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Sammanfattning: 
 

De ursprungliga frågorna inför denna uppsats var ’Hur förstår förskollärare samtalets 

plats i förskolan och hur ser förutsättningarna ut för samtal mellan barn och pedagoger i 

förskolan?’. Ganska snart kom en stor del av fokus dock att hamna kring problematiken 

runt att samtalet hotas av de stora barngrupperna som pressat pedagoger och barn mot 

en situation där frånvaron av det bra samtalet bara är en del av förskollärarnas oro. 

Bakgrunden till arbetet är ett projekt om ’social kommunikation och språk’ i samarbete 

mellan Högskolan i Gävle och Gävle kommun med stöd från Specialpedagogiska 

skolmyndigheten. Uppsatsen är en del i projektet och har skrivits parallellt med arbetet 

som förskollärare. 

 

Syftet har varit att ta reda på mer om vilken plats samtalet har i förskoleverksamheten. 

Genom att intervjua sju erfarna förskollärare från sju olika förskoleområden, som också 

är representanter för elevhälsoteamet på sitt område ville jag få en bild av deras syn på 

samtalen mellan barnen och dem. Intervjuerna har gjorts via telefon, spelats in och 

transkriberats ordagrant. Intervjuerna har varit halvstrukturerade med både fasta och 

öppna frågor. Materialet har analyserats induktivt genom att det i fragment och 

omgångar kategoriserats. De kategorier som slutligen hittades samlar förskollärarnas 

uppfattning om vad det bra samtalet är, vilka organisatoriska tillgångar och hinder som 

de beskriver och sist några lösningar för hur samtalet kan få utrymme. Det empiriska 

materialet har också kompletterats med studier av tidigare forskning på området.  

 

I resultatet beskrivs först förskollärarnas syn på de förutsättningar de anser krävs för att 

bra samtal ska uppstå, kunskaper om samtalet som kan spåras hos informanterna och de 

upplevelser som de menar uppstår runt samtalet. Tyngdpunkten ligger på de 

organisatoriska tillgångar och hinder som de tar upp. Framför allt kommer det då att 

handla om konsekvenserna av de stora barngrupper informanterna upplever är ett stort 

hinder för inte bara samtal utan verksamheten i stort. Miljön är också en viktig faktor 

för samtalet liksom det faktiska antalet pedagoger utspridda över dagen. Ett intressant 

resultat som framkom handlade om att samtalet gärna uppstår när både barn och 

pedagoger upplever en frihet i tid och rum, från krav och stress. Sist är samlat 

förskollärarnas lösningar på bristen av tid till samtal. Då handlar det om gruppens 

betydelse för individens språkutveckling, lässtunderna, stödtecken, och organisationen 

av miljön och rutinerna. 

  



 

 

Innehåll 

Sammanfattning: ........................................................................................................................... 3 

Inledning ....................................................................................................................................... 1 
Samtalet i förskolan .............................................................................................................. 1 
Syfte ...................................................................................................................................... 2 
Frågeställningar .................................................................................................................... 3 

Bakgrund till studien ..................................................................................................................... 4 
Teoretiska perspektiv ................................................................................................................ 4 

Förändringar inom förskolan över tid ................................................................................... 4 
Barngruppsstorlek och personaltäthet .................................................................................. 5 
Miljö ..................................................................................................................................... 6 
Arbetslagets kompetens ........................................................................................................ 6 

Begreppsbakgrund .................................................................................................................... 7 
Utvecklingsekologisk teori ................................................................................................... 7 
Sociokulturellt perspektiv ..................................................................................................... 7 

Ordförklaringar ......................................................................................................................... 7 
Social kommunikation .......................................................................................................... 7 
Bra samtal ............................................................................................................................. 8 
Yrkestitlar ............................................................................................................................. 8 

Metod ............................................................................................................................................ 9 
Val av metod......................................................................................................................... 9 
Urval och avgränsningar ....................................................................................................... 9 
Forskningsetiska aspekter ................................................................................................... 10 
Genomförande .................................................................................................................... 10 
Analysmetod ....................................................................................................................... 10 
Tillförlitlighet ..................................................................................................................... 11 

Resultat ........................................................................................................................................ 12 
Det bra samtalet ...................................................................................................................... 12 

Samtalets förutsättningar .................................................................................................... 12 
Samtalskompetens .............................................................................................................. 13 
Samtalsupplevelser ............................................................................................................. 13 

Organisatoriska tillgångar ....................................................................................................... 14 
Smågrupper......................................................................................................................... 14 
Frihet i tid och rum ............................................................................................................. 15 

Organisatoriska hinder ............................................................................................................ 16 
Stora barngrupper ............................................................................................................... 16 
Miljö ................................................................................................................................... 17 
Få pedagoger ...................................................................................................................... 18 

Lösningar ................................................................................................................................ 19 
Gruppens betydelse ............................................................................................................ 19 
Professionalitet ................................................................................................................... 20 
Det som fungerar ................................................................................................................ 20 

Analys ......................................................................................................................................... 22 
Det bra samtalet .................................................................................................................. 22 
Organisatoriska tillgångar och hinder ................................................................................. 23 
Lösningar ............................................................................................................................ 24 

Diskussion ................................................................................................................................... 26 
Konkreta förslag för en samtalsvänligare förskola ............................................................. 27 
En reflektion över forskningsprocessen ............................................................................. 28 
Nya frågor ........................................................................................................................... 28 
Till sist ................................................................................................................................ 29 

Referenslista ................................................................................................................................ 30 



 

1 

 

Inledning 
 

Det finns två anledningar till att denna studie blev till. Dels ett eget intresse i att lyfta 

samtalet som kognitivt verktyg i förskoleverksamheten tillsammans med indikationer 

från förskollärare att den reviderade läroplanen 2010 har skapat en så pressad 

arbetssituation att samtalets naturliga plats är hotad i verksamheten. Dels en inbjudan 

till ett projekt om ’social kommunikation och språk’ i förskolan, som denna uppsats är 

en del i. 

 

En stor del av förskollärarens arbete handlar om att prata med barn på olika sätt och i 

olika sammanhang. Samtalet är ett verktyg att dela barnets erfarenheter och att 

uppmuntra till lek och nya lärsituationer (Jonsson 2016; Chen & Kim de Groot, 2014). 

Genom samtalet kan barnet bli lyssnat på och få möjlighet att pröva sina tankar. En 

trygg miljö där kommunikationen fungerar väl, kan stödja barnet att klara utmaningar 

och bidra till positiv utveckling både kognitivt och emotionellt (Alvestad m.fl 2014). 

Prat kan också bestå i uppmaningar, tillrop och tillrättavisningar. I förskolemiljön pågår 

ordflöden av alla slag, både som rik källa till glädje och ibland som bullerproblem 

(Sjödin 2012). 

 

Efter att propositionen om ”en förskola för alla barn” trädde i kraft 1991 och reformerna 

om maxtaxa och platsgaranti infördes 2001 deltar de flesta barn mellan 1-5 år i Sverige i 

någon form av förskoleverksamhet (Skolverkets rapport nr: 434). Det beror inte bara på 

reformerna utan också på att verksamheten i den svenska förskolan allmänt uppfattas 

som en god lärandemiljö som hjälper barnen i deras sociala utveckling (Rosenqvist 

2014). När läroplanen för förskolan reviderades 2010 höjdes kvalitén ytterligare med 

högre krav på målstyrning och utvärdering av verksamheten. Förskollärarens ansvar har 

ökat och arbetsuppgifterna blivit fler. Samtidigt kommer också signaler från förskolan 

om ökad stress, buller och för stora barngrupper (Pramling Samuelsson, Williams & 

Sheridan 2015). Förskollärares förståelse av barns utveckling och språkets betydelse, i 

kombination med den oro som signaleras, föranleder att i denna studie lyssna på erfarna 

förskollärares röster och titta närmare på förutsättningarna i förskolemiljön och på 

verksamhetens ramverk. 

 

Samtalet i förskolan 

Med samtal menas här en delad uppmärksamhet mellan två eller ett fåtal personer, där 

talet används tillsammans med ett ömsesidigt intresse för det gemensamma 

uppmärksamhetsobjektet. Ett samtal kan bestå av minimum 3-4 samtalsturer och med 

fördel betydligt fler. En ”face-to-face conversation” där de samtalande visar ett 

ömsesidigt intresse och vilja till kommunikation. 

 

Vedertaget är, att samtalet fyller en viktig funktion i barns språkutveckling och en stor 

del av verksamheten i förskolan präglas av verbal kommunikation. I läroplanen står bl.a. 

att flödet av barnens tankar och idéer ska tas till vara för att skapa mångfald i lärandet. 

Barnen ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck 

för egna uppfattningar och försöka förstå andras perspektiv, att utveckla nyanserat 

talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka 

tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra (Lpfö 98). Genom 

språket öppnas möjligheterna till lärandet. Alvestad m.fl. (2013) lyfter fram vikten av en 

nära relation och god kommunikation mellan personal och barn. 
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Kännetecknande för ”det goda samtalet” i relationen mellan vårdare och patient enligt 

Landqvist (2012), är att båda parter känner ”tillfredsställelse, glädje och nöjdhet”. Han 

menar också att uppmuntrande stödljud är viktiga för att föra samtalet vidare men 

betonar vikten av att vara uppmärksam på att de är uppmuntrande och inte signalerar 

ouppmärksamhet eller trötthet. Ett förhållningssätt som har paralleller till relationen 

mellan lärare och barn i samtalssituationer. 

 

Forskning visar att läraren har en viktig roll i att väcka intresse hos barnen att delta i 

samtal genom att ställa öppna frågor (elicitations) och genom att plocka upp barnets 

fraser och utveckla dem till samtal genom uppmuntrande frågor (extensions) (Cabell, 

Justice, McGinty, DeCoster & Forston 2014). En amerikansk studie av ett 

förskoleområde med låg socioekonomi visar att det finns många tillfällen varje dag som 

missas, där samtal kunnat utvecklas från enkla till längre samtal (Chen & Kim de Groot 

2014). En annan amerikansk studie (Burchinal m.fl. 1996) visar att en tydlig relation 

mellan hög kvalitet på verksamheten med många möjligheter till längre verbala 

interaktioner kunde kopplas till högre kognitiva färdigheter, språkkompetens och goda 

kommunikativa färdigheter. Whorrall & Cabell (2016) menar att i en vanlig förskola 

tillbringar barnen mycket tid med lek och måltider. Dessa icke-styrda aktiviteter borde 

ge läraren frekventa tillfällen till högkvalitativa ”multi-turn conversations” (minst fyra 

samtalsturer) men samtidigt visar deras undersökning att många samtal består av två till 

tre turer (simpel conversations). Medeltalet av samtalsturerna var fem och i ett fåtal fall 

fler än tio. De lärare som hade fler multi-turn conversations använde sig också i mycket 

högre grad av fler öppna och uppmuntrande frågor (Cabell m.fl. 2014). 

 

Jonsson (2016) menar att förskoleverksamheten i Sverige är inkluderande för alla barn 

men fragmentiserad och lärarcentrerad när det kommer till lärarens kommunikation med 

barnen. Hon har tittat på förskollärares olika sätt att kommunicera med barn. När läraren 

beaktar barns uttryck och använder en bred repertoar av kommunikation, tycks det dels 

bidra till att barnets aktörskap och repertoar utvidgas, dels till att både lärare och barn i 

förhållandevis hög grad utvidgar kommunikationens innehåll. Lärarens bekräftande 

inställning där barnen både ges och tar eget utrymme, tillför innehåll och utmanar barns 

aktörskap. 

 

Syfte  

Den här uppsatsen är en del i ett projekt kallat ”Social kommunikation i förskolan” som 

är initierat av Utbildning Gävle i samarbete med Högskolan i Gävle och finansierat med 

SIS-medel från Specialpedagogiska skolmyndigheten. Syftet med projektet har varit att 

få kunskap om evidensbaserade metoder inom området social kommunikation och 

språkstörning. Att fånga, kategorisera, strukturera och utveckla förskollärarens unika 

vardagskunskap, som det står i inbjudan till projektet. 

 

Syftet med den här uppsatsen är att förstå vilken plats samtalet har i förskolan och hur 

några erfarna förskollärare ser på möjligheterna att samtala med barn och vad i miljön 

som kan påverka samtalet. 

 

 

mailto:jlw5gj@virginia.edu
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Frågeställningar 

För den språkliga och kognitiva utvecklingen betraktas samtalet som viktigt men också i 

syftet att ge barnet bekräftelse, tid att bli lyssnat på och möjlighet att pröva sina tankar, 

sitt sociala samspel och utveckla sin identitet. 

 

Hur upplever erfarna förskollärare i olika socioekonomiska områden att situationen på 

förskolan ser ut när det gäller möjligheterna för samtal? Vilka hinder finns i miljön och 

hur viktigt tycker förskolläraren att samtalet är? Mina två konkreta frågor som jag bär 

med mig under detta arbete är: 

 

1 Hur förstår förskollärare samtalets plats i verksamheten? 

2 Hur kan förutsättningarna se ut för samtal mellan barn och pedagog i förskolan? 

 
I nästa kapitel redogörs för forskning om de förutsättningar som kan finnas bakom fråga 

två. Det handlar om barngruppers storlek, miljön på förskolan och arbetslagets 

kompetens och hur den kan inverka på de övriga faktorerna. Kapitlet börjar med en kort 

historisk tillbakablick som speglar de många förändringar som skett i förskolan och som 

fortfarande påverkar kulturen inom verksamheten. 
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Bakgrund till studien 
 

Här presenteras först det historiska perspektiv som förskoleverksamheten befinner sig i 

fram till den senaste revideringen av läroplanen. Att placera företeelser i ett perspektiv 

kan vara viktigt för förståelsen av förändringsprocesser och förklara hur kulturer 

påverkas. Därefter en redogörelse för den forskning som finns om faktorerna 

barngruppsstorlek, miljö och arbetslagets kompetens. Detta eftersom det är tre bärande 

teman genom hela studien. Sist en överblick av de teorier och begrepp som varit till 

nytta i framskrivandet av denna text. Litteraturunderlaget kommer främst från 

vetenskapliga artiklar som hittats via olika databaser, från Skolverkets referenslitteratur 

och genom teoretiska metodböcker. 

 

 

Teoretiska perspektiv 

Förändringar inom förskolan över tid 

Förskolan har en betydligt yngre historia än skolan, dessutom har syfte och form 

förändrats över relativt kort tid. Under hundra år har förskolan gått från att vara en 

omsorg för barn till fattiga mödrar till att vara en egen skolform med tydlig pedagogisk 

lärprofil (Burman 2014; www.lararnashistoria.se). Förskola och skola har idag många 

gemensamma nämnare i läroplaner och verksamhetsform men historien präglar 

fortfarande yrkeskulturerna. I förskolan arbetar två yrkesgrupper parallellt; förskollärare 

och barnskötare. Alla som bär yrkestiteln förskollärare har dock inte samma utbildning. 

Av dem som utbildades medan det fortfarande fanns seminarium har snart alla 

pensionerats men även högskoleutbildningen till förskollärare har gått från att vara en 

grundutbildning till att idag motsvara kandidatexamen. Under en period var det även 

möjligt för barnskötare i vissa kommuner att läsa en kortare högskoleutbildning för att 

få förskollärarexamen. Den vetenskapliga erfarenheten, förutsättningarna att ta till sig 

ny forskning och förmågan att hantera de förändringar som sker ser därmed lite olika ut. 

 

En mycket summarisk beskrivning av förskolans historia kan påvisa de stora 

förändringarna och ge en bakgrund till att det hos allmänheten fortfarande finns en 

splittrad bild av förväntningarna på verksamheten och att det krävs tid för att de 

reformer som genomförs också ska få genomslag på bredare front.  

 

Under 1800-talet kommer den första verksamheten för yngre barn i Sverige kallad 

barnkrubba eller kindergarten. Fröbels bok om barnuppfostran översätts till svenska 

1926 och därmed startar debatten om barns tidiga utveckling. En resolution som slår 

fast samhällets ansvar för de små barnen kommer 1935. Staten ska inspektera 

seminarierna för ledarinnor och stadsbidrag beviljas till dem som har godkända lokaler 

och ledarinnor med godkänd utbildning. Året efter kom paret Myrdals bok ”Kris i 

befolkningsfrågan” som väckte en medvetenhet om samhällets möjligheter att främja 

nya generationers utveckling. Socialstyrelsen blir ansvarig för barnomsorgen 1945 och 

redan 1951 kom ett betänkande om en förskola som i mycket liknar dagens, men som 

hamnade i byrålådan. Förskollärarutbildningen blir en högskoleutbildning 1977. 

Propositionen ”En förskola för alla barn” om att barn mellan 18 månader till skolålder 

skulle beredas plats i förskolan lades fram 1985 och 1987 kom det nya pedagogiska 

programmet från Socialstyrelsen i form av ”Allmänna råd”. Det efterlängtade och 

historiska beslutet att förskolan skulle föras över från Socialdepartementet till 

Utbildningsdepartementet kommer samma år som den första läroplanen för förskolan 
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ser dagens ljus, 1998 (Burman 2014; www.lararnashistoria.se). Efter revideringen av 

läroplanen 2010 har vi fått ramarna för dagens förskola där lärandet står i centrum, 

förskolläraren bär ansvaret för de yngre barnens utbildning och förskolan som egen 

skolform är tydligt kopplad till grundskolan. 

 

Barngruppsstorlek och personaltäthet 

Vid planerandet av studien gjordes ett antagande om att barngrupperna i förskolan 

generellt upplevs som för stora och att det påverkar möjligheterna att genomföra 

verksamhetens mål. Inför att Skolverket övervägde att återinföra rekommendationer om 

barngruppers storlek, har det kommit en del ny forskning på området. Delar av den 

forskning som ligger till grund för de nya riktlinjerna utgör också en stor del av mitt 

litteraturunderlag. Vad gäller utvärdering runt detta har den sammanfattas i Skolverkets 

rapport (Nr. 433) om barngruppers storlek i förskolan (2016).  

 

• Barngruppens storlek, det vill säga antalet barn i gruppen, är en känsligare faktor för 

kvalitet än personaltätheten.  

• Barngruppens storlek måste alltid relateras till personaltätheten under hela dagen.  

• Organisation i form av storarbetslag innebär flera riskfaktorer för barn.  

• Personaltätheten och barnantalet behöver vara anpassade så att det blir möjligt att göra 

gruppindelningar under dagen.  

• Många barn i gruppen försvårar för vuxna att kunna se, möta, samtala med och 

engagera sig i enskilda eller ett fåtal barn.  

• Många barn i gruppen försvårar för barnen att vara delaktiga och ha inflytande över 

verksamheten.  

• Det finns ett samband mellan barns språkutveckling och antalet barn i gruppen.  

• Lokaler som inte står i paritet med antalet barn och vuxna på förskolan gör det svårare 

att skapa en fungerande verksamhet.  

 

Professor Pia Williams har lett projektet Gruppstorlekens betydelse för barns 

möjligheter att lära och utvecklas i förskolan (Vetenskapsrådet 2012-2014) där en stor 

empirisk undersökning genomförts och som flera citerade artiklar bygger på. Det är en 

enkätundersökning som distribuerades elektroniskt till 46 kommuner i Sverige och 

besvarades av 698 förskollärare. 24 förskollärare intervjuades och fallstudier 

genomfördes i 12 förskolor. Studien visade bland annat att i stort sett alla tillfrågade 

förskollärare önskade en mindre barngrupp än den de hade oavsett antal (Pramling 

Samuelsson, Williams, Sheridan & Hellman 2015). 

 

Alvestad, m.fl. (2013) visar att den främsta utmaningen för personal i nordiska förskolor 

är storleken på barngruppen och att antalet barn påverkar det dagliga arbetet på så sätt 

att det kräver mer organisation. Barns välbefinnande i förhållande till antalet barn i 

gruppen påverkas genom att det blir mindre tid för det enskilda barnet. 

 

Ett faktum är att kurvan för ökande barngruppsstorlekar hade sin topp 2003-2005 med i 

genomsnitt drygt 17 barn/grupp för att sedan sjunka till strax under 17 barn och år 2015 

landa på 16,7 med 5,2 barn per årsarbetande i förskola (Skolverket, aktuell statistik 

2016). De nya riktlinjerna som kommit i år anger ingen bestämd siffra utan ger 

riktmärket 15 barn och tre förskollärare, med något färre barn i de yngsta grupperna och 

något fler i de äldre. Man ger i stället förslag på indikationer att ta hänsyn till vid 

sammansättningen av barngrupp och arbetslag, såsom kompetens och den fysiska 

miljön. 
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Rosenqvist (2014) drar slutsatsen av sin studie att barngruppens storlek inverkar på den 

pedagogiska utformningen och hur arbetslaget bemöter barn. Vuxnas positioner 

beskrivs i den stora barngruppen bli auktoritära, styrande, övervakande och 

tillrättavisande och som tolkas med en distans gentemot barnet. Hon avslutar med att 

konstatera att den idealiska barngruppen står i stark kontrast till hur de flesta 

barngrupper i dag är sammansatta. 

 

En lösning som framkommer för att kunna arbeta med läroplanens olika målområden i 

stora barngrupper är att kunna organisera sig och samarbeta så barnen kan delas in i 

mindre grupper delar av dagen (Pramling Samuelsson, Williams & Sheridan 2015). En 

mindre barngrupp ger högre interaktion mellan lärare och enskilda barn, ökar kvalitén 

och ger bättre förutsättningar för fortsatt lärande (Sheridan, Williams & Pramling 

Samuelsson 2014). 

 

Miljö 

Med miljö kan menas både fysisk miljö i form av lokaler med omgivning men även 

ljudmiljö. Alla som sammantaget vistas tillsammans bildar också en social miljö. Det 

sist nämnda har vi berört ovan. Ljudmiljön har bl.a. Fredrik Sjödin (2012) tittat på i en 

medicinsk studie. Resultaten visar att ljudnivån generellt inom förskolan ligger under 

gränsvärdena för hörselskador samtidigt som personal inom förskola har högre antal 

tinnitusfall (31%) än medeltalet (20%). Undersökningen visar också högre ljudnivåer 

vid stora barngrupper på samma yta och att ljudnivån under matsituationen upplevs som 

stressande för många. En stor andel av personalen som ingick i undersökningen 

upplevde ljudtrötthet flera dagar i veckan. En korrelation mellan höga kortisolvärden på 

morgonen (förhöjt stresshormon) och upplevd stress i samband med höga ljud kunde 

också identifieras (Sjödin 2012). Pramling Samuelsson m.fl. (2015) menar också att 

indelningen i mindre grupper syftar till att skapa en bättre miljö för lärande. 

 

Rosenqvist (2014) har sammanfattat trenderna i förskolebyggnation genom att beskriva 

en funktionell förskola med lekhall men anpassad för färre barn än idag under 1970-

talet medan man under 1980-90-tal förkastade lekhallsidén. Idag byggs förskolor med 

ateljé och torg anpassade för storarbetslag. När behovet av förskoleplatser ökade 

snabbare än man kunde bygga nya lokaler, började man också titta på möjligheten att 

bygga om mindre skolor till förskolor. Idag finns förskoleverksamhet inrymt i alla dessa 

typer av byggnader med dess för och nackdelar. Förskolans fysiska rum behöver vara 

utformade så att arbetslaget kan dela in barnen i mindre grupper under dagen. I de fall 

där antalet barn inte står i relation till antalet rum eller till storleken på rummen kan det 

skapa stress hos både barn och vuxna (Rosenqvist 2014). 

 

Arbetslagets kompetens 

Förskollärare själva lyfter fram den sociala kompetensen och förmågan att organisera 

verksamheten så att allas kompetens tas tillvara, för att kunna komplettera varandra och 

för att få en varierad och väl utförd verksamhet (Sheridan, Sandberg & Williams 2011). 

Cabell m.fl. (2014) har i sin studie kunnat påvisa att antalet multi-turn conversations 

ökade markant i den grupp lärare som fått utbildning i språkstimulans. Johansson (2016) 

har sett i sin studie att en aktiv och närvarande lärare är viktig för barns deltagande och 

uttryckssätt men även lärarens kvalitativa kommunikation kan utvidga ömsesidighet, 

engagemang och delad uppmärksamhet i interaktionen kring ett gemensamt innehåll. 
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Arbetslagets kompetens och förhållningssätt är betydande aspekter men kan inte helt 

kompensera för stora barngrupper resonerar Rosenqvist (2014). Pramling Samuelsson 

m.fl. (2015) sticker ut hakan och frågar sig om det kanske är så att kvalitetskraven på 

den svenska förskolan och statusen som världens bästa, har blivit övermäktig många 

förskollärare. Att de känner sig otillräckliga i kraven på professionalism och att det då 

är lättare att fokusera på de stora barngrupperna än att erkänna sin brist i kompetens. 

 

I Skolverkets rapport om barngrupper (Nr. 433) har man sammanfattat det med att: 

”förskolan har hög kvalitet när förskollärarnas kompetens kommer till uttryck i deras 

förmåga att relatera till barnen i dialog, skapa ett hållbart delat tänkande, utveckla 

barnfokuserade strategier, tydliggöra och kommunicera ett kunskapsobjekt, utmana 

barnens tänkande samt förena lek, omsorg och undervisning”.  

 

 

 

Begreppsbakgrund 
 

Utvecklingsekologisk teori 

Den här studien rör sig mellan det enskilda barnets förutsättningar till språkutveckling i 

förskolemiljön och de övergripande ramverk som skapats för verksamheten under 

påverkan av samhällets värderingar. För att bygga en struktur i de olika delarna och 

förstå hur de påverkar varandra, får Bronfenbrenners utvecklingsekologiska teori 

fungera som modell. Teorin beskrivs som en rysk docka med olika skal som samverkar 

och är beroende av varandra, främst mellan de närliggande lagren. Mikronivån är 

barnets relationer till föräldrar, barngruppen och lärare. Mesonivån beskriver samverkan 

mellan närmiljöer som förskola och hem. Exonivån innefattar förutsättningar som 

exempelvis förskolans lokaler och personalens utbildningsnivå. Makronivån visar 

sambanden med politik och ekonomi, styrdokument och lagar. Krononivån beskriver 

hur systemen förändras över tid när nya styrdokument implementeras eller 

samhällsekonomin förändras. 

 

Sociokulturellt perspektiv 

Det är svårt att gå förbi Vygotskij när det handlar om barns språkliga utveckling i 

sociokulturella sammanhang. Han ansåg att språket var en förutsättning för tänkandet 

och därmed lärandet. Vygotskij tänkte att individens kunskapsutveckling sker i ett 

sammanhang av kultur och miljö och i relation till en mer kunnig person eller grupp. 

Där, i glappet, skapas det han kallar ”den proximala utvecklingszonen”. I barngruppen 

finns dessa proximala utvecklingszoner där barnen kan dra nytta av varandras 

färdigheter och genom lek internalisera kunskap för att kunna gå vidare. Gruppens 

betydelse, sammanhanget i miljön och språket som ett viktigt kognitivt verktyg knyter 

an till den sociala kommunikation som är i fokus för detta arbete. 

 

 

Ordförklaringar 

Social kommunikation 

Social kommunikation är en ordsammanställning som har översatts av Astrid Frylmark 

från en handbok av en grupp logopeder i staden Portsmouth i södra England som i den 
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sammanställt sina tankar och goda råd. Logopeder i Sverige använder det som begrepp i 

autismsammanhang och har därifrån även börjat användas av pedagoger runt samma 

problematik. Genom föreläsningar och metodbeskrivningar runt autismproblematik har 

ordsammansättningen börjat användas i en vidare krets av pedagoger utan att riktigt 

vara begreppsligt förklarat eller förankrat i vetenskapliga sammanhang. 

 

Astrid Frylmark definierar begreppet så här: 

”Vad är social kommunikation? Summan av språkförmåga, samtalsförmåga, 

social kompetens och att kunna välja och organisera information. Språkliga 

och kommunikativa färdigheter som inte är lika konkreta som ljud, meningar 

och ord, men inte desto mindre mycket viktiga. Inom lingvistiken kallas 

området pragmatik.” (Frylmark 2013) 

 

Under projektets gång, som denna studie bara är en del av, kommer vad vi kallar social 

kommunikation att på olika sätt studeras och värderas. Om det är ett begrepp som 

saknats i den pedagogiska verktygslådan är förhoppningen att kunna identifiera platsen, 

begränsa betydelsen och på sikt inlemma det i den pedagogiska begreppsvärlden. 

 

Bra samtal 

Valet av uttryck var inte helt okomplicerat, då det ligger en kulturell värdering av 

samtalet i dess olika sammanhang. ”Det goda samtalet” är ett välanvänt uttryck med 

ursprung inom vårdsektorn mellan behandlare och patient (Landqvist 2012) och bär 

därför en prägel som till viss del påminner om relationen mellan barn och lärare men 

som kan vara färgat eller missvisande för informanterna. Att enbart använda ordet 

”samtal” bedömdes som för brett och otydligt, då meningen med studien var att söka 

förstå samtalet som dels har många samtalsturer och dels präglas av en ömsesidighet 

och delad uppmärksamhet. Ett ”bra samtal” kan fortfarande uppfattas som ett relativt 

brett uttryck men som ändå förhoppningsvis sänder budskapet om en bra upplevelse av 

samtalet, något som är mer än ett enkelt ordutbyte. 

 

Yrkestitlar 

I texten återfinns både lärare och pedagog som variant på förskollärare. Lärare syftar i 

samtliga fall på förskollärare medan pedagog kan inbegripa ett arbetslag där även 

barnskötare ingår. Personal används också synonymt med pedagoger. 
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Metod 
 

Här redovisas val av metod, hur forskningsprocessen sett ut och de avgränsningar och 

etiska aspekter som funnits med under arbetet. 

 

Val av metod 

Den här studien bygger på en induktiv metod där det empiriska materialet kommer från 

sju halvstrukturerade telefonintervjuer. Det innebär att några frågor under intervjun är 

fasta medan några mer öppna till sin karaktär. Det transkriberade materialet innehåller 

både jämförbara svar samtidigt som informanten gavs möjlighet att fritt uttrycka sig 

inom frågeområdet (Cohen & Manion 1994). Den induktiva metoden innebär att det 

empiriska materialet är basen och källan varur ett resultat, en teori eller en slutsats 

hämtas. I det här fallet handlar det om att spåra tendenser och möjliga konsekvenser för 

samtalets plats i verksamheten i förhållande till miljömässiga och strukturella 

förutsättningar. Den rent induktiva metoden kan enligt Karl Popper ifrågasättas med 

hänvisning till att det alltid finns någon form av förkunskap som påverkar forskarens 

förhållningssätt till processen (Alvesson & Sköldberg 2015). Att i möjligaste mån 

undvika de fallgropar som både förkunskap och eventuell bias utgör är också en viktig 

del av forskningsprocessen.  

 

 I den här studien var grundfrågan väl preciserad samtidigt som det var viktigt att 

informanten kunde uttrycka sig känslomässigt fritt och resonera sig fram till eventuella 

orsaker och omständigheter. Valet att göra intervjuerna via telefon kan ses som 

begränsande genom att materialet då saknar miner och kroppsspråk men det kan också 

vara en fördel i att inte färgas av utseende och miljö samt att de intervjuade kan uppleva 

en viss anonymitet och därmed vara mer avslappnade och möjligen ge mer uppriktiga 

svar (Alasuutari 1995). En sista fördel med valet av halvstrukturerade telefonintervjuer 

var att i detta fall lättare hitta tid för dem, eftersom informanterna skulle intervjuas 

under arbetstid. 

 

Urval och avgränsningar 

Valet att intervjua en elevhälsorepresentant från vart och ett av de sju förskoleområden 

som finns i kommunen där undersökningen äger rum, grundar sig i ett antagande att 

förutsättningarna för dem borde vara goda i förmågan att reflektera över sig själva och 

verksamheten eftersom det särskilt ingår i det uppdraget. En bedömning gjordes att ett 

större antal intervjupersoner inte skulle påverka resultatet nämnvärt. Alla sju är kvinnor, 

utbildade förskollärare och har lång erfarenhet av yrket. Dessutom bör de i någon form 

kommit i kontakt projektet om social kommunikation, vilket kunde vara intressant att se 

eventuella effekter av. 

 

Förutsättningarna för de pedagogiska verksamheterna ser olika ut beroende på var 

förskolan är placerad, byggnadens utformning och vilka socioekonomiska grupper som 

dominerar området. Att helt göra de olika förutsättningarna rättvisa är inte möjligt i 

denna studie men för att ändå göra ett försök till ett brett underlag valdes förskollärare 

som arbetar både på landsbygdsförskolor, i innerstaden och i yttre stadsområde. De 

olika förskolorna kan inte ses som representativa för alla förskolor i respektive område 

men kan ge en viss bredd i det sammantagna materialet. 
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Forskningsetiska aspekter 

Vid första samtalet med informanterna, då tid bokades, fick de alla en kortfattad 

information om att intervjun skulle handla om förutsättningar till samtal mellan pedagog 

och barn. Syftet med den informationen var att de skulle hinna förbereda sig med tankar 

runt frågan för att vara i ungefär samma utgångsläge vid intervjuerna. Informanterna 

tillfrågades formellt vid inspelningens början, om de godkände inspelning av samtalet. 

Vidare fick de veta att inspelningen fick etikett med förskoleområde och förnamn 

medan transkriberingen skulle anonymiseras likväl den färdiga rapporten. 

 

Genomförande 

Inom de sju förskoleområdena kontaktats först områdeschef och i något fall biträdande 

chef, för att få hjälp att hitta en lämplig representant som skulle passa mina önskemål. I 

ett fall kontaktades informanten direkt, då ansvarig chef inte var nåbar under 

intervjuperioden. Intervjuerna gjordes över telefon och spelades in för att sedan 

transkriberas ordagrant och i sin helhet. Intervjuerna varierade i längd mellan fem och 

tio minuter. Även om intervjutiden var relativt kort besvarades samtliga frågor och 

möjlighet till komplettering och utveckling av frågorna gavs under samtliga intervjuer. 

Intervjuschemat bestod av fyra förutbestämda frågor samt avslutades med en öppen 

fråga. 

 

Fem frågor ställdes i följande ordning: 

 

1. Vad definierar ett ”bra samtal” mellan dig och ett barn tycker du? 

2. I vilka situationer upplever du att de bra samtalen kan uppstå? 

3. Vilka hinder ser du i miljön, för att de bra samtalen ska uppstå? 

4. Vilken roll spelar barngruppen för att det enskilda barnet ska utveckla sin 

sociala kommunikation och sitt språk? 

5. Är det något du vill tillägga eller utveckla? 

 

Analysmetod 

Efter en första analys och kategorisering av svaren gjordes också en första översiktlig 

genomgång av tidigare forskning knutet till kategorierna. Ytterligare genomlyssningar 

av inspelningarna gjordes för att även uppfatta tonfall och stämningar. Kategorierna 

sorterades dels genom att klippa stycken ur utskrifter och dels genom att leta 

kategoriserande ord i fullängdstexten. 

 

Den första frågan syftar till att låta informanterna definiera vad ett samtal med hög 

kvalité innebär för dem. Den andra och tredje frågan handlar om att kartlägga samtalets 

plats i tid och rum samt förutsättningar och hinder. Den fjärde frågan har en lite annan 

karaktär där barngruppen hamnar i fokus och inte samtalet. Den dolda, underliggande 

frågan handlar om att hitta begrepp hos informanten som kan kopplas till projektet om 

social kommunikation. Frågan fick också en oväntad effekt i att överraska med ett nytt 

perspektiv vilket i några fall gav intressanta och oväntade svar och i något fall enbart 

förvirrade. I den sista, öppna frågan, gavs möjlighet att förtydliga eller lyfta fram sådant 

som upplevdes viktigt för informanten. 

 

I den första kategoriseringen uppstod många rubriker, några svar hamnade i flera 

kategorier samtidigt. Det handlade om ”trygghet”, ”ostördhet”, ”tid”, ”barnantal”, 

”klimat”, ”spontanitet”, ”gruppindelning”, ”professionalitet”, ”interaktion”, 
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”lokaler/miljö”, ”få pedagoger” och slutligen ”åtgärder”. I nästa steg sorterades dessa 

kategorier in i övergripande kategorier. Nu handlade det om var förskollärarna ansåg att 

orsaken till svårigheterna fanns och nya kategorier bildades i form av ”miljön”- om 

svårigheterna fanns i de fysiska lokalerna, ”strukturellt”- storleken på barngruppen, 

antalet pedagoger eller annat som påverkas av politiska beslut, ”kompetens”- 

pedagogernas upplevda förmåga att själva påverka samtalets kvalitet och frekvens. 

Förskollärarnas tolkning av begreppet ”bra samtal” sorterades för sig och de förslag och 

idéer om ”lösningar” av de hinder de såg för samtalen hamnade i en egen hög. Några 

kategorier blev stora och dominerande medan andra utgjordes av ett fåtal exempel. Den 

kategori som överraskade mest i första sorteringen handlade om klimatet i gruppen, att 

flera förskollärare talade om att det inte fullt ut går att påverka genom pedagogik, att 

klimatet i gruppen till stor del styr över möjligheterna till den pedagogiska 

verksamheten och därmed möjligheterna till samtal, en slags slumpfaktor. 

 

Vidare har även den övergripande upplevelsen av hur förskolläraren upplever sin 

situation analyserats. Från uppgivenhet och tappad arbetslust till att se svårigheter som 

en utmaning och stimulans i sin professionalitet. De olika kategorierna genomgick inte 

någon stor förändring under sorteringsarbetet utan visade tidigt en tydlig tendens. 

 

Fråga fyra var under planeringsstadiet flera gånger under övervägande. Risken fanns att 

en fråga om barngruppens betydelse skulle göra det empiriska materialet för spretigt och 

tanken att den delen av intervjun eventuellt skulle komma att kasseras fanns med. I 

efterhand var det en risk som i stället visade sig ge flera av intervjuerna en djupare 

dimension och sannolikt högre trovärdighet. I svaren på de första och enhetliga frågorna 

går det i efterhand att läsa in förväntade svar. Flera av respondenterna signalerar mellan 

raderna att ”äntligen någon som frågar mig om hur jobbig situationen är så jag får 

berätta” och passar på att beskriva alla svårigheter. Den fjärde frågan däremot 

överraskar med att ändra sökarljuset genom att be om en beskrivning av eventuella 

fördelar med interaktionen mellan barnen. I flera av intervjuerna går att utläsa en 

omsvängning av fokus från att betona svårigheter till att även se de positiva sidorna. I 

den sista och öppna frågan finns ofta att utläsa en större balans mellan strukturella 

utmaningar och pedagogiska vinster som troligen inte hade framkommit om inte den 

fjärde frågan funnits med. 

 

Tillförlitlighet 

Trots det begränsade underlaget, går det att se en tydlig koppling mellan det mina 

informanter säger och den forskning där en större mängd förskollärare ingått. Resultatet 

kan exempelvis ställas i jämförelse med den forskning som gjorts i projektet 

Gruppstorlekens betydelse för barns möjligheter att lära och utvecklas i förskolan som 

leddes av Pia Williams (Vetenskapsrådet 2012-2014) och som bl.a renderade i artikeln 

Group size and organisational conditions for childrens learning in preschool: a teacher 

perspective av Sheridan, Williams & Pramling Samuelsson (2014). 
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Resultat 
 

Här kommer en redogörelse för de resultat som erhållits ur intervjumaterialet. Tre 

huvudkategorier med underkategorier har identifierats. Först redovisas vad som av 

informanterna definierar ett bra samtal. Sedan handlar det om övergripande 

organisatoriska förutsättningar med flera underrubriker som behandlar både tillgångar 

och hinder. Sist tas den positiva sidan upp med lösningar som de intervjuade lyfter 

fram. Båda de frågor som ställdes vid arbetets början om hur förskollärare förstår 

samtalets plats i verksamheten och om hur förutsättningarna kan se ut för samtal mellan 

barn och pedagog i förskolan finns besvarade i resultatet. 

 

 

Det bra samtalet 
 

Ingen av informanterna tvekade inför det värderande begreppet ”bra samtal”, utan hade 

en egen och till synes självklar uppfattning om vad frågan handlade om. Tre kategorier 

som beskriver ett bra samtal kunde identifieras i de sju svaren. Det handlar om samtalets 

förutsättningar, den samtalskompetens förskollärarna visar i sina svar och sist de 

känslor och upplevelser som kan uppstå genom samtalet. 

 

Samtalets förutsättningar 

Tid, ostördhet och färre barn var de förutsättningar som främst kunde vaskas ur svaren 

och som visade att en viktig faktor för möjligheterna till bra samtal handlar om 

organisationen. För att ett bra samtal ska komma till, krävs enligt informanterna en 

ostörd miljö och tid. Ostördhet kopplades av flera till en grupp med färre barn. 

-”Ja, det är ju när man får vara ifred… när det inte är så många barn så man 

inte blir störd. När man hinner prata och lyssna ordentligt.”  

Att få vara ifred, inte bli störd och att hinna prata och lyssna ordentligt, det vill säga, att 

ha ett fokus i samtalet och inte riskera att något som pågår i närheten tar 

uppmärksamheten från samtalet. Ordet ”ordentligt” är något som i flera intervjuer dyker 

upp. Att lyssna ordentligt innebär att ge eftertanke till vad som sägs och att samtalet 

innehåller fokus och intresse. Därmed skapas förutsättningar till följdfrågor och det 

utökade samtalet som kan leda vidare till nya tankar och frågor. En av informanterna 

talar också om att barn ibland har saker att berätta som kan ligga dolt i vad de säger.  

-”Ja, ...eh, för det första att man har tid att lyssna på vad barnet säger, och 

vad barnet faktiskt säger. Orden kanske säger en sak men vad de menar… och 

ja, att det är en dialog ett utbyte. Och just att man har tid och faktiskt lyssna.” 

För att förstå även bakomliggande budskap och kunna hjälpa barnet att formulera sina 

tankar är det aktiva lyssnandet en viktig faktor. Att lyssna till vad barnet faktiskt säger 

antyder som ovan att det av pedagogen kräver fokus. Att den vuxna upplever att hon har 

möjlighet att ägna sin uppmärksamhet till bara detta barn och samtal en stund. Detta 

förutsätter en visshet om att någon annan pedagog tar ansvar för det som sker 

runtomkring. Allt detta ryms under det som samtliga informanter benämner som den 

viktigaste förutsättningen - tid. 
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Samtalskompetens 

I den andra kategorin har förskollärarens kompetens om hur ett samtal används i 

kognitivt syfte placerats. Här finns många av de lingvistiska beteckningar med som 

tidigare beskrivits, ibland med andra ord men med en tydlig syftning på 

kunskapsområdet. Här återfinns; aktivt lyssnande, ömsesidighet, delad uppmärksamhet, 

uppmuntrande frågor (elicitations) och utvidgande frågor (extensions). Att i pedagogiskt 

syfte föra samtalet vidare genom utvidgande frågor och möta barnets intressen med 

uppmuntran är de flesta av informanterna medvetna om som ett viktigt pedagogiskt 

redskap. 

-”Ja, det är ju att man ger och tar. Att inte jag kommer med allting, att jag 

utgår ifrån mig utan att jag tar till mg det barnen börjar prata om och möter 

dem på så sätt va… Att jag visar intresse för vad barnen säger och kan svara 

på ett sånt sätt att samtalet förs vidare och att det kan ge dem någonting.” 

Att ge och ta, lyssna och möta föra vidare samtalet, att tillsammans gå vidare mot nya 

upptäckter, tankar och frågor. Här finns kärnan i rollen som pedagog. Det man kallar 

ömsesidighet speglas i nästa citat med tanken om ett samspel på lika villkor där båda 

parter når en form av tillfredställelse. 

-”Att man utgör ett par som utbyter tankar och funderingar. När man är i ett 

samspel och på lika villkor för ett bra samtal. Att när man går därifrån så 

känner man att man gett någonting eller fått någonting.” 

Ömsesidigheten innebär att de hierarkiska rollerna mellan vuxen och barn till viss del 

och för en stund läggs åt sidan. Intresset för och belöningen av samtalet är ömsesidigt 

medan det pågår. På lika villkor kan handla om makten att välja samtalet eller avbryta 

det i en miljö som påverkar båda parter likvärdigt. 

 

Förutom samtal mellan pedagog och barn behöver också interaktionen mellan barn 

fungera. Informanterna talar om att skapa förutsättningar för att samtal mellan barn ska 

uppstå och för att barnen med hjälp av språket ska kunna lösa konflikter och styra leken. 

Att vara pedagog innefattar även rollen som möjliggörare, att förebygga konflikter och 

främja stimulerande möten mellan barn. 

-”Vi tänker på att skapa samtalen mellan barnen…så att de uppstår, de här 

grupperna när barnen verkligen samtalar med varandra. Det kan man ju tänka 

på som vuxen, att man vill gynna det här. Att man sätter barn bredvid varann 

och försöker få igång samtal sinsemellan barnen.” 

Att kunna dela in barn i mindre grupper eller placera barn bredvid varandra utifrån 

barnens intressen och mognad för att skapa möjligheter till kommunikation och nya 

möten är också en metod att främja samtalet som framkommer i intervjumaterialet. 

 

Samtalsupplevelser 

I den sista kategorin har samlats uttryck för känslan av trygghet och tillit hos barnet, 

upplevelsen av delad glädje, ett förtroende mellan barnet och den vuxna samt 

yrkesmässig tillfredställelse hos förskolläraren. Här handlar det om att det först behöver 

finnas tillit hos barnet för att relationsskapande samtal ska kunna äga rum. 

-”…det definieras av att jag verkligen lyssnar. Att jag tar mig tid och sitter ner 

och lyssnar vad barnet har att säga så att barnet känner sig tryggt när vi 

pratar… så att man skapar en situation så att barnet känner sig avslappnat 

och att…det kan formulera vad det tänker och känner. Det kännetecknar ett 

bra samtal.” 
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Trygghet är ett ord som ofta återkommer i intervjuerna som en viktig förutsättning för 

de bra samtalen. Att skapa trygga situationer och att få barnen att känna trygghet med 

pedagogen. Glädjen i mötet och förtroendet från barnet uppstår efter tryggheten. Att 

känna yrkesmässig tillfredställelse går att se främst genom dem som uttrycker  

frustration och otillräcklighet när de inte hunnit samtala med barn i vad de upplever som 

tillräckligt stor utsträckning under dagen. 

-”Ja, man vill ju kunna samtala mer med alla barn på en dag, så är det ju. 

Ibland kan man känna, det låter kanske lite skrämmande att, Gud, idag har jag 

kanske inte pratat med henne på hela dagen. Det kan ju vara såna dagar och 

det är ju inte roligt. Man får hoppas att det är någon annan i arbetslaget som 

har hunnit med…det man missat själv.” 

Den här förskolläraren är orolig och bekymrad över en situation där hon inte hinner med 

vad hon känner att hon borde och samtalet är en kvalitetsbarometer på om hon själv kan 

känna sig nöjd med sin arbetsinsats. I många av svaren går att utläsa att varje bra och 

nära samtal med ett barn lämnar efter sig en känsla av yrkesmässig tillfredställelse och 

glädje. 

 

 

Organisatoriska tillgångar 
 

Under denna kategori är redovisat de två huvudfaktorer som går att utläsa som de 

viktigaste förutsättningarna till att bra samtal kan uppstå. Det handlar dels om olika 

typer av smågrupper, både styrda och spontana och dels om något som kan 

sammanfattas i en upplevelse av frihet i tid och rum, både för förskolläraren och för 

barnen. Här visas en enkel tabell över hur svaren i intervjumaterialet kategoriserats. 

Samtliga har svarat att samtalen uppstår i den lilla aktivitetsgruppen och några har 

specificerat fler situationer (Tabell 1). 

 

 
Tabell 1 (tillgångar)     

Fråga 2 Liten gr. Läsning Matsit.  Överallt Ute 

Fsklärare 1 X   X      

Fsklärare 2 X          

Fsklärare 3 X          

Fsklärare 4 X          

Fsklärare 5 X      X   

Fsklärare 6 X X X    X 

Fsklärare 7 X X X  X   

 

Smågrupper 

Det är främst vid olika tillfällen under dagen då barnen befinner sig i smågrupper som 

förskollärarna beskriver att det uppstår tillfällen för samtal. Det talas då både om lek, 

om olika typer av aktivitetsgrupper (Liten gr.) och om rutinsammanhang som läsning 

(Läsning) och måltider (Matsit.). Smågrupper kan bildas både planerat och mer 

spontant. 

-”Ja, vi delar ju upp i mindre grupper ganska mycket och då känns det ju som 

man får fler möjligheter att prata i lugn och ro, i de mindre grupperna../..alltid 

när det är färre barn är det ju lättare. Vid måltider kan det ju också bli bra 

tillfällen när man sitter ner tillsammans.” 
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Det handlar om att det uppstår mer lugn och ro under en aktivitet med färre barn. Man 

delar ett fokus i den lilla gruppen, ofta i ett eget rum vilket också innebär att den 

omgivande miljön inte avbryter eller stör det som pågår. Pedagogen kan släppa ansvaret 

för allt som sker utanför gruppaktiviteten och förmedla närvaro till barnen som deltar. 

Matsituationen beskriver några förskollärare som ett bra samtalstillfälle medan det på 

någon annan förskola kan vara en rörig stund på dagen med höga ljud som försvårar 

samtal. Samarbetet i personalgrupperna kan se olika ut, hur man organiserar sig och hur 

mycket man aktivt skapar goda förutsättningar till både samtal och lärsituationer. 

-”…att man tänker på att inte ha hela barngruppen på ett ställe så det blir ett 

himla stoj och stim utan att man fördelar sig hela tiden. En pedagog i varje 

rum, olika rum och att vara med i lekar och aktiviteter och att kunna bemöta 

barns olika frågor och hjälpa vissa på traven.” 

Att aktivt delta i de spontana grupper som uppstår under barnens lekar för att fånga upp 

tillfällen till språkträning, hjälpa till med konflikthantering och en fungerande 

kommunikation. Att hjälpa vissa barn på traven så att leken flyter smidigt och för att 

alla barn ska kunna delta i leken även om förmågan att kommunicera ser olika ut. 

-”Vi delar gruppen i smågrupper så att man är ensam pedagog med ett fåtal 

barn då…då har man ju verkligen möjligheter att sitta och ha samtal med 

barnen. Såna gånger, jag kan tycka att det är bra såna gånger att vara ensam 

pedagog. Man är…hur bra samarbete och allt sånt som är, så är man mer 

avspänd när man är ensam. Jag tycker det fungerar väldigt bra såna gånger.” 

Fördelen med att jobba som ensam pedagog med färre barn nämns av flera informanter. 

Andra vuxna i arbetslaget kan ibland utgöra ett störande inslag. Det kan bero på flera 

saker, såsom att inför en kollega känna sig osäker, iakttagen och bedömd eller att 

kollegan inte respekterar samtal som pågår utan avbryter med ”vuxenprat” eller 

organisatoriska frågor. Fokus pendlar då mellan barnen och den andra vuxna. 

 

Lässtunder nämns som goda tillfällen för samtal, ibland bildas läsgrupper spontant och 

ibland är de planerade men oftast tillsammans med en ensam pedagog.  

-”Varje dag efter lunchen så har vi lässtund. Då är vi jättenoga med att inte 

ha för stora grupper, utan vi satsar på att ha flera pedagoger så man har en 

mindre grupp med kanske fem-sex barn. Där får man också mycket tid och 

möjligheter att prata, ta boksamtal och barnen kan komma med sina 

funderingar och man kan bemöta det och de kan bemöta varandra.” 

Att reflektera runt en bok för att ibland plocka upp ett ämne där samtalet förs vidare. 

Sagan kan väcka tankar hos barnen som berör dem och rutinen som upprepas varje dag 

skapar ett rum i tiden där barnen vet att samtalet får plats. 

 

Frihet i tid och rum 

Den andra undergruppen av svar handlar om tillfällen där fri lek pågår i en miljö där 

både barn och pedagoger upplever tidsligt och rumsligt utrymme. Det kan ske under fria 

aktivitetstider på avdelningen (Överallt) men kan också uppstå på utegården eller under 

en utflykt (Ute). Gemensamt för dessa stunder är upplevelsen av kravlöshet (tabell 1). 

-”Oftast spontant, när man är ute på promenad tillsammans, går och håller 

varandra i handen, när man sitter och bakar med playdoo, sitter och målar. 

Oftast kommer de fram mer då än när man sätter sig ner och konstruerar en 

situation, att nu ska vi prata du och jag, för jag upplever att barnen slappnar 

av mer och då kommer det mer från hjärtat…” 
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Att sitta ner och visa att just nu är det inget annat som stör, här och nu är förskollärarens 

uppmärksamhet riktad mot barnens göranden utan krav på mål och lärsituation eller 

annat som splittrar fokus. Spontaniteten tycks vara beroende av en avspänd atmosfär, en 

miljö som uppmuntrar barnen till att fritt prata ur hjärtat. 

-”…ute också kan man bli haffad av barn, när man går runt och kikar och så 

kommer det fram ett barn och då finns det mer tid och plats att prata med ett 

eller två barn så. Eller när man sitter ner runt en aktivitet, när man ritar och 

pärlar och så, när man sitter ner och det är lite lugn.” 

Att sitta ner. Att sitta ner utan att ständigt resa sig för att någon ropar eller för att göra 

sig nyttig någonstans. I många av intervjuerna dyker uttrycket upp, om att sitta ner i 

lugn och ro. Att skicka budskapet till barnen om att det finns utrymme och tid, att 

närvaron och samtalet är prioriterat framför rutiner och arbetsuppgifter som måste 

göras. I alla intervjuer finns denna känsla på något sätt omnämnd, mer eller mindre 

konkret. Ofta handlar det mer om avsaknaden av denna fria tid och en känsla av att så 

sällan ha tid, arbetsdagen är fylld av krav på måluppfyllelse, logistik och stress för att 

rutinerna ska fungera och raster eller mötestid kunna tas ut. Det finns en slitning mellan 

viljan till att skapa en professionell och lärande miljö med uppfyllda mål och ett 

effektivt arbetslag mot vetskapen om att barnen behöver få känna att det finns tid för lek 

och närvarande pedagoger som inte är drivna av stress och målkrav.  

 

 

Organisatoriska hinder 
 

Att bli störd och avbruten när barnen är i helgrupp pratar alla informanter om på olika 

sätt. Att samtalen ersätts av uppmaningar och tillrättavisningar när det blir för många 

barn på liten yta är också en uppfattning som upprepas. Det är klart och tydligt tre 

hindrande faktorer som återkommer i intervjuerna för att fler och längre samtal ska 

uppstå och som här fått bilda kategorier. Här visas fördelningen av de tre kategorierna 

hos respondenterna i en enkel tabell (Tabell 2). 

 
 Tabell 2 (hinder) 

Fråga 3 Stor gr. Miljö Få ped. 

Fsklärare 1 X     

Fsklärare 2 X X X 

Fsklärare 3 X X X 

Fsklärare 4 X   X 

Fsklärare 5 X     

Fsklärare 6 X X X 

Fsklärare 7 X     

 

Stora barngrupper 

Alla intervjuade anser att de stora barngrupperna (Stor gr.) är det största hindret. Det här 

är den kategori som tveklöst dominerar i samtliga intervjuer. Några uttrycker tydlig 

frustration, på gränsen till uppgivenhet medan andra nämner det som ett problem de 

försöker hantera genom olika typer av gruppindelningar. 

 

Barn visar behov av att bli sedda, lyssnade på och att få hjälp med olika saker. 

Frustrationen hos de intervjuade över att inte räcka till för alla barn är tydlig. En 
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dominerande del av de ordutbyten som sker i verksamheten tycks handla om 

uppmaningar, snabba svar på frågor som inte hinner utvecklas. Allt pågår samtidigt och 

inget blir exklusivt. På frågan om vad som är det största hindret för bra samtal var det 

många som snabbt och med eftertryck svarade ”för många barn”! 

-”Ja, för många barn! Att det inte finns utrymme för samtalet utan det blir mer 

instruktioner, information, eh ja, att man pratar med flera att det inte blir 

någon riktig dialog utan samtal med många, ensidigt, enväga.” 

De avbrutna samtalen och alla tillfällen som kunnat bli bra samtal men som inte får 

plats blir till slut en stor känsla av otillräcklighet hos förskolläraren medan en del barn 

lär sig att det inte är någon idé att försöka, många tystnar eller väljer att uttrycka sig på 

andra sätt. 

-”Ja, det är ju de här stora barngrupperna när man känner att man inte 

hinner med alla, det kommer ju alltid barn som avbryter och stör när man 

försöker pratar med någon..” 

Barn som avbryter och stör. En irritation över situationen som projiceras på barnen som 

försöker hitta sätt att bli sedda och lyssnade på, sätt som blir till nya hinder i en redan 

pressad situation.  

-”…har man ständigt hela barngrupper omkring sig så kan ju vissa barn 

komma i skymundan, man märker kanske inte att de aldrig säger någonting 

medan vissa tar över hela tiden.” 

Några barn upptäcker att de får uppmärksamhet om de låter högre och skapar oro medan 

andra söker sig till en lugnare plats och väljer en aktivitet som inte kräver hjälp av 

någon vuxen, för de har tröttnat på att vänta. Pedagogerna kan förstå och oroas av 

situationen men upplever att de inte har möjlighet att göra annat än att ”springa runt och 

släcka bränder”. Vad de tillfrågade upplever som för stora barngrupper, påverkar 

möjligheterna i verksamheten på många fronter och helt klart signalerar förskollärarna 

att det försvårar för fredade och bra samtal. 

 

Miljö 

Av de sju informanterna visar det sig i två fall att måltider upplevs som röriga, i ett fall 

nämns hallen som ett problem och i två fall saknas smårum för lek. Det handlar dels om 

höga ljud och buller, dels om störd lek när för många barn vistas på samma yta.  

-”….och vid matbordet också. Det kan ju vara ganska många barn och det 

händer saker hela tiden. Alltså antalet barn och miljön, att det är mycket liv, 

mycket aktivitet och rörelse runtomkring som gör att det blir svårt att ha 

längre, givande samtal och så.” 

Samma rutinsituation kan upplevas olika på olika förskolor beroende av hur miljön är 

utformad. Tydligast blir det i matsituationen som av några upplevs som en möjlighet för 

samtal medan det tvärt om är en extra rörig stund på andra förskolor. Stora öppna ytor 

med få rumsliga möjligheter att dela upp barnen är något som tycks finnas både där 

förskolor inrymts i före detta skolor men även i helt nybyggda miljöer där arkitekten 

skapat en förskola för storgrupper och öppet samarbeten mellan åldersgrupper.  

”… Miljöerna blir ju också lite annorlunda. Vi är ju i klassrum. Man saknar 

de här smårummen att komma undan i. Leker man så är man där alla ser och 

så kommer någon annan och vill vara med och då blir leken något annat än 

vad den var.” 

Den störda leken upplevs som ett stort problem av informanterna. Rastlösa barn som 

vandrar runt och inte hittar en plats för att skapa den fredade leken. Lek som kommer 
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igång men där reglerna ständigt skiftar för att barn går ut och in i leken och ingen riktig 

lekro kan infinna sig. 

-”Sedan kan det ju också vara så här att det inte är så bra stämning i 

barngruppen att man inte har så bra respekt för varandra, någon blir retad för 

att den inte pratar rent eller någon förstår vad de säger och så. Så det är ju 

mycket som spelar in.” 

Miljön består inte bara av det fysiska rummet, utan även av den energi som skapas av 

dem som vistas i rummet. Det kan förekomma dålig stämning både i personalgrupper 

och bland barn. Brist på respekt mellan barnen och en mindre tillåtande miljö är något 

som nämns som ett problem av flera informanter. Hårda attityder där barn blir uteslutna 

ut leken och den hierarkiska ordningen bland barnen har blivit ett destruktivt maktspel 

som pedagogerna har svårt att vända. Någon pratar även om hemmiljöns inflytande över 

barnens intressen och därmed samtalsämnen. Att det finns en skillnad i hur lätt det är 

för pedagogen att samtala med barnen om deras fritid fylls av actionfilmer och spel eller 

om de läser böcker tillsammans med föräldrar och får möjlighet att uppleva och ta 

intryck från den vida världen. I de miljömässiga förutsättningarna är det många faktorer 

som kan spela in och bli både hinder och tillgångar. Framför allt tycks kunskaper krävas 

av förskolläraren att hantera gruppdynamiken och hitta möjligheter i alla fysiska och 

psykiska miljöer som kan finnas eller uppstå i förskolan. 

 

Få pedagoger 

Tredje stapeln visar dem som känner sig otillräckliga, som upplever sig inte räcka till 

för alla barn eller där man mer konkret säger att de är för få pedagoger i barngruppen 

(Få ped.). Upplevelsen av att vara för få pedagoger kan bero på flera saker. Dels handlar 

det om känslan av otillräcklighet som nämns i föregående stycke, där den egna 

upplevelsen av situationen inte stämmer överens med uppfattningen om hur det ska vara 

när det är bra. Det kan bero på den faktiska situationen i barngruppen men också på att 

man av andra orsaker nått en stresströskel som inte är hälsosam för den enskilde. 

-”...att jag ska finnas till, till många, det kan vara svårt att sätta sig ner, det är 

få pedagoger, att det är svårt att sätta sig undan, det kanske är det största 

hindret – det och miljön är nog lika stora hinder.” 

Tanken att behöva ”finnas till för många” och ofta bära på dåligt samvete för de man 

inte hunnit med som man själv tycker att man borde ha hunnit med. Det är en känsla 

som flera förmedlar, kanske framför allt dem som generellt speglar en viss uppgivenhet 

under hela intervjun. Ett resultat av stressen är sjukskrivning. Bristen på vikarier och 

jakten på vikarier nämns också som ett problem. Man säger också att även om det går 

att få tag på vikarier så innebär det ändå att de ordinarie får bära ett större ansvar som 

efter längre perioder kan bli en tung börda. 

-”Ja, just att det är stora barngrupper. Lite personal. Mycket personal borta, 

det är vikarier. Mm, det är väl de stora hindren…” 

Det kan även handla om att det i barngruppen finns ett eller flera barn som av någon 

anledning behöver extra stöd av en pedagog men som kanske inte har tillräckliga skäl 

för att bli tilldelade en extra resurs utöver ordinarie personalgrupp. 

-”Om man har något barn som liksom kräver punktmarkering vissa stunder på 

dagen, då försvinner ju en pedagog där och då blir det mindre till de andra 

tyvärr…” 

Mindre till de andra kan innebära i ett arbetslag om tre, om en kollega är på rast eller 

möte, att en ensam pedagog behöver vaka över alla de andra barnen om den tredje 
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kollegan fokuserar på ett barn som behöver stöd, vilket omintetgör möjligheten att dela 

gruppen. Om en situation uppstår runt ett barn som uppehåller en vuxen behöver de 

andra inta en överblickande position och får då svårt att hålla ett odelat fokus. Det är i 

dessa situationer som konversationerna blir korta och snarare tillrop och uppmaningar 

än samtal. 

 

 

Lösningar 
 

Så kommer vi till den delen där förskollärarna berättat om olika tankar och lösningar de 

hittat för att lättare skapa tillfällen till bra samtal. Man kan också se den större 

barngruppen som en tillgång när attityden är bra och barnen visar respekt mot varandra 

och så länge det finns förutsättningar att dela upp barnen under dagen utan att stressen 

blir för stor. Yrkeskunskap och medvetna metoder för att ta vara på tillfällen att 

uppmuntra och utveckla samtalet är något som nämnts. 

 

Gruppens betydelse 

Några pratar om att gruppen är viktig för att den sociala kommunikationen ska 

utvecklas, att kunna kommunicera trots att barnen inte har svenska som modersmål, att 

kommunicera på andra sätt än med ett talat språk.  

-”Absolut! Speciellt den här sociala kommunikationen, eftersom den kan du 

föra utan att ha ett talat språk, att du kan använda dig av kroppsspråk, miner, 

peka, använda allt sånt. Eftersom vi har många barn som inte har någon 

svenska alls…ja, där är ju barngruppen en stor tillgång.” 

Barn som inte talar samma språk kan leka ändå och barn med svagt språk kan leka ändå 

och tillsammans i gruppen ökar språkförståelsen. Är klimatet i gruppen bra vågar 

barnen träna på uttal och meningsbyggnad och kanske även rätta varandra utan att det 

blir ett nederlag. Flera pratar om klimatet i gruppen, hur viktigt det är med ett tillåtande 

klimat och att det uppstår problem när barnen inte visar varandra respekt. Man lyfter 

också fram pedagogens roll som viktig när det gäller att forma en bra och välfungerande 

barngrupp. 

-”Att det är en positiv och tillåtande stämning i barngruppen och att man får 

säga fel utan att någon skrattar åt en och att alla, ja acceptansen, att vi alla är 

olika. Klimatet i barngruppen på så sätt.” 

Det nämns också exempel då ett dåligt klimat blivit ett stort problem och i stället 

hämmar de barn som inte vill ge sig in i den hierarkiska striden. Hur pedagogerna då 

upplever att det är svårt att lyfta de goda exemplen när de ständigt tvingas rikta sin 

uppmärksamhet mot det de egentligen vill kväsa. Det tycks enklare att vara den goda 

pedagogen i en välfungerande grupp och en betydligt större utmaning där gruppen har 

hamnat i en spiral av attitydproblem och dåligt gruppklimat. Ibland kan man säkert 

fråga sig vad som är hönan och vad som är ägget. 

 

Ibland kan det också visa sig att barngruppen på ett smidigare sätt än pedagogen kan 

hjälpa en kamrat med någon form av låsning. En av informanterna talar om att barnen 

kan hjälpa varandra med rädslor eller en rutin som hakat upp sig genom att vara 

normbärare. Gruppens norm är vad barnen strävar efter och har en vilja att uppnå. Finns 

en god gruppdynamik och ett tillåtande klimat, sker en stor del av lärandet inom 

gruppen mellan barnen medan pedagogerna kan finnas vid sidan som stöd och styrning 

mot de mål som är uppsatta. Pedagogerna kan också ta en mer aktiv roll i att styra vilka 
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barn som ska mötas för att på det viset stödja barns utveckling. De kan medvetet forma 

mindre grupper av barn som har förutsättning att bli en inspiration för varandra där både 

lek och samtal kan utvecklas på ett positivt vis. 

-”..det är ju också en grej som vi försöker jobba med. Vi tänker på att skapa 

samtalen mellan barnen…så att de uppstår, de här grupperna när barnen 

verkligen samtalar med varandra. Det kan man ju tänka på som vuxen, att man 

vill gynna det här. Att man sätter barn bredvid varann och försöker få igång 

samtal sinsemellan barnen.” 

En medveten placering av barnen vid matbordet kan exempelvis sätta igång samtal och 

göra att just de barnen leker tillsammans efter maten. Att ibland bryta upp grupper av 

barn som känt varandra länge, givit varandra roller och grupperat varandra hierarkiskt är 

också en metod som kan stimulera till nya upptäckter och ge nya möjligheter för barn 

som hamnat i en roll de sedan växt ur. 

 

Professionalitet 

Ingen av förskollärarna uttrycker en brist i kunskap, däremot otillräcklighet. Två av dem 

säger dock att det är viktigt med professionalitet, att yrkeskunskapen bidrar till bra 

samtal. Att veta vilka situationer som bör fångas upp och på vilket sätt förskolläraren i 

uppkommen stund kan stödja barnets utveckling. 

-”Ja, det handlar ju om oss som personal. Att vi kan vara professionella i det 

och att kunna gå ner i det när vi märker att barnen har någonting att säga som 

vi verkligen vill fånga upp. Och då tycker jag att vi måste kunna ta det i alla 

situationer. Sedan, naturligtvis, rullar det ju på med…i grupper och 

aktiviteter, men jag tycker det är viktigt att vi ändå har den förmågan, vi som 

jobbar med barn, att kunna lyssna när vi verkligen behöver och kunna gå ner i 

barnets nivå”. 

Att kunna gå ner i barnets nivå är ett uttryck som är svårt att analysera med säkerhet. 

Här handlar det troligen inte om att sänka sin vuxna intellektualitet i förhållande till 

barnet utan möjligen kan det anspela på att man som vuxen sätter sig på huk eller 

liknande för att hamna i barnets ansiktshöjd och därmed kunna skapa ögonkontakt, 

kommunicera med alla sinnen och full uppmärksamhet. Att kunna gå ner i sin 

professionalitet är kanske ett uttryck som är ännu svårare att säkert uttolka. Här väljer 

jag att tolka det som att den professionalitet hon upplever att hon har, är en trygghet att 

luta sig mot och ett tillstånd att gå ner i för att lättare kunna fokusera på ett barn 

samtidigt som andra barn och situationer också ropar på hennes uppmärksamhet. 

Professionaliteten hjälper henne helt enkelt att välja rätt fokus i en krävande arbetsmiljö.  

 

Det som fungerar 

I den sista, öppna frågan är det några som ger sina tankar om pedagogiska grepp som de 

hittat och upplever fungerar bra. Det handlar dels om sätt att organisera de stora 

barngrupperna men också om mer handfasta praktiska metoder. 

 

Att hitta möjligheter till indelningar av barngruppen och utnyttja tillfällen då alla 

pedagoger i arbetslaget är på plats verkar många av de intervjuade vara uppmärksamma 

på. Att använda läsning som ett verktyg att stimulera språket och öppna för samtal 

genom sagans värld tycks vara en vanlig metod. Ofta passar man på i samband med 

lunchen innan raster ska tas ut och för att även skapa ett naturligt avslut på aktiviteter, 

samla ihop och sänka energinivån hos barnen innan det är dags att sitta ner runt ett 
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matbord. Ibland är läsningen i stället förlagd efter lunch för att skapa en stunds vila 

innan nya lekar tar vid.  

-”…varje dag efter lunchen så har vi lässtund. Då är vi jättenoga med att inte 

ha för stora grupper.../..Där får man också mycket tid och möjligheter att 

prata, ta boksamtal och barnen kan komma med sina funderingar och man kan 

bemöta dem och de kan bemöta varandra. Man kan ha bokreflektioner och 

så…Det tycker jag är väldigt viktigt för språkutvecklingen.” 

Boken fungerar bra som utgångspunkt när ett samtal med barnen inleds. Det är en 

metod för att kunna prata om saker i tredje person utan att någon i gruppen känner sig 

utpekad. Det är lättare att reflektera över situationer som handlar om någon annan. Det 

kan förstås lika gärna handla om fritt fantiserande eller vardagstrivialiteter men om barn 

har funderingar så fungerar boken bra som startmotor. Förskolläraren menar också att 

dialogen mellan barnen runt bokens drama kan vara givande för dem.  

 

En informant pratar om att göra barnintervjuer för att vara säker på att alla har blivit 

lyssnade på någon gång. Hon ursäktar sig med att det kanske anses som styrt men att det 

är bättre än ingenting. Att varje barn får ett samtal med en vuxens fokus i alla fall. Ett 

bra samtal, under hur lång tid kan man undra.  

-”..Barnintervjuer är ju en bra grej annars, att göra det lite regelbundet, då 

blir det ju av, att man sätter sig och barnen brukar oftast tycka att det är 

jättejätteroligt, att då har de en vuxens fokus.../.. Så att när de här spontana 

tillfällena minskar så tycker jag det är ganska viktigt att man verkligen gör de 

här sakerna, då blir det ju faktiskt gjort, att varje barn får ett samtal i alla fall. 

Då checkar man ju av…barn kräver ju mer eller mindre av vuxna, en del 

försvinner på sidan, så inte en del glöms bort. Så barnintervjuer är inte så 

dumma heller även om de är väldigt styrda…” 

Att regelbundet checka av, så de tysta barnen inte ”försvinner på sidan”. De barn som 

går undan och inte tar plats när de upplever att personalen inte riktigt har tid, barnen 

som anpassar sig och blir det dåliga samvetet hos pedagogerna. En stor källa till de 

intervjuade förskollärarnas frustration är känslan av att inte hinna se och lyssna till alla 

barn. Känslan av att någon kanske behöver bli lyssnad till men inte upptäcks av dem 

som bär ansvaret. Att planera in samtal i form av intervjuer fyller det dubbla syftet att 

pedagogen ”checkar av” läget hos barnet vad gäller kompisrelationer och önskemål och 

botar därmed för en stund känslan av sin egen otillräcklighet, samtidigt som barnet får 

en stund av odelat fokus och känslan av att vara viktig. 

 

Andra metoder som nämndes i intervjuerna var att aktivt använda stödtecken, även 

mellan vuxna när röster drunknar i ljud. Stödtecken bryggar över både språkbarriärer 

och höga ljudnivåer, hjälper barn att få ett språk när munnen inte riktigt vill forma 

ljuden. Två av informanterna pratade även om att jobba med miljön genom att skapa 

hörn i barnens nivå som inbjuder till att känna, se och lyssna och att det leder till ett 

positivt samspel där samtal kan uppstå mellan barnen. En annan metod som nämns är att 

pedagogerna i arbetslaget sprider ut sig i olika rum och bjuder in till aktiviteter som ger 

lugn och får ner oron i gruppen. När en aktivitet kommit igång och barnen fått ro kan 

pedagogen genom att aktivt delta i leken eller aktiviteten hitta till de spontana samtalen 

som kan få en fredad stund. Flera av förskollärarna menar dock att förutsättningarna för 

att göra detta är små då de oftast varken har pedagoger eller utrymmen som räcker till 

men de stunder det ändå är möjligt försöker man utnyttja. Förutom det tydliga 

budskapet om den pressade situation som råder, var det också många som verkligen 

visade vilja att hitta metoder och göra sitt allra bästa för barnen. 
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Analys 
 

Utifrån studiens teoretiska utgångspunkter fokuserar den kvalitativa analysen på tre 

olika kategorier som framkommit genom bearbetning av det empiriska materialet. Det 

handlar i korta drag om vad ett bra samtal är för informanterna, de tillgångar och hinder 

som finns för samtalet i verksamheten och de olika lösningar som förskollärarna 

beskriver att de använder. I samtliga intervjuer fanns en tonvikt på problematiken runt 

vad förskollärarna upplever som för stora barngrupper samt under denna omständighet 

för knappa lokaler och för få pedagoger. Hela frågan runt samtalets plats och funktion 

hamnade i ljuset av denna diskussion. 

 

Asplund Carlsson, Pramling Samuelsson och Kärrby (2001) visar i en studie att 

”gruppstorlek är av större vikt än antal förskollärare för de yngsta barnen och barn i 

behov av särskilt stöd ”. I enkätmaterialet (Williams/Vetenskapsrådet 2012-2014) av 

hur förskollärare anser att en idealisk barngrupp bör se ut har man hittat fyra kategorier. 

En idealisk barngrupp kan beskrivas ha balans i kön, ålder, etnicitet och social 

bakgrund. Det bör vara färre barn i grupperna än idag, förskollärares kompetens och 

förskolans miljö har också stor betydelse. (Pramling Samuelsson, Williams, Sheridan & 

Hellman 2015) Dessa kategorier överensstämmer till stor del med de som identifierats i 

denna studie med skillnaden att gruppens balans inte lyfts fram som någon viktig aspekt 

för informanterna. Detta kan naturligtvis bero på hur frågorna var ställda. 

 

De sammantagna resultaten i den här studien stämmer väl överens med forskning på 

området (ex. Pramling Samuelsson, Williams, Sheridan & Hellman 2015 och 

Rosenqvist 2014). Att det i intervjuerna skulle komma svar som kretsade kring problem 

med storleken på barngrupperna kunde förutses men att det skulle uppta så stor del av 

problematiseringen runt samtalet var till viss del överraskande. De viktiga 

komponenterna tid och ostördhet uppger de intervjuade vara starkt kopplat till att få 

arbeta med färre barn i barngrupperna. 

 

Det bra samtalet 

Om man ska försöka koka ner de sju svaren på frågan om vad som är ett bra samtal 

mellan barn och förskollärare, blir det gemensamma svaret ”tid att lyssna ordentligt och 

att kunna prata klart utan att bli störda”. För att få möjlighet att lyssna och delta aktivt i 

ett samtal måste det fredas från allt som sker utanför samtalet. Samtliga intervjuade 

förskollärare menar att antalet barn i gruppen gör att det är svårt, ibland helt omöjligt att 

få ett fredat samtal. Det händer saker hela tiden som tar pedagogernas uppmärksamhet 

från ett påbörjat samtal. Ibland kan en kollega finnas till hands som tar hand om det 

andra som händer men ofta är kollegan redan upptagen med något. Att inte känna sig ha 

tid att lyssna på barnen, lyssna ordentligt för att även höra det som inte sägs, är enligt 

min analys den enskilt största källan till stress och frustration hos de förskollärare jag 

intervjuat. I uppdraget som förskollärare ligger många åtaganden men det som rent 

yrkesetiskt finns närmast hjärtat, är att hinna lyssna in och se alla barn behov. 

 

Det är inte möjligt att ur analysen av de intervjuer som denna studie bygger på dra några 

slutsatser om informanternas samtalskompetens. Det behöver inte ha betydelse i 

praktiken men skillnader i hur man uttryckte sig, medvetenhet om hur samtalet kan 

bidra till språkutveckling och användandet av termer kan dock ses skifta kraftigt mellan 

de förskollärare som intervjuades. Några är mycket medvetna om hur de arbetar för att 
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använda samtalet kognitivt, vilka metoder som förlänger och utvecklar samtalet och hur 

det stimulera språkutvecklingen. Några beskriver hur de tar hjälp av barngruppen, parar 

ihop barn medvetet som har förutsättningar att stimulera varandras språk eller i övrigt 

skapar stimulerande miljöer. Ett par av de intervjuade var dock så fokuserade på de 

problem som den stora barngruppen orsakar, att det är svårt att göra en bedömning av 

hur deras kompetens runt barns språkutveckling ser ut. Enbart en känsla säger att 

oavsett kompetensnivå finns det trots allt en stor bredd i medvetenhet runt frågan.  

 

Att uppleva tillfredsställelse och glädje i samtalet och umgänget med barnen i gruppen 

var det några som kopplade till att samtalet då hade en högre kvalité. Forskning visar 

också att barn ser det som avgörande att relationen och den delade glädjen finns mellan 

dem och pedagogerna. Alvestad m.fl. (2014) talar om vikten för barn att känna trygghet 

i relationer med vuxna under förskoledagen. Flera av informanterna i denna studie 

pekade också på betydelsen av mikronivån, att samtalen blir bättre när barnen känner 

glädje, tillit och trygghet. 

 

Organisatoriska tillgångar och hinder 

Vad förskollärare uttrycker om hur förutsättningarna i förskolan ser ut idag är entydigt. I 

intervjuerna och i den forskning som nyligen kommit på området är budskapet tydligt 

(ex. Pramling Samuelsson, Williams & Sheridan 2015). Barngrupperna upplevs för 

stora för att kunna bedriva den verksamhet som styrdokumenten uppmanar till. 

Frustrationen och känslan av otillräcklighet bland förskollärare går inte att ta miste på. 

Även om statistiken visar på en marginell förbättring i antalet barn per arbetande inom 

förskolan, tyder uppgifter samtidigt på det faktum att beläggningen utspridd över dagen 

är högre än tidigare, vilket även sprider arbetslagets timmar över dagen och det innebär 

kortare tid för hela arbetslaget att samarbeta och därmed kortare stunder som möjliggör 

gruppindelningar ((Pramling Samuelsson, Williams, Sheridan & Hellman 2015 och 

Skolverkets rapport nr: 434). 

 

De förutsättningar som på exonivå påverkar samtalets frekvens och kvalitet är många. 

Det handlar främst om olika miljöaspekter och personaltäthet i förhållande till 

barngruppsstorlek. I den mesta forskning som relaterats till genom denna studie tar man 

upp indelning i mindre grupper som en möjlighet att påverka samtalen positivt. Detta är 

något som genomgående även finns i svaren från denna studies informanter. Vad som 

skiljer sig och som varit svårare att finna i referenslitteraturen är kategorin som 

beskriver stunder då upplevelsen av kravlöshet i tid och rum öppnar för samtal. Under 

dessa stunder, beskriver de intervjuade att barn ofta söker sig till pedagogerna för 

kommunikation och delad uppmärksamhet. 

 

Det här är en del i materialet som känns viktig att lyfta fram ur resultatet. Barn är oftast 

mycket sensitiva för vad viktiga vuxna i deras närhet utstrålar i form av stress och 

irritation eller glädje och harmoni. Hela barngruppen påverkas av de omedvetna 

budskap som personalgruppen sänder ut. Kraven på att aktivt arbeta med läroplanens 

mål uppfattar de intervjuade som positivt i teorin men som en stressfaktor i praktiken. 

Att vara en duktig och kompetent förskollärare som levererar uppfyllda måldokument 

till sin förskolechef hamnar i konkurrens med att kravlöst sitta ner tillsammans med 

barnen och låta samtalen komma fritt. När barnen känner att pedagogen utstrålar lugn 

och närvaro kan de också slappna av och de bästa samtalen uppstå. För att hårdra det 

hela uppstår en situation där man med styrdokumenten har de bästa avsikter men där 

intentionerna i praktiken kan bli ett hinder för samma goda tanke.  
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Att arbeta ensam med en mindre grupp barn lyfter informanterna som en positiv metod 

där de kan få en bättre närvaro och öppna fler möjligheter till bra samtal. Läsning kan 

vara ett sätt att hitta en dialog men också temaarbeten och experiment. Att medvetet 

sprida ut sig i lokalen och invänta barnens initiativ till lek för att sedan stanna kvar och 

delta aktivt är också en metod som nämns. Problemet uppstår dock när de yttre 

faktorerna i form av schemaläggningen, möten eller raster gör att arbetslaget blir 

stympat. Alla förskollärarna i den här studien talar om vikten av att dela den större 

gruppen i flera mindre så ofta det är möjligt och att det finns svårigheter i att få bra 

lärsituationer i tillräckligt stor omfattning för att uppnå läroplanens mål. Sheridan m.fl. 

(2014) kunde se i sin forskning att den faktiska tiden som de undersökta förskolorna 

hade möjlighet till gruppindelningar var i praktiken 0,5-2 timmar under förmiddagen 

vilket innebär att barnen den större delen av dagen är hänvisade till det lärande som sker 

mellan barnen i den proximala utvecklingszonen. Om barnen i denna situation till stor 

del samtalar med varandra i brist på tillgängliga vuxna är arbetet med att skapa ett gott 

klimat i gruppen och inspirerande miljöer än viktigare.  

 

Att prioritera en bra miljö vid måltider visar sig också vara viktigt eftersom tillfällena 

till samtal är få under dagen och alla möjligheter viktiga att se. På den här punkten 

skiljer sig informanterna åt helt då de upplever samma situation väldigt olika beroende 

på hur lokalen för måltider är utformad. En slutsats som är lätt att dra är att det kan vara 

värt att lägga en extra tanke på hur matsituationen ser ut på varje förskola. Även 

hallsituationen omnämns på olika sätt av de intervjuade. Även det en miljö som ofta kan 

förbättras med små ändringar i rutiner eller möblering. En medicinsk studie som tittade 

på ljudnivån i förskolan relaterat till stress kunde se att förskollärare med upplevd 

förhöjd stressnivå även mätte en högre kortisolnivå i blodet samt besvärades mer av 

ljudtrötthet (Sjödin 2012). 

 

Kanske den största förlusten, större än den kognitiva förlusten med missade och 

avbrutna samtal, är alla barn som givit upp och tystnat, som slutat ropa på en fröken 

som aldrig hinner komma och alla pedagoger som går hem för dagen med en känsla av 

att inte ha gjort sitt jobb, inte räckt till för alla som ropat. Dag efter dag. Frågan är vad 

som händer med barnens tillit till vuxna och med yrkesstoltheten, självkänslan och 

hälsan hos dem som arbetar i förskolan och ofta bär på den här känslan. 

 

Lösningar 

Gruppens betydelse för lärandet kan ses ur flera aspekter. Förskolläraren kan lyfta fram 

och använda barns intressen i lärsituationer för att förstärka det kollektiva lärandet. Hon 

kan delta i leken för att tillsammans med gruppen stärka individer som ännu inte 

internaliserat de kunskaper som den övriga gruppen har. Kommunikationen inom 

gruppen kan också utvecklas med hjälp av tecken, lek och kroppsspråk för att träna det 

talade språket (Dillner & Löfgren 2013). Bland denna studies informanter talas det 

mycket om gruppens sociala kommunikation som går utöver det talade språket, när det 

inte finns ett gemensamt talat språk kan gruppen kommunicera på andra sätt i leken. 

Barngruppen kan dessutom vara normbärare och hjälpa varandra med låsningar och 

rädslor, så länge gruppklimatet är tillåtande och bra. Genom att medvetet placera barn 

tillsammans för att kanske ge den blyge en hjälpsam kamrat eller den med många idéer 

och låg social kompetens en kamrat som är positiv och lekkompetent, så blir barnen i 

gruppen en tillgång för varandra i den gemensamma progressionen. Förskolläraren har 

en viktig roll i att stötta, se tillfällen och ha kunskaper att möjliggöra lärande i många 

slags situationer. 
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Förutom att dela och jobba med gruppen på olika sätt är det också viktigt att ordna 

miljön så att den på bästa sätt stimulerar den kreativa leken och främjar en lugn och i 

möjligaste mån bullerfri omgivning till alla aktiviteter. Informanterna talar om att skapa 

rum där leken kan pågå ostört och att genom rutiner och struktur skapa trygghet. 

 

Till sist talade en informant om fördelen med att göra barnintervjuer, speciellt som de 

spontana tillfällena till samtal är få. Att planera in tillfällen då en pedagog går undan 

med ett barn i taget och går igenom vissa frågor som kartlägger barnets 

kamratrelationer, intressen, rädslor och önskningar. Genom att göra detta regelbundet 

menar informanten dels att barnet får en stund av kvalitétstid ensam med en pedagog 

samtidigt som pedagogen kan få en bild av barnets behov och hur kompisrelationerna 

bildar ett mönster i barngruppen. Barnen tycker oftast att det är roligt att få den här 

uppmärksamheten, samtidigt blir samtalet styrt av den vuxna vilket kan innebära att 

barnet riskerar att ge de svar som barnet tror förväntas av det. Det här är en väl 

beprövad metod som har sina fördelar i att få syn på mönster i gruppen men kan inte 

ersätta de spontana tillfällena till samtal.  

 

Mer kunskap kan i många fall vara ett bra sätt att möta ökad stress och frustration, även 

om det inte är svaret på alla problem som följer av den höga beläggningen på 

förskolorna. Ingen av informanterna efterfrågade mer utbildning i språkträning men fick 

inte heller den direkta frågan. I studien av Cabell m.fl. (2014) kunde påvisas att 

förskollärare med särskild utbildning i språkträning också deltog i fler och längre 

samtal. Att med ökad kunskap och medvetenhet kunde samtalen förlängas och barns 

intressen plockas upp och utmana till samtal. I intervjumaterialet till föreliggande studie 

kan utläsas skillnader i medvetenhet mellan de olika förskollärarna. Hos dem som 

använde språkliga begrepp och uttryckte lösningar på problem kunde också utläsas en 

mer optimistisk syn på tillfällen där det kunde vara möjligt att ta till vara 

samtalsmöjligheter. Jonsson (2016) visar att läraren har avgörande betydelse för hur 

interaktionen med barnen gestaltar sig och att det finns kvalitativa skillnader i lärares 

kommunikation som kan begränsa möjligheten till ömsesidighet. 

 

Frågorna om hur förskollärare förstår samtalets plats i verksamheten och om hur 

förutsättningarna ser ut för samtal i förskolan kan anses besvarade. Förutom dessa 

frågor har annat både runt samtalet och själva verksamheten kunnat belysas. Ur 

resultatet kan svar på forskningsfrågorna främst utläsas i att de intervjuade 

förskollärarna hade en tydlig bild av hur det ideala samtalet i förskolan bör se ut men 

upplever att samtalen hindras främst av de stora barngrupperna men även av höga ljud 

till följd av lokaler som påverkar lek och aktiviteter negativt. Att organisera den stora 

barngruppen så barnen fördelas på arbetslaget i mindre grupper med en ensam pedagog 

är en viktig åtgärd, om än svår att genomföra under längre stunder. Att stärka 

förskollärares kunskaper om hur ett samtal kan utvidgas skulle också kunna bidra till 

fler och längre samtal till nytta och glädje för både barn och pedagoger. 
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Diskussion 
 

Den här studiens övergripande syfte har varit att förstå vilken plats samtalet har i 

förskolan och hur några erfarna förskollärare ser på möjligheterna att samtala med barn 

samt vilka faktorer i miljön som kan påverka förekomsten av det längre samtalet. Det 

empiriska materialet bestående av sju telefonintervjuer har sedan kategoriserats 

induktivt för att hitta gemensamma faktorer som beskriver hur möjligheterna till att 

samtala med barn i förskolan ser ut. Resultaten av intervjuerna visar att det största 

hindret för att samtal ska uppstå i förskolemiljön upplevs vara de stora barngrupperna 

och konsekvenser av dåligt anpassade lokaler. Det handlar om störd lek och buller som 

skapar en ljudmiljö där samtalen blir korta och av en mer uppmanande art. 

Förskollärarna talar också om en känsla av att inte räcka till och att samtal som avbryts 

blir till ett dåligt samvete och inre stress. Några lyfter också det som fungerar, metoder 

att dela barngruppen, betydelsen av kravlös tid, miljön som tillgång, teckenspråket som 

inte störs av bullret och gruppen som en tillgång där lärandet sker i interaktionen mellan 

barnen. 

 

De kravlösa stunderna då både barn och personal upplever lugn och en frihet i tid och 

rum, kan vara intressanta att titta närmare på. Ett antagande är att barnen känner av de 

vuxnas stress genom de omedvetna signaler som skickas ut. Kan det vara så att vissa 

barn kompenserar den vuxnes stressignaler genom att inte be om uppmärksamhet 

medan andra barn signalerar att de inte får den uppmärksamhet de behöver genom att 

höja rösten och aktivitetsnivån? Om ovanstående antagande skulle vara sant kan det 

vara rimligt att fundera på om de ökande kraven på verksamheten får en oönskad och 

motsatt effekt i anknytning, trygghet och språkutveckling. 

 

En relation som berörs med viss försiktighet i forskningen om barngrupper är den 

mellan kompetens och stress (exempelvis Pramling Samuelsson, Williams, Sheridan & 

Hellman 2015). Man har bl. a. kunnat se ett samband mellan en högre kompetens och 

högre stresströskel. Även i den här studien går att antyda ett visst samband mellan de 

som har svårt att uttrycka sin kompetens och en upplevelse av uppgivenhet inför 

hindren i verksamheten. De som använder fler termer och ett större register av lösningar 

visar också större tillförsikt och mer glädje under samtalet. 

 

När kunskapen om hur en situation kan hanteras inte räcker till, är det lätt att hamna i ett 

läge där man står utanför den professionella rollen. Med hjälp av en större verktygslåda 

är det lättare att stanna i yrkesrollen och med bra verktyg lösa även svårare situationer. 

Kopplat till det inledande kapitlet där jag tar upp hur utbildningen förändrats över en 

relativt kort tid, kan man tänka att det finns utrymme att fylla på kunskap om samtalets 

betydelse eller åtminstone lyfta frågan, även om många av de verksamma förskollärarna 

besitter både lång erfarenhet och en hög kompetens. 

 

En övergripande slutsats av resultat är trots allt att förskollärare i de flesta fall förstår 

vikten av samtalet i ett kognitivt perspektiv och känner en otillräcklighet i att inte lyckas 

samtala med alla barn tillräckligt ofta, länge och med fullt fokus. Att lösa själva orsaken 

till hindren för bra samtal och i övrigt skapa högre kvalitet på verksamheten skulle i 

första hand vara att minska barngrupperna. Det är kanske inget som kan genomföras 

över en natt utan kommer att ta tid även efter att skolverket ändrat sina riktlinjer. För att 

under de förutsättningar som råder göra situationen bättre för både barn och pedagoger 

kan man tänka sig flera förslag på åtgärder och prioriterade fokus. Här kommer några 
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konkreta idéer som uppkommit genom vad förskollärarna sagt i intervjuerna 

tillsammans med den tidigare forskning som studerats för detta arbete. 

 

Konkreta förslag för en samtalsvänligare förskola 

Att förskollärarna inte upplever att de har någon kunskapsbrist om samtalets vikt och 

funktion behöver inte betyda att mer kunskap inte är av nytta. Att medvetandegöra 

förskollärare om samtalets funktion för språkutvecklingen och ge kunskap om metoder 

att med utvidgande och uppmuntrande frågor förlänga och förbättra samtalen är en 

åtgärd som kan vara till hjälp. Kunskap är inte alltid den enda vägen men ofta en viktig 

del som kan hjälpa pedagoger att hantera stress och frustration. Att slipa verktygen 

underlättar oftast arbetet. Förståelse för viktiga metoder och syften kan också öka 

arbetsglädjen. 

 

Att optimera de stunder som är möjliga att gruppindela barnen kan också vara en åtgärd. 

Att inte tappa bort lässtunden, förstå vikten av att alltid göra en uppföljande 

bokreflektion för att barnen ska kunna tillgodogöra sig språket och kunna koppla nya 

ord till en berättelse, förstå berättelsen och träna på att uttrycka egna tankar. Att vid alla 

tillfällen arbetslaget är fulltaligt planera in grupper med färre barn och en pedagog. 

Aktiviteten i gruppen är kanske inte det viktigaste utan möjligheten till en lugn stund 

där samtalen får plats och kan prioriteras. 

 

De mål i läroplanen som ska följas och dokumenteras kan genom att tänka på ett nytt 

sätt genomföras utan att tiden tillsammans med barnen blir kravfylld. Alla läroplanens 

mål finns naturligt integrerat i verksamheten när den fungerar och är välplanerad, det 

gäller kanske bara att få syn på det. Kanske kan man planera in de kravlösa stunderna på 

samma sätt som man planerar för arbetet med målen. Cheferna kan lyfta att det inte bara 

är de uppfyllda målen som är viktiga utan också att pedagogerna tar sig tid att sitta ner 

med barnen och ge dem utrymme för tankar och längre samtal. Inom personalgruppen är 

det förstås också viktigt att det finns en samsyn i nyttan av att i lugn och ro sitta ner med 

barnen. Kanske finns det risk att en kollega betraktas som overksam om det inte finns 

ett samförstånd i värdet av att prioritera just detta. På något sätt behövs skapas en bättre 

balans mellan måluppfyllelse och kravlös tid tillsammans med barnen. 

 

Matsituationen är den rutin som i intervjuerna givit de mest spretande kommentarerna. 

På vissa förskolor är det en trevlig och lugn stund som inbjuder till samtal medan det på 

andra förskolor finns stora problem med lokalerna och ljudnivån vilket skapar en orolig 

och påfrestande stund. Först kanske det bör lyftas fram att alla barn behöver få äta sin 

mat under lugna förhållanden, för matlustens och matsmältningens skull och för att 

skapa goda vanor runt maten för resten av livet. Ofta går det att med relativt enkla 

åtgärder skapa en bättre miljö runt matsituationen. Det här är också en fråga för 

förskolechefer att fundera på. Enkla åtgärder kan vara att köpa in ljudabsorberande 

skärmar eller ändra på tider och rutiner. Eftersom det har visat sig att tiden då det är 

möjligt att dela på barnen och skapa lugnare stunder är begränsad till runt en timme om 

dagen blir det extra viktigt att beakta matstunden som en del av den pedagogiska tiden 

då man medvetet utnyttjar möjligheten till samtal och närvaro. Att ha en viss fasthet i 

bordsplacering, både för barn och för pedagoger, kan underlätta att tidigare 

samtalsämnen plockas upp och utvecklas vilket skapar kontinuitet och trygghet runt 

matsituationen förutom en god möjlighet till språkträning. 
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En reflektion över forskningsprocessen 

Att arbeta heltid och samtidigt skriva på halvfart har förstås kostat det mesta av fritiden 

under det senaste läsåret men med planering, envishet och ett stort mått glädje har det 

trots allt gått bra. Vissa delar av forskningsprocessen har sannolikt blivit lidande av den 

begränsade tiden och under andra omständigheter gjorts på annat sätt. Till exempel 

skulle jag troligen gjort uppföljande intervjuer och helt enkelt lagt mer tid på att få ett 

större och lite djupare empiriskt material om det varit möjligt. Samtidigt har det också 

funnits fördelar med att ha en aktuell kontakt och nära anknytning till forskningsfältet. 

 

De sju intervjuerna innehöll trots allt mycket samstämmiga röster som väl anknyter till 

senare tids forskning om stora barngrupper och de konsekvenser som rapporterats. Från 

början var inte tanken att tonvikten skulle hamna där utan snarare runt hur man ser på 

och använder sig av samtalet som kognitivt redskap inom förskolan. Redan efter hälften 

av intervjuerna insåg jag att kraften i det budskap som nådde mig inte gick att bortse 

från utan skulle komma att hamna i fokus. 

 

Efter att sedan ha läst många rapporter och artiklar runt ämnet barngruppers storlek, 

flera som helt nyligen skrivits i samband med att nya rekommendationer skulle göras av 

Skolverket, kändes budskapet både från forskare och en hel förskollärarkår mycket 

tydligt. Det var helt enkelt bara att ge sig in i den heta frågan. Det har varit mycket 

intressant och lärorikt och ökat min förståelse både för förskollärares situation och för 

alla faktorer som påverkar infrastruktur och samhällsekonomi. Förskolan utgör en stor 

och viktig kugge i samhällsapparaten. 

 

Nya frågor 

I förskolan läggs grunden för det fortsatta lärandet i skolan och arbetslivet. En tydligare 

koppling finns nu mellan skolformerna även om det fortfarande finns många områden 

att förbättra. Även skolans sätt att se på kunskap förändras. Så här står det i ett litet 

utdrag av skolans läroplan om skolans värdegrund och uppdrag: 

”Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika 

möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina 

möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga.” 

(Lgr 11) 

Lärandekulturen är i förändringsprocess inom skolan. Kulturerna inom förskolan och 

skolan närmar sig varandra. Genom styrdokumenten på makronivå sker långsamt en 

påverkan över tid och kultur. Viljan saknas inte i styrdokumenten och hos förskollärare, 

att göra förskolan till den perfekta platsen att bygga goda förutsättningar för lärande. 

Problemet tycks sitta dels i samhällets ekonomiska förmåga, det stora antalet barn som 

har långa vistelsetider och kanske också i en viss eftersläpning i personalens kompetens. 

De nya riktlinjerna för barngruppers storlek kommer förhoppningsvis efter hand att leda 

till färre barn i barngrupperna och fler förskollärare som känner att de hinner med sina 

uppdrag. 

 

För min del skulle det vara intressant att efter det här projektet titta närmare på hur 

styrdokumenten och olika typer av dokumentation över barnens utveckling från förskola 

till förskoleklass och grundskola bättre kan sammanlänkas. Det omfattande arbete som 

läggs ned på att dokumentera förskolebarnens kunskapsprogression mellan 1-5 år förs 

bara till viss del vidare till skolans värld. Fortfarande finns ett stort glapp i 

kommunikationen mellan förskola och skola där förskoleklassen i praktiken hamnat i 
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lite av ett vacuum trots att läroplanen framhåller ett aktivt samarbete. Rutiner för 

överföring och samarbeten skiljer sig från skola till skola och dokument över barnen 

saknar många gånger den röda tråden som bör finnas med hela vägen från inskolningen 

på förskolan till utsparken i nionde klass. Ett stort och brett område som jag hoppas få 

möjlighet att på något sätt ägna mig åt. 

 

Till sist 

Den debatt som under en tid synts i gammelmedia, på sociala medier och bland dem 

som arbetar inom förskolan speglas tydligt i forskningen om hur förskollärare ser på 

barngruppsstorlek. Jag har mötts av kraften i de känslor som informanterna uttryckt och 

den frustration många känner över upplevelsen att inte kunna ge barnen den utbildning, 

den tid och omsorg de borde ha rätt till. Samtalet i förskolan lever just nu en lite 

tynande tillvaro men medvetenheten om att det är en viktig del av den kognitiva 

utvecklingen och viljan att finnas där för barnen är högst levande. Känslorna hos de 

förskollärare jag talat med är också det tydligaste beviset på att det finns ett 

engagemang och en stark vilja att förändra för barnens skull och allas framtid. 

 

Först ett stort tack till de sju förskollärare som så villigt ställde upp på mina frågor trots 

att det kostade en rast eller en bit av den värdefulla planeringstiden. En tacksam kram 

till familjen och arbetskamrater som aldrig klagat över min frånvaro. Tack också till 

hjälpsamma chefer som ordnat med kontakter och tack Lisa och Johan på högskolan i 

Gävle som ibland pekat ut riktningen i arbetet. Mina systrar i skrivandet, Ann-Louise 

och Sigrid är hjältinnorna som jobbat hårt för att sjösätta projektet om social 

kommunikation, ett projekt som vi hoppas ska ge ringar på vattnet. 

 

 

 

Gävle i augusti 2016 

 

Karin Wenngren Sälj 
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