det 
här beslutet.”  

Resp. 2: “Man behöver inte ha rätt svar, men man måste ha ett svar, man måste 
svara. Men du får fråga.”  

Sammanfattningsvis uppfattar vi att svaren i denna kategori belyser vikten av att den 
pedagogiska personalen är medvetna om det asymmetriskt maktförhållande som finns 
mellan barn och vuxna på förskolan.  

5.2.3 Inflytande och delaktighet 
I denna kategori ingår resultat från brainstormingen där fokusgruppen belyser vikten av 
inflytande och delaktighet i förskolan. Frågor som rör hur barn kan göras mer delaktiga, 
och ges ett reellt inflytande återkommer flera gånger, tillsammans med frågor om hur 
även vårdnadshavare kan göras mer delaktiga i verksamheten. 
 
Citat 15 uppfattar vi beskriver vikten av att frågor som rör barns delaktighet diskuteras 
inom arbetslaget: 

“Delaktighet. Hur barn ska bli delaktiga, eller också vi? Vi pratar mycket om 
det.” 

Citat 16 uppfattar vi beskriver hur aspekter som rör barns inflytande kan förstås på olika 
sätt i förskolan, och att detta även bör diskuteras: 

“Barns inflytande och det demokratiska. Hur ser man på barns inflytande, är det 
bara: ”A ni får vara med å välja äpplen eller päron!”. Eller är det djupare än så 
och att man diskuterar det.” 

Citat 17 uppfattar vi beskriver betydelsen av att vårdnadshavarna blir delaktiga i 
förskolans verksamhet: 

“Hur får vårdnadshavare vara delaktiga i det här arbetet?” 

Sammanfattningsvis uppfattar vi att resultaten som ingår i denna kategori beskriver hur 
delaktighet och inflytande i förskolans verksamhet bör inkludera barn, pedagogisk 
personal och vårdnadshavare. Dessutom belyser kategorin vikten av att frågor som rör 
delaktighet och inflytande diskuteras inom arbetslagen. 

5.2.4 Likabehandling 
I denna kategori ingår olika aspekter av likabehandling, inkludering och förebyggande 
arbete mot diskriminering och kränkningar i förskolan, som diskuterats i relation till 
teman att arbeta med för att utveckla pedagogiskt lyssnande. I nedanstående citat lyfts 



 

27 
 

särskilt de delar som handlar om främjande arbete med normkreativitet och mångfald, 
inkludering och kulturutbyten, samt citat som lyfter frågor om rasism och kulturalism.   
 
Citat 18 uppfattar vi beskriver vikten av att arbeta med normkreativitet i förskolan, till 
exempel genom att läsa litteratur som på olika sätt utmanar rådande normer. Den 
utmanande litteraturen kan sedan användas för att lyfta frågor om normer och diskutera 
dem tillsammans med barnen: 

“Normkreativitet för att vidga normbegreppet. Ha litteratur som utmanar, både 
för de vuxna och barnen, men jag tänker mest på barnen. Litteratur som utmanar 
normen, och kanske diskutera kring både den litteratur man normalt redan har 
den som kan göra så att det blir mer normkreativitet.”  

Citat 19 uppfattar vi beskriver vikten av att arbeta med likabehandling i förskolan, med 
särskilt fokus på att motverka rasism och kulturalism, för att kunna bemöta varje barn 
som en individ med unika egenskaper: 

“Rasism och kulturalism. Det som är ganska mycket i det svenska samhället just 
nu, och hur arbetar vi med det i förskolan. För att se till att man inte ser på 
personer utifrån etnicitet eller kultur, utan utifrån person och individ, så att man 
inte sätter in människor i fack.” 

Citat 20 uppfattar vi beskriver hur skapande verksamhet kan användas för att lyfta 
aspekter av olikheter och mångfald genom till exempel med färgexperiment. Vidare 
lyfts även att detta arbetssätt kan användas för att inkludera så många barn som möjligt 
oavsett bakgrund och förutsättningar.  

“Experiment, det handlar inte om vatten och luft och sånt, mer olika. Ibland har 
vi experiment med färg också, och säger vi är olika. Hur vi ska vara alla olika 
men jämt tillsammans. Det tar vi jättemycket genom färg. Ibland blandar vi 
färgerna, ibland olika typer av färger, det experimenterar vi med färgerna. Det 
gör att alla kan vara delaktiga, alla kan bli inkluderade i barngruppen, oavsett 
vilket språk eller vilken kultur. Det experimenterar vi.”   

Citat 21 uppfattar vi beskriver hur utbyte mellan förskolor skulle kunna vara ett sätt att 
främja interkulturalitet: 

“Brevväxla och kommunikation även via IKT och media, interkulturalitet och att 
man har nån slags kommunikation med andra förskolor på andra orter, till 
exempel Rinkeby och Östermalm. Det kan ju vara nån slags kommunikation 
mellan dem så de lär känna varandra för det är ju som två olika delar.” 

Diskussion 3 uppfattar vi beskriver vikten av att lyfta och samtala om olikheter 
tillsammans med barnen för att belysa den mångfald som finns i samhället: 

“Prata om olikheterna, och inte på ett negativt sätt, och inte hyssja dem och säga 
“Shh, tyst, det där pratar vi inte om” För då blir det nåt som man inte får prata 
om, då blir det nåt konstigt.” 

“Ja, det blir som om nåt är fel. Varför svarar du inte om det inte är fel.” 

“Inte bara ha de här fina orden som att vi ska behandla alla lika och lyssna, utan 
hur gör vi det konkret så att alla blir hörda och allting.” 
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Sammanfattningsvis uppfattar vi att svaren i denna kategori handlar om vikten av 
likabehandlingsarbete och förebyggande arbete mot diskriminering och kränkningar i 
förskolan. Svaren beskriver att exempelvis läsa barnlitteratur som utmanar den rådande 
normen och föra diskussioner tillsammans med barnen där olikheter lyfts som något 
positivt kan främja likabehandlingsarbetet i förskolan. Vidare uppfattar vi att 
relationskompetens, samt frågor om makt, inflytande och delaktighet också tycks vara 
viktiga ämnen att arbeta med utifrån pedagogiskt lyssnande. 

5.3 Sammanfattning av resultaten 
Här följer en kort sammanfattning av resultaten från fokusgruppintervjun. Det som 
fokusgruppen främst tycktes uppfatta som möjligheter med förhållningssättet baserat på 
pedagogiskt lyssnande kan sammanfattas i möjligheten att skapa ömsesidiga och 
respektfulla relationer till barnen, att utmana maktproducerande normer samt 
möjligheten att förebygga kränkningar. Gällande svårigheterna med detta 
förhållningssätt tycktes fokusgruppen huvudsakligen uppfatta att pedagogiskt lyssnande 
måste förstås på djupet för att göra någon riktig skillnad och bli meningsfullt, vilket 
också tycks innebära att vuxna måste vara medvetna om den maktposition de har. En 
ytterligare svårighet gäller hur barnen kan göras delaktiga på riktigt i förskolan. 
Fokusgruppen gav uttryck för att ett potentiellt stödmaterial skulle kunna möjliggöra en 
systematisk struktur kring arbetslagets gemensamma reflektionstid. Förslag på 
förbättringar av stödmaterialet handlade huvudsakligen om att inkludera multimodal 
information i materialet. Avslutningsvis tycktes fokusgruppen uppfatta att frågor 
relaterade till relationskompetens, makt, normkritik, inflytande och delaktighet samt 
likabehandling skulle kunna användas i arbetet för att utveckla pedagogiskt lyssnande. 
 

6 Diskussion 
I denna del presenteras först den resultatdiskussion som vi förde utifrån de teoretiska 
utgångspunkterna i det pedagogiska lyssnandet samt den litteratur som vi presenterade i 
bakgrunden. Därefter presenteras metoddiskussionen där vi kopplar våra tankar med 
metodlitteraturen som presenterades i metoddelen. Efter metoddiskussionen presenteras 
de slutsatser som vi har dragit utifrån resultat och resultatdiskussionen. Avslutningsvis 
lyfter vi förslag på vidare forskning.     
 
6.1 Resultatdiskussion 
I detta avsnitt diskuteras resultatet från fokusgruppintervjun genom att koppla resultaten 
till de teoretiska utgångspunkterna i det pedagogiska lyssnandet samt till det som 
beskrivits i bakgrunden. Diskussionen kommer följa de kategorier som beskrivits i det 
föregående resultatavsnittet.  

6.1.1 Möjligheter med ett förhållningssätt baserat på pedagogiskt lyssnande 
Fokusgruppen beskriver flera gånger vikten av ett förhållningssätt som baseras på 
ömsesidiga och respektfulla relationer mellan barn och pedagogisk personal, och där 
vuxna tar ansvar för den maktposition de oundvikligen har i förhållande till barnen. 
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Detta uppfattar vi visar på en förståelse för själva kärnan i pedagogiskt lyssnande. 
Utifrån vår analys av fokusgruppintervjun tolkar vi därför att fokusgruppens diskussion 
synliggör möjligheterna med ett förhållningssätt baserat på pedagogiskt lyssnande. 
Följande utdrag från citat 1 "att ta ansvar för sitt förhållningssätt, visa barnen att även vi 
gör fel, att vi kan vara medmänniskor." illustrerar på ett koncist men kärnfullt sätt 
förståelsen för pedagogiskt lyssnande som förhållningssätt och dess möjligheter. 
Särskilt tydligt framkommer vikten av att vara medmänniska, vilket Halldén (2007, 
2016) kopplar till den solidaritet mellan människor som synliggörs genom ett etiskt 
förhållningssätt präglat av omsorg. Öppenheten i relationen till barnen som 
fokusgruppen beskriver i citat 1, 2 och 3 uppfattar vi kan liknas vid relationer 
kännetecknade av ömsesidig bekräftelse och respekt, i likhet med de intersubjektiva 
möten som von Wright (2000) redogör för. Enligt Halldén (2016) Persson (2016) och 
Johansson och Pramling Samuelsson (2001) är dessutom ömsesidiga relationer där barn 
och vuxna både bekräftar och respekterar varandra en förutsättning för att omsorg i 
förskolan ska kunna ses som ett etiskt förhållningssätt. Den ömsesidighet i 
kommunikationen som fokusgruppen beskriver i citat 1, 2 och 3 kan dessutom också 
kopplas till det Emilson (2008) skriver om relations- och kommunikationsmönster 
mellan barn och pedagogisk personal. Emilson (2008) lyfter i detta avseende särskilt 
vikten av en tillåtande och öppen dialog mellan barn och vuxna för att kunna främja 
barns möjligheter till inflytande samt gemensamt meningsskapande i förskolan. 
 
Citat 1, 2 och 3 belyser även den asymmetriska maktrelationen mellan barn och vuxna. 
För fokusgruppen tycks det vara viktigt att ta ansvar för den maktpositionen som 
pedagogisk personal har genom att exempelvis visa och samtala om att även vuxna kan 
göra fel och vid behov också be om ursäkt till barnen. Det ansvarstagande som 
fokusgruppen ger uttryck för när det kommer till frågor om makt kan därför kopplas till 
det Persson (2016) och Halldén (2007) skriver angående vuxnas ansvar vid 
asymmetriska maktrelationer till barn. Både Persson (2016) och Halldén understryker 
att det alltid är den vuxna som har ett etiskt ansvar att ge barn omsorg och sörja för 
deras välbefinnande på ett respektfullt sätt, och att detta ansvar inte ska förminskas av 
att barnen får mer inflytande. Vidare visar dessa tre citat att fokusgruppen tycks vilja 
föregå med gott exempel genom att med sitt förhållningssätt vara goda förebilder för 
barnen, vilket även var något som förskollärarna, som Jonsdottir och Paggetti (2016) 
intervjuade, lyfte som viktigt.  
 
En ytterligare möjlighet med ett förhållningssätt som utgår från pedagogiskt lyssnande 
som vi uppfattar att fokusgruppen ger uttryck för är relaterat till medvetenheten om att 
se och erkänna att även vuxna, om än omedvetet, kan såra och kränka barn på många 
olika sätt. Medvetenheten om hur det egna förhållningssättet påverkar barnen på 
förskolan beskrivs också, av förskollärarna i Jonsdottirs och Paggettis (2016) 
undersökning, som en viktig del att ta hänsyn till i omsorgsarbetet. Jonsdottir och 
Paggetti beskriver hur förskollärarna reflekterar kring att eventuella missförstånd 
gällande barns behov kan leda till att barnet i fråga blir utsatt för en kränkande 
behandling trots att förskollärarnas avsikt var att ge omsorg.  Denna förståelse för att 
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vuxna kan göra barn ledsna och även ta ansvar för det synliggörs särskilt i citat 1, som 
synliggör betydelsen av att reflektera kring och ifrågasätta det egna förhållningssättet 
för att undvika att kränka barn. Detta kan kopplas till det Eidevald (2009, 2011a) skriver 
om att den pedagogiska personalen kan problematisera sitt förhållningssätt genom att 
dokumentera och observera interaktionen mellan vuxna och barn. Med hjälp av denna 
strategi kan maktproducerande normer som exempelvis kvinnligt och manligt samt om 
“barn” och “vuxen” synliggöras, utmanas och ifrågasättas. 

6.1.2 Utmaningar med ett förhållningssätt baserat på pedagogiskt lyssnande  
En av de största utmaningarna med ett förhållningssätt baserat på pedagogiskt lyssnande 
uppfattar vi har att göra med att det måste förstås på djupet för att på riktigt göra någon 
skillnad. Denna uppfattning som beskrivs tydligt i Citat 5 bekräftas även av forskning. 
Bygdeson-Larsson (2010) skriver exempelvis att omfattande förändringar i interaktions- 
och samspelsmönster mellan barn och vuxna på förskolan förutsätter att den 
pedagogiska personalen har förståelse för syftet med förändringsarbetet. Förståelsen 
kring meningen bakom förändringsarbeten tycks dock, enligt Bygdeson-Larsson, kunna 
underlättas och fördjupas med hjälp av teorier och verktyg, vilket vi kommer 
återkomma till under rubrik 6.1.3 Möjligheter med stödmaterialet. 
 
Ytterligare en utmaning som fokusgruppen lyfter handlar om hur barnen på ett 
meningsfullt sätt kan göras delaktiga i förskolans arbete med likabehandling. Även 
Eidevald (2011a), Lenz Taguchi et al. (2011) Stier (2016) och Dolk (2011a, 2011b, 
2013) menar att barnen bör göras delaktiga i likabehandlingsarbetet för att detta arbete 
ska bli meningsfullt. Trots detta visar forskning att barn ofta förstås och blir till objekt, 
medan de vuxna förstås som subjekten i likabehandlingsarbetet i förskolan (Bodén, 
2009; Dolk, 2011a, 2011b, 2013; Eidevald, 2009, 2011a; Eidevald & Lenz Taguchi, 
2011).  

6.1.3 Möjligheter med stödmaterialet 
En av de främsta möjligheterna som fokusgruppen tycks uppfatta med ett stödmaterial 
kopplat till pedagogiskt lyssnande handlar om att få tillfälle och struktur att gemensamt 
reflektera i arbetslaget. Denna uppfattning uttrycks särskilt i diskussion 1. I 
diskussionen framkommer exempelvis vikten av att kunna fokusera diskussionerna 
under reflektionstiden kring något som uppfattas som meningsfullt för verksamheten. 
Dessa tankar finner stöd hos Picchio et al. (2012) vilka skriver att både reflektionstid 
och utveckling av verksamheten upplevs som mer meningsfullt när det görs utifrån ett 
gemensamt och specifikt fokus. Behovet av gemensamma reflektioner kan även kopplas 
till Jonsdottirs och Paggettis (2016) studie som belyser vikten av att få reflektera och 
diskutera förhållningssätt till barn och vårdnadshavare gemensamt i arbetslaget. 
Jonsdottir och Paggetti beskriver hur dessa gemensamma diskussioner uppfattas bidra 
till en samsyn inom arbetslaget, som även påverkade förskollärarnas egen förebildlighet 
på ett positivt sätt. Att pedagogisk personal själv föregår med gott exempel i sitt 
förhållningssätt tycks dessutom även fokusgruppen i föreliggande undersökning 
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uppfatta som betydelsefullt, vilket redan diskuterats under rubriken 6.1.1 i relation till 
Citat 1, 2 och 3.  
 
Vikten av tillgänglig och gemensam information att förhålla sig till i diskussioner och 
reflektioner tillsammans med arbetslaget är också något som tas upp både i Citat 8 samt 
i Diskussion 1. I den senare lyfts i synnerhet vikten av att arbetslaget kan utgå från 
samma information i sina reflektioner för att undvika att diskussionerna enbart utgår 
från eget tyckande. Detta kan kopplas till det Bygdeson-Larsson (2010) samt Lenz 
Taguchi (2008) skriver om vikten att använda olika teoretiska perspektiv och verktyg 
vid gemensamma reflektioner i syfte att medvetandegöra den pedagogiska personalen i 
frågor som får betydelse för barnen på förskolan. Utifrån dessa premisser kan den 
pedagogiska personalens förhållningssätt och synsätt förändras och verksamheten 
således utvecklas för att komma närmre barns perspektiv skriver både Lenz Taguchi 
(2008) och Bygdeson-Larsson (2010).  
 
I Citat 7 framkommer att ett stödmaterial skulle kunna användas för att diskutera och 
reflektera över både positiva och negativa aspekter av verksamheten. Vikten av 
gemensam reflektion för att utvärdera och vidareutveckla verksamheten är även något 
som bekräftas av forskning, bland annat av Picchio et al. (2012; 2014) samt av Lenz 
Taguchi, 2008. En förutsättning för att reflektionen ska leda till en vidareutveckling av 
verksamheten är dock enligt Picchio et al. (2012, 2014) samt Lenz Taguchi (2008) att 
reflektionen inom arbetslaget också görs regelbundet och förs fram på ett systematiskt 
sätt. Behovet av att reflektionstiden följer en tydlig struktur är även något som kommer 
till uttryck i Diskussion 1. I Diskussion 1 uppfattar vi dessutom att fokusgruppen 
särskilt belyser vikten av att ledningen stödjer och uppmuntrar att reflektionstiden har 
en tydlig struktur och tidsåtgång. Detta kan kopplas till det Persson (2015) skriver om 
hur exempelvis interna konflikter inom arbetslaget kan bero på att ledningen inte ger 
medarbetarna det stöd de behöver för att utveckla en gemensam samsyn och förståelse 
för uppdraget. Även Jonsdottir och Paggetti (2016) belyser att ledningens 
förhållningssätt till olika frågor får betydelse för vad som ges mer eller mindre utrymme 
i verksamheten.  

6.1.4 Förbättringar av stödmaterialet 
Angående vad som skulle kunna förbättras i det potentiella stödmaterialet vi 
presenterade under fokusgruppintervjun, lyfte fokusgruppen särskilt i Citat 9 och 10 
vikten av att introducera multimodala former av information. Vi uppfattade detta 
intresse för multimodalitet dels som ett sätt att göra informationen mer tillgänglig, och 
ge alla samma förutsättningar att ta till sig information eftersom inte alla tycker om att 
läsa texter, eller gör det lika snabbt. Detta är något vi kommer ta fasta på i utvecklingen 
av stödmaterialet. Multimodaliteten i ett potentiellt stödmaterial lyftes också i Citat 10 
som ett sätt att kunna använda reflektionstiden i mer effektivt och strukturerat för att 
anpassas till förskolans ramar. Vikten av en struktur kring reflektionstiden är något som 
särskilt Picchio et al. (2012, 2014) beskriver som viktigt.  
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6.1.5 Förslag på teman i arbetet med pedagogiskt lyssnande 
I detta avsnitt diskuteras framförallt resultaten från den brainstorming som vi 
genomförde tillsammans med fokusgruppen. Sammanfattningsvis visar resultatet från 
brainstormingen att pedagogers relationskompetens är viktigt i arbetet med 
maktaspekter som likabehandling och barns inflytande och delaktighet. Under kategorin 
4.2.2 Maktaspekter lyfter fokusgruppen i Citat 14 vikten av att vara normkritisk i arbetet 
med pedagogiskt lyssnande. Detta kan kopplas till Dolks (2011a, 2011b, 2013) tankar 
om en normkritisk pedagogik baserad på intersektionella analyser. I denna pedagogik är 
aspekter som demokrati, och därmed barns rättigheter till inflytande och delaktighet, 
samt makt en självklar del i förskolans likabehandlingsarbete, där exempelvis kön/genus 
alltid samverkar med andra kategorier och görs olika beroende på vilka 
möjlighetsvillkor som finns i olika sammanhang och situationer (Dolk, 2011a, 2011b, 
2013). I diskussion 2 beskrivs en diskussion som handlade om vikten av att 
problematisera de val som görs i verksamheten genom att alltid fråga sig varför? och till 
vilket syfte vi gör våra pedagogiska val. Även Dolk (2013) belyser vikten av att ställa 
sig frågan varför? för att kunna synliggöra och ifrågasätta matproducerande normer. 
Diskussionen handlar även om att ge barnen verktyg för att kunna ifrågasätta beslut som 
tas av vuxna i förskolan. Detta kan även kopplas ihop med fokusgruppens svar i Citat 6 
och 15 som belyser vikten av att göra barnen delaktiga i likabehandlingsarbetet. Även 
Dolk (2011a, 2011b, 2013) och Hawkins (2014) beskriver att arbetet med 
likabehandling i förskolan först blir meningsfullt när barnen görs delaktiga i detta 
arbete. Här betonas även vikten av pedagogernas relationskompetens i arbetet med 
likabehandling, demokrati och makt.  
 
Dolks (2013) strategi för att göra barnen delaktiga handlar om att rikta blicken mot de 
barn som gör motstånd mot de normer som råder i förskolan, och som på något sätt 
uppfattas som “fel” utifrån pedagogernas bedömning. Dessa barn kan, enligt Dolk 
(2013), fungera som en påminnelse om att det finns andra möjligheter, då de synliggör 
de olika maktrelationerna och normer som råder i förskolan, vilket gör det möjligt att 
kritiskt granska dem. Dolk (2011b) lyfter även, som i likhet med Hawkins (2014), 
vikten av att erbjuda barn verktyg för kritiskt tänkande. Detta innebär att “försöka 
tillhandahålla verktyg som ger barn möjlighet att själva se, analysera och fatta beslut om 
hur de vill handla (eller inte handla)” (Dolk, 2011b, s. 70). Dessa verktyg för kritiskt 
tänkande kan exempelvis handla om att upptäcka och utforska fördomar och orättvisor 
tillsammans med barnen. Hawkins (2014) menar att barnlitteratur som utmanar normen 
kan användas för att barn tillsammans med pedagoger ska kunna synliggöra och 
utforska rådande normer, för att kritiskt och kreativt kunna utmana och förändra dessa. 
Denna strategi lyfter även fokusgruppen i Citat 18 “Normkreativitet för att vidga 
normbegreppet. Ha litteratur som utmanar, både för de vuxna och barnen, men jag 
tänker mest på barnen. Litteratur som utmanar normen, och kanske diskutera kring både 
den litteratur man normalt redan har den som kan göra så att det blir mer 
normkreativitet.”. I Diskussion 3 beskriver fokusgruppen även vikten av att lyfta och 
samtala om olikheter mellan människor tillsammans med barnen på ett positivt sätt, för 
att kunna belysa den mångfald som finns i samhället. Även Stier (2016, 2017) och Stier 
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et al. (2012) belyser, utifrån ett interkulturellt arbetssätt, betydelsen av att samtala om 
människors olikheter, på ett positivt sätt, tillsammans med barnen i förskolan.   
 
6.2 Metoddiskussion 
I detta avsnitt diskuteras metoden genom det Bryman (2004/2011) Wibeck (2010) 
Dahlin-Ivanoff & Holmgren (2017) skriver om fokusgrupper i sina texter. En stor 
svårighet i att genomföra undersökningar med hjälp av fokusgrupper är att det inte i 
förväg går att veta om personerna som är inbjudna verkligen kommer (Bryman, 
2004/2011; Wibeck, 2010; Dahlin-Ivanoff & Holmgren, 2017). Detta var en 
problematik som vi i efterhand inser att vi underskattade. En lösning som exempelvis 
Wibeck (2010) och Bryman (2004/2011) beskriver som en möjlig lösning på detta 
problem är att bjuda in fler deltagare än de som behövs för att fokusgruppen ska kunna 
genomföras. Utifrån hur vi rekryterat fokusgruppen hade dock detta inte gjort någon 
skillnad, då vi valt att använda oss av redan existerande grupper, och om vi bjudit in fler 
hade den förväntade gruppdynamiken troligtvis inte varit densamma. För att försöka 
säkerställa ett högre antal deltagare kunde vi dock istället använt oss av en annan 
rekryteringsform, som inte utgick från en redan existerande och tydligt avgränsad 
grupp. Vi hade exempelvis genom kontaktpersonen, istället för studiegruppen, kunnat 
kontakta betydligt fler av förskollärarstudenterna som gick i samma klass och som hade 
den yrkeserfarenhet vi krävde. På detta sätt hade vi kanske kunnat säkra ett högre 
deltagande, och samtidigt kunna utgå från en fokusgrupp med personer som redan hade 
en relation till varandra, vilket Wibeck (2010) beskriver viktigt för gruppdynamiken 
under fokusgruppintervjun. 
 
Å andra sidan innebar en fokusgrupp med få deltagare också att vi inte behövde hantera 
andra av de nackdelar som ofta tas upp i relation till fokusgruppstudier. Wibeck (2010) 
och Dahlin-Ivanoff och Holmgren (2017) beskriver i detta avseende exempelvis att 
stora grupper kan medföra att några personer är tysta och andra dominerar, eller att 
gruppen delar upp sig i många undergrupper vilket gör det svårt att följa en gemensam 
diskussion. Bryman (2004/2011) nämner dessutom svårigheten att transkribera ett 
omfattande material med många deltagare, som dessutom kanske pratar samtidigt, vilket 
inte var ett problem som vi stötte på i denna undersökning på grund av det låga antalet 
deltagare i fokusgruppen. Bryman skriver även att det med stora fokusgrupper också 
kan följa att gruppledarna får mindre kontroll över skeendet. Det faktum att deltagarna i 
fokusgruppen kan ha mer kontroll över skeendet, och över diskussionen, var dock en 
utav anledningarna till att vi valde att använda oss av fokusgruppintervjuer som metod 
till denna studie, och vi upplevde inte heller detta som ett problem. Däremot har vi 
reflekterat kring i vilken grad, och hur, vi själva som deltagande gruppledare kan ha 
påverkat resultaten och diskussionens riktning, eftersom vi också ställde frågor till 
fokusgruppen. 
 
Trots att fokusgruppen var liten skiljde sig deltagarna ändå åt i exempelvis ålder, 
arbetsplats och bakgrund. Deras delade erfarenheter som yrkesverksamma 
förskollärarstudenter kunde således kompletteras av en viss grad av heterogenitet i form 
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av olika perspektiv och åsikter. Att fokusgruppens sammansättning kännetecknas av 
både heterogenitet och homogenitet är också något som framstår som betydelsefullt för 
undersökningens tillförlitlighet (Dahlin-Ivanoff & Holmgren, 2017; Wibeck, 2010). 
Vidare uppfattade vi även diskussionsklimatet som positivt och tryggt, vilket visade sig 
i att fokusgruppen aktivt diskuterade och vid flera tillfällen följde upp varandras trådar. 
Dessutom fick deltagarna i fokusgruppen ett större talutrymme när de var så få, vilket 
medförde att vi fick en större möjlighet att gå på djupet för att bättre försöka förstå 
fokusgruppens uppfattningar och synpunkter om det undersökta ämnet. Detta är också 
en av fördelarna med att ha mindre fokusgruppsintervjuer enligt Wibeck (2010), som 
även menar att interaktionen mellan gruppledare och respondenter, och mellan 
respondenterna, kan främjas i fokusgrupper med ett litet antal deltagare. Främst 
eftersom distansen mellan deltagarna minskar, även fysiskt när de kan positionera sig 
närmre varandra än i stora grupper och bekräfta varandra genom ögonkontakt. Närheten 
till och kommunikationen med fokusgruppen var viktigt för oss under 
fokusgruppintervjun, och ur det avseendet kan det ändå ha varit en fördel att det var så 
få deltagare. Bryman (2004/2011) framhåller att det som student är särskilt viktigt att ha 
hållbara skäl för det gruppantal man använt sig av och att den insamlade datan ses som 
betydelsefull trots att undersökningen som genomförts är liten i jämförelse med en 
forskares. Utifrån detta drar vi slutsatsen att vi ändå lyckats samla in betydelsefullt och 
användbart material, trots det bristfälliga antalet deltagare i fokusgruppen.  
 
6.3 Slutsats 
Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur pedagogiskt lyssnande som 
förhållningssätt och stödmaterial kan förstås och användas av yrkesverksamma 
förskollärarstudenter genom en fokusgruppsintervju. Utifrån de resultat vi analyserat 
och diskuterat går det att dra slutsatsen att fokusgruppen visade en förståelse för det 
pedagogiska lyssnandet som förhållningssätt, i vilket de såg både möjligheter och 
utmaningar. Förståelsen för ett förhållningssätt som baseras på pedagogiskt lyssnande 
uppfattar vi främst kommer till uttryck i fokusgruppens beskrivningar av möjligheten att 
skapa ömsesidiga relationer mellan barn och pedagogisk personal, samt genom 
ifrågasättandet av makt. Fokusgruppen betonar också särskilt olika aspekter av arbetet 
inom förskolan som handlar om omsorg, relationskompetens och intersubjektivitet, 
vilket också antyder att de har en förståelse för vad pedagogiskt lyssnande som 
förhållningssätt innebär, även om fokusgruppen inte använder sig av begreppen omsorg 
och intersubjektivitet. Att fokusgruppen inte använder sig av begreppet 
intersubjektivitet, kan förklaras med att det är ett akademiskt begrepp. Vi tolkar dock 
fokusgruppens beskrivningar av relationer som kännetecknas av ömsesidighet och 
samförstånd som uttryck för vikten av intersubjektivitet i interaktionen mellan barn och 
pedagogisk personal. 
 
Intressant att notera utifrån de resultat vi samlat in är dock att fokusgruppen inte heller 
använder sig av begreppet omsorg, trots att den nästan genomgående i hela 
fokusgruppsintervjun beskriver sin förståelse av det pedagogiska lyssnandet utifrån 
omsorgsrelaterade aspekter med koppling till Halldéns (2007, 2016) syn på omsorg som 
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ett etiskt förhållningssätt. Förutom Jonsdottirs och Paggettis (2016) undersökning som 
uppvisar liknande resultat i förhållande till begreppet omsorg, kan detta även kopplas 
till det forskning som visar att omsorgsuppdraget allt mer faller i skymundan (Tallberg 
Broman, 2017) och ofta bara nämns när det kopplas till lärande (Löfdahl & Folke-
Fichtelius, 2015; Löfgren 2015). Samtidigt visar dock resultaten från denna 
undersökning att fokusgruppen visserligen inte själva använder sig av begreppet 
omsorg, men att deras förståelse för pedagogiskt lyssnande som förhållningssätt till stor 
del tycks handla om hur omsorg och relationskompetens hänger ihop med makt, och hur 
detta tycks påverka möjligheterna att i förskolan arbeta med likabehandling, och med 
främjandet av barns inflytande och delaktighet. 
 
Angående förståelsen av det potentiella stödmaterialet visar resultaten huvudsakligen att 
stödmaterialet tycktes uppfattas som en möjlighet för arbetslag att ge den gemensamma 
reflektionstiden en tydligare struktur. Fokusgruppen gav dessutom uttryck för att ett 
stödmaterial som det vi presenterade både skulle kunna vara användbart ute i 
verksamheten, samt bidra till att reflektionstiden används på ett mer meningsfullt sätt. 
Som förslag på hur stödmaterialet skulle kunna utvecklas belyste resultaten särskilt 
vikten av att göra stödmaterialet multimodalt. 
 
6.4 Förslag på vidare forskning 
I detta avsnitt ger vi förslag på vidare forskning som skulle kunna genomföras utifrån de 
resultat och slutsatser som vi i denna studie redovisat. För att kunna utveckla ett 
stödmaterial, baserat på pedagogiskt lyssnande, behövs först systematiska 
litteraturstudier genomföras i de utbildningsvetenskapliga ämnen som ska lyftas i 
stödmaterialet. För att kunna utforma en meningsfull struktur för stödmaterialet behövs 
en litteraturstudie gällande hur vuxna lär sig på bästa sätt genomföras. När 
stödmaterialet är utvecklat kan det testas i arbetslag i förskolan för att undersöka hur det 
tas emot och om det kan utveckla pedagogiskt lyssnande. Detta skulle både kunna göras 
genom fler fokusgruppintervjuer, där pedagoger prövar och ger synpunkter på pilot-
stödmaterialet, samt videoobservationer när arbetslag använder sig av stödmaterialet 
under reflektionstiden. Ett ytterligare förslag på vidare forskning är även att undersöka 
om interaktionen mellan barn och vuxna i förskolan kan kopplas till ett förhållningssätt 
baserat på pedagogiskt lyssnande, exempelvis med hjälp av videoobservationer av 
vardagssituationer och omsorgshandlingar.  
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8 Bilagor 
 
8.1 Inbjudan till deltagande i workshop5 
Hej! 
Vi heter Elvira Rispoli och Julia Skotte och vi studerar till förskollärare vid Högskolan i 
Gävle. Under hösten skriver vi vårt examensarbete i pedagogik, där vi fokuserar på 
barns rätt till inflytande, delaktighet och likabehandling i förskolan. Vi undrar därför om 
några av er skulle vilja delta i en workshop måndagen den 16 oktober mellan klockan 
16:00 - 17:00. Syftet med workshopen är att vi vill ta del av era tankar och åsikter kring 
det vi hittills arbetat fram gällande ett förhållnings- och arbetssätt kallat för pedagogiskt 
lyssnande och ett möjligt upplägg på ett planerat stödmaterial för att utveckla 
pedagogiskt lyssnande i förskolan. Vi vill även gärna höra era åsikter gällande vilka 
teman som är viktiga i förskolans arbete med barns rätt till inflytande, delaktighet och 
likabehandling. 
 
Kommentera i detta inlägg om ni vill delta i vår workshop. Nedan följer information om 
datum, tid, plats, fika och redovisning: 
 
Datum: Måndag den 16/10 - 2017 
 
Tid: 16:00 - 17:00 
 
Plats: xxx 
 
Fika: Det kommer bjudas på kladdkaka och saft 
 
Redovisning: Kommer att ske muntligt efter att examensarbetet är klart och godkänt. 
Det som uttalas i samband med fokusgruppintervjuerna kommer inte att kunna bli 
kopplat till dig som individ. Urvalet för studien kommer att bli omnämnt som 
förskollärarstudenter med minst tre års yrkeserfarenhet, varken namn, lärosäte eller 
arbetsplats specificeras. 

 
Hoppas att vi ses måndagen den 16 oktober,  
 
Allt gott,  
 
Elvira och Julia  
  

                                                 
5 I vår studie använder vi uttrycket fokusgruppintervju, vi valde dock att använda ordet workshop i 
kommunikationen med deltagarna i fokusgruppen då vi uppfattar att workshop är ett mer vedertaget 
uttryck för att lättare kunna sammanfatta syftet med deras deltagande.   
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8.2 Informationsbrev till deltagarna 16/10 - 20176 
Till alla deltagare i workshop måndag den 16 oktober 2017, tack för er medverkan. 
Nedan följer information om studiens syfte och upplägg: 
  
Resultatet från denna workshop kommer användas i vårt examensarbete på grundnivå 
på Förskollärarprogrammet vid Högskolan i Gävle HT 2017. Syftet med examensarbetet 
är att undersöka hur pedagogiskt lyssnande som förhållningssätt och stödmaterial kan 
förstås av yrkesverksamma förskollärarstudenter och hur det kan användas i arbetet i 
förskolan.  
 
Denna workshop är en del av utvecklingen av ett förhållningssätt och ett material, som 
har till syfte att stödja förskolans pedagogiska personal i deras arbete med barns rätt till 
inflytande, delaktighet och likabehandling. Syftet med denna fokusgrupp är att, utifrån 
er erfarenhet av att arbeta i förskolan, undersöka hur pedagogiskt lyssnande och ett 
potentiellt stödmaterial skulle kunna förstås, utvecklas och användas i förskolan. Nedan 
beskrivs upplägget på workshopen i punktform: 
 

• Genomförande av workshoppar och förväntningar på er som deltagare 
• Presentation av vår teoretiska bakgrund gällande det pedagogiska lyssnandet 
• Presentation av våra tankar kring strukturen på stödmaterialet 
• Enkät 
• Diskussion om enkätfrågor (dokumentation genom ljudinspelning) 
• Presentation av regler i brainstormingen 
• Brainstorming i syfte att hitta eventuella teman för innehållet i stödmaterialet 

(dokumentation genom ljudinspelning) 
• Avslutning, tack för er medverkan 

 
Genomförandet av denna workshop kommer ta ca 60 minuter. Det som uttalas i detta 
sammanhang kommer att avidentifieras vid presentationen av resultaten och kommer 
därför inte att kunna bli kopplat till dig som individ. Urvalet för respondenter kommer 
att bli omnämnt som förskollärarstudenter med minst tre års yrkeserfarenhet, varken 
namn, lärosäte eller arbetsplats specificeras. 
Den metod som vi kommer använda oss av för att samla in och dokumentera samtalet i 
workshopen är ljudinspelning, och all information kommer att behandlas konfidentiellt. 
Det insamlade materialet från ljudupptagning och utskrifter kommer endast att bearbetas 
av oss, och kommer endast användas för denna studies syfte. Efter inlämnat och 
godkänt examensarbete, kommer resultat av studien redovisas muntligt till er som deltar 
i denna studie. Ert deltagande är frivilligt och ni kan dra tillbaka ert samtycke när som 
helst under workshoppen. Insamlat data från respondenter som avbryter sin medverkan 
kommer inte att bearbetas. 
 
Tack för att ni deltar i vår workshop.  
Vid eventuella frågor vänligen kontakta: 
Elvira Rispoli förskollärarstudent: riselv@hotmail.com 
Julia Skotte förskollärarstudent: julia.skotte@gmail.com 
Handledare: Johan Liljestrand lektor i pedagogik Högskolan i Gävle 
Johan.Liljestrand@hig.se  
                                                 
6 I vår studie använder vi uttrycket fokusgruppintervju, vi valde dock att använda ordet workshop i 
kommunikationen med deltagarna i fokusgruppen då vi uppfattar att workshop är ett mer vedertaget 
uttryck för att lättare kunna sammanfatta syftet med deras deltagande.   
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8.3 Enkätfrågor7  
• Hur förstår du pedagogiskt lyssnande som förhållningssätt och som 

stödmaterial? 
• Utifrån din erfarenhet från arbete i förskolan, hur skulle stödmaterialet kunna 

förbättras? 
 
Fråga till brainstormingen: 

• Vilka teman kan vi arbeta med i förskolan för att utveckla pedagogiskt 
lyssnande baserat på dina erfarenheter från förskolan? 

  

                                                 
7  Enkäten användes aldrig då syftet med denna uteblev, med tanke på antalet deltagare i fokusgruppen. 
Då frågorna användes som diskussionsfrågor ansåg vi det meningsfullt att lägga in dem här, tillsammans 
med frågan som användes under brainstormingen. 
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